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Αθήνα, σήµερα στις 24 Απριλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους.
Πάντα µε υγεία… είναι το «ρεφρέν», το οποίο πρέπει να λέγεται!
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 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’
75)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
9 Απριλίου 2020, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία συνεδρίαση µε τη διαδικασία της οργανωµένης συζήτησης ενιαία
επί της αρχής, επί των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. Δηµήτριος Μαρκόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι τα καλύτερα σε όλους.
Προχθές ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαριάδης µάς προέτρεψε να παρακολουθήσουµε τα πακέτα στήριξης από άλλες
χώρες. Τόνισε πως αναπόφευκτα συγκρούονται διαφορετικά ιδεολογικά ρεύµατα, στρατηγικές της Αριστεράς και της Δεξιάς. Η
προοδευτική και συντηρητική παράταξη είναι σε µία σύγκρουση.
Ο κ. Κατρίνης, ως εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής, τόνισε
πως ο κορωνοϊός έχει ήδη τραυµατίσει τη δηµοκρατία.
Εµείς, όµως, όπως και οι φίλτατοι εισηγητές των άλλων κοµµάτων, ζούµε εδώ. Ζούµε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι έχουµε πολλούς
λόγους, έστω και για µία σπάνια στιγµή στη µεταπολιτευτική µας
ιστορία, να είµαστε υπερήφανοι.
Να κάνουµε τη σύγκριση, κύριε Ζαχαριάδη. Η Ισπανία, λοιπόν,
των σοσιαλιστών και των Podemos µετράει είκοσι δύο χιλιάδες
εκατόν πενήντα επτά θανάτους µέχρι αυτή τη στιγµή, διακόσιες

δεκατρείς χιλιάδες κρούσµατα. Η Ιταλία µε µια άλλου τύπου Κυβέρνηση, έχει ουσιαστικά είκοσι πέντε χιλιάδες θανάτους και
εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες κρούσµατα. Και ξέρετε και τα
υπόλοιπα προβλήµατα σε όλη την Ευρώπη.
Εµείς οι Έλληνες, λοιπόν, τα καταφέραµε υγειονοµικά. Με τις
δικές µας δυνάµεις βγήκαµε αλώβητοι. Όσο κι αν γκρίνιαξαν
πολλοί, όσο κι αν προσπάθησαν να ραγίσουν το γυαλί της συναίνεσης, ο Έλληνας λειτούργησε οµαδικά και σωστά. Υπερηφανευόµαστε πως δηµιουργήσαµε µία νησίδα υγειονοµικής
ασφάλειας στη χώρα, τηρώντας τους κανόνες, µε τη δηµοκρατία
όµως και τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς ενεργούς.
Δεν θα σταθώ σε γενικεύσεις και αστειότητες, όπως δηµοσιεύµατα αντιπολιτευόµενων µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία
τόνιζαν µε πηχυαίους τίτλους ότι οι λαϊκές ελευθερίες έχουν µπει
«στον γύψο» και κάτι τέτοια χαριτωµένα.
Εµείς στραφήκαµε κατά όσων ηγετών -και αναφέροµαι συγκεκριµένα στον κ. Όρµπαν- θέλησαν να χρησιµοποιήσουν και να
εργαλειοποιήσουν τον κορωνοϊό ως εργαλείο φίµωσης. Εµείς
κρατήσαµε ανοιχτό το Κοινοβούλιο. Εµείς κινηθήκαµε στο φως.
Είµαστε όλοι εδώ σήµερα για να συζητήσουµε. Δεν στήσαµε
Υπουργικά Συµβούλια µέσα στη νύχτα για τις κάµερες. Δεν παίξαµε θέατρο µε τις ζωές των ανθρώπων. Δεν κρυφτήκαµε. Ακολουθήσαµε διαφανείς διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός ήταν
παρών σε όλα και δεν ήταν εξαφανισµένος. Διότι έχουµε δει και
άλλα µοντέλα στο παρελθόν.
Η λογοδοσία µας, λοιπόν, ήταν καθηµερινή. Δεν στήσαµε επικοινωνιακές φιέστες την ώρα της κρίσης. Δουλέψαµε σκληρά.
Δεν δουλέψαµε τον κόσµο.
Σε τριάντα ηµέρες, λοιπόν, κάναµε βήµατα ετών. Ένα εθνικό
σύστηµα υγείας ρηµαγµένο εξελίχθηκε δυναµικά και θετικά.
Αυτό το λένε και πολλοί εκπρόσωποι -και προς τιµήν τους- από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Λένε ότι στο υγειονοµικό σκέλος
έχουν γίνει θετικά βήµατα. Και αυτό το εκτιµούµε. Σώσαµε ζωές.
Υπήρξαν οι εργαζόµενοι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, το προσωπικό. Και βέβαια υπήρξε και η κυβερνητική πολιτική που έσωσε
ζωές.
Ελαφρύναµε τα βάρη σε εκατοµµύρια πολίτες. Προσλάβαµε
νοσηλευτικό προσωπικό, πάνω από τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους. Βοηθήσαµε οκτακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις και ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους. Υπήρξε ασπίδα
προστασίας 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ίση περίπου µε το 13%
του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος, µε άµεσα και έµµεσα
µέτρα, µε ζεστό χρήµα αλλά και µε ελαφρύνσεις. Από πεντακόσιες εξήντα πέντε µονάδες εντατικής θεραπείας ξεπεράσαµε τις
χίλιες. Είναι χίλιες τέσσερις σήµερα. Ενισχύσαµε την πρωτοβάθµια φροντίδα. Πετύχαµε την ένταξη -για να πάµε και στα οικονο-
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µικά- στην ποσοτική χαλάρωση. Πετύχαµε την απάλειψη του
3,5% από τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δέχτηκε ως ενέχυρο τα ελληνικά οµόλογα.
Πρωταγωνιστήσαµε στις διεθνείς ζυµώσεις για εύρεση λύσης.
Υπήρξαµε πυλώνας, µία από τις βασικές χώρες για τη συζήτηση
για το ευρωοµόλογο. Κάναµε αναστολές πληρωµών, εκπτώσεις
ενοικίων. Εισηγηθήκαµε ένα νέο ήθος. Όταν κάποιοι έβριζαν άξιους Έλληνες, όπως τον κ. Τσιόδρα -µειοψηφίες όµως, και δεν
θέλω να κατηγορήσω το σύνολο της Αντιπολίτευσης γι’ αυτόεµείς δουλέψαµε για το κοινό καλό. Όταν γκρινιάρικα και µικρόψυχα κάποιοι φώναζαν, εµείς µεριµνήσαµε για τους µακροχρόνια
ανέργους. Το κάναµε. Έγινε. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα γίνει και
έγινε. Όπως έγινε και παροχή βοήθειας σε όλες τις επαγγελµατικές οµάδες. Όταν άλλοι σαν πολιτικά όρνεα ήθελαν νεκρούς,
πάλι µειοψηφικά, αλλά πρέπει να αναφέρονται και για την ιστορία, εµείς χτίζαµε γέφυρες. Θα συµφωνήσουµε πως σε έναν
βαθµό η Αντιπολίτευση βοήθησε. Όµως εσχάτως οι σκοπιµότητες δεν την αφήνουν να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό.
Εµείς αλάθητο δεν διεκδικούµε. Έχει υπάρξει µια τιτάνια προσπάθεια. Μόνο όσοι δεν προσπαθούν δεν κάνουν λάθη.
Το να δηµιουργείται, όµως, τελευταία -και µιλάω για τις τελευταίες εξελίξεις- µια στρεβλή εικόνα δήθεν διαπλοκής για το θέµα
των voucher από εκείνους που προεκλογικά -επαναλαµβάνω,
προεκλογικά- έριξαν εκατοµµύρια ευρώ σε τηλεκαταρτίσεις, πάει
πολύ.
Χθες ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης έδωσε κάποια στοιχεία. Περιµένουµε απαντήσεις. Στις 10 Απριλίου 2019 είχαµε 30,9
εκατοµµύρια ευρώ για ενίσχυση δεξιοτήτων για εργαζόµενους.
Στις 10 Ιουνίου 2019 είχαµε 48,9 εκατοµµύρια ευρώ. Επαναλαµβάνω την ηµεροµηνία: Στις 10 Ιουνίου, ελάχιστες ηµέρες, δηλαδή, πριν τις εθνικές εκλογές είχαµε 48,9 εκατοµµύρια ευρώ.
Ήταν τα ίδια ΚΕΚ.
Επειδή, λοιπόν, ακούγονται εύκολα κάποια πράγµατα, εδώ θα
πρέπει να δοθούν αποδείξεις. Περιµένουµε στοιχεία. Όπως περιµένουµε στοιχεία για να δούµε τι είχε γίνει µε την παραίτηση αν θυµάµαι καλά- της τότε Γενικής Γραµµατέως κ. Χαλκιά και τις
καταγγελίες για την κ. Αντωνοπούλου. Περιµένουµε να δούµε, τι
είχε γίνει µε τη διαχείριση όλων αυτών των χρηµάτων τα οποία
ξεπερνούν τα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Σας είναι άγνωστα τα ΚΕΚ;
Δεν τα χρησιµοποιήσατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι ήταν αυτές οι κυρίες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η Γενική Γραµµατέας του
Υπουργείου Εργασίας κ. Χαλκιά είχε παραιτηθεί, κάνοντας καταγγελίες για την κ. Αντωνοπούλου, την Υφυπουργό.
Περιµένουµε την κ. Αχτσιόγλου να έρθει να µιλήσει.
Και, βέβαια, περιµένουµε να µας υποδείξετε ποια διάταξη,
ποιο άρθρο του νόµου παραβιάστηκε από τον Υπουργό Εργασίας και από την Κυβέρνηση. Πού; Πώς; Πότε; Διότι όταν κάποιοι
µιλούν για σκάνδαλα, θα πρέπει να πάρουν και το βάρος των
όσων λένε.
Υπάρχει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο η φράση που ειπώθηκε
από τον Ιησού Χριστό για τους Φαρισαίους: «οδηγοί τυφλοί, οι
διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάµηλον καταπίνοντες». Είναι µια
φράση για όσους υποκριτικά δίνουν προσοχή και ευσυνειδησία
στα µικρά και στα λίγα και αδιαφορούν για τα µεγάλα. Λάθη γίνονται. Προσέξτε, γίνονται λάθη σε ένα κράτος που χτίστηκε από
την αρχή για να βοηθήσουµε τους πολίτες και για να µην έχουµε
πλήγµατα από τον κορωνοϊό.
Όµως, το να µιλάµε για διαφθορά και διαπλοκή είναι διαφορετικό, όταν από τον ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν τόσα λεφτά. Και περιµένουµε
εξηγήσεις. Περιµένουµε την κ. Αχτσιόγλου, να δούµε ποια είναι
η αναµάρτητη η οποία πήρε την πέτρα πρώτη και τη χτύπησε.
Περιµένουµε να τη δούµε.
Ο πολιτικός φαρισαϊσµός της εποχής µας, λοιπόν, είναι να µην
κοιτάζουµε το µεγάλο, το ότι η χώρα µας υγειονοµικά έχει αντεπεξέλθει µε συγκεκριµένα µέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε έναν νέο φαρισαϊσµό, είναι αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς, «ο τυφλός
οδηγός». Αρνείται, γκρινιάζει, διαρκώς επιτιµεί, διαρκώς έχει κάτι
κακό να πει για µια εθνική προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια της
Νέας Δηµοκρατίας, είναι εθνική η προσπάθεια. Τα πάντα έφταιγαν. Αυτό, λοιπόν, του ταιριάζει. Και ταιριάζει το «Ουαί υµίν γραµ-
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µατείς και φαρισαίοι υποκριταί»! Γιατί όταν κάποιοι µοίραζαν 200
και παραπάνω εκατοµµύρια και µε προεκλογικό τρόπο, αυτή τη
στιγµή δεν δικαιούνται να κουνάνε το δάχτυλο γι’ αυτούς που
προσπαθούν σε τριάντα µέρες να χτίσουν κάτι καινούργιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Προχωράµε, λοιπόν, σε ρυθµίσεις που ωφελούν και πάλι τους
πολλούς µε γνώµονα τη διαφάνεια. Όλα στο φως! Το Κοινοβούλιό µας έµεινε ανοιχτό ακριβώς γι’ αυτό το πράγµα.
Βοηθάµε τους φοιτητές στην πληρωµή των ενοικίων τους µε
µείον 40%.
Χορηγούµε φορολογικές εκπτώσεις στους φορολογούµενους
για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Με εντυπωσίασε η τοποθέτηση του εισηγητή κ. Ζαχαριάδη
από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό θα βοηθήσει τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Καλό είναι να βοηθήσει τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις,
γιατί κι αυτές απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους. Βοηθάει,
όµως, όλον τον χώρο, όλες τις επιχειρήσεις.
Αναστέλλονται προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµών
επιταγών για εβδοµήντα πέντε ηµέρες. Χορηγείται -και νοµίζω
ότι σε αυτό συµφωνούµε- κρατική ενίσχυση µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Ενισχύεται το προσωπικό των νοσοκοµείων. Όλοι έχουµε να
πούµε κάτι για τους ήρωες µε τις άσπρες και πράσινες µπλούζες.
Γίνεται αναστολή για τρεις µήνες της καταβολής δόσεων στο
πλαίσιο ρυθµίσεων του ν.4469/2019, του ν.4605 και του ν.3869.
Προωθούνται ρυθµίσεις παράτασης ή αναστολής προθεσµιών
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παρατάσεις προθεσµίας
δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, γιατί και το
χρηµατιστήριο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουµε. Είναι αγορά σηµαντική µε τους δείκτες της.
Γίνονται παρεµβάσεις στα σουπερµάρκετ, έλεγχοι τιµών, όταν
κάποιοι έλεγαν ότι υπάρχει ασυδοσία. Η αγορά µας λειτούργησε.
Μιλήσαµε, λοιπόν, για τις ελαφρύνσεις των αυτοαπασχολούµενων, για το δώρο του Πάσχα το οποίο έχουµε εγγυηθεί και το
λέµε ξεκάθαρα: «Δεν θα χαθεί ούτε 1 ευρώ». Πρέπει να τελειώνει
αυτός ο λαϊκισµός. Το δώρο του Πάσχα είναι µια έκτακτη συνθήκη και θα πληρωθεί στο ακέραιο.
Υπάρχουν παρεµβάσεις στα εργασιακά, αλλά δεν θέλω να µακρηγορήσω γιατί ο χρόνος µάς πιέζει.
Την ίδια στιγµή συστήνονται επιτροπές ελέγχου, άρα και διαφάνειας, γιατί αυτό είναι το µείζον για εµάς, για τις δωρεές προς
τον κορωνοϊό.
Σε σωστή βάση είναι οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, ενώ
διευρύνεται η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας. Οι
έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες λύσεις πολιτικής στο
φάρµακο.
Θα σταθώ και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους.
Είναι µια µεγάλη βεντάλια η οποία απλώνεται. Σε αυτή την προσπάθεια βοηθούν και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
µπήκαν ενεργά. Υπάρχουν µέριµνες και σε αυτή την κατεύθυνση.
Συστήνεται και εκεί, εξάλλου, ειδική υπηρεσία διαχείρισης και
εφαρµογής των κονδυλίων, γιατί τα πάντα πρέπει να είναι διαφανή.
Ο Έλληνας ναυτικός από το Υπουργείο Ναυτιλίας βοηθιέται.
Βοηθήθηκαν τα δροµολόγια.
Είναι µια ολιστική προσέγγιση. Προχωράµε, λοιπόν, βήµαβήµα.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι σε κάθε περίπτωση κάναµε µεγάλες
επιτυχίες. Και ολοκληρώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε πολλά.
Υπάρχουν µέριµνες συνεχόµενες. Είµαστε εδώ ακριβώς για αυτό
το πράγµα. Η Κυβέρνηση, αλλά και ο Έλληνες πολίτης κυρίως,
είναι µε ψηλά το κεφάλι.
Έχουµε να ξεπεράσουµε µια πρωτόγνωρη γκρίνια και πραγµατικά είναι κρίµα ότι το θετικό κλίµα των πρώτων ηµερών, η συναινετική πολιτική από τη µεριά της Αντιπολίτευσης, τις
τελευταίες δέκα µε δεκαπέντε ηµέρες δεν συνεχίζεται.
Αναστοχαστείτε, αλλάξτε γραµµή πλεύσης. Ο Έλληνας έχει
πολλά προβλήµατα. Εµείς δεν κρύψαµε τα προβλήµατα που έρχονται και στην οικονοµία, όµως εδώ θέλει πραγµατική και όχι
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στα λόγια συναίνεση. Μην εξελιχθείτε στους τυφλούς που διυλίζουν τον κώνωπα. Αυτούς τους αφήνουµε εµείς στη µιζέρια τους.
Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης τού τι λέγαµε και τι έγινε, εδώ
θα είµαστε. Η Ελλάδα βγαίνει σταδιακά στο ξέφωτο. Όχι βιαστικά, όχι µε µια λογική «πάρε, κόσµε» όπως θέλει το οικονοµικό
επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνουµε µε µέθοδο. Η Ελλάδα από αυτή
την κρίση θα βγει ισχυρή και µε ψηλά το κεφάλι. Όχι σαν µια
χώρα προβληµατική, αλλά σαν ένα παράδειγµα προς µίµηση.
Όχι ντροπιασµένη από τσαρλατάνους που δεν σεβάστηκαν την
εθνική προσπάθεια.
Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας τα κατάφερε και θα τα καταφέρει. Οι γκρινιάρηδες και οι µικρόψυχοι θα παραµεριστούν στη µιζέρια τους. Αυτό ήξεραν να
κάνουν κάποιοι για χρόνια. Αυτό θα τους υποχρεώσει η ιστορία
να κάνουν, να παραµεριστούν. Μια αισιόδοξη Ελλάδα έρχεται,
είτε κάποιοι το θέλουν είτε κάποιοι δεν το θέλουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τον λόγο
στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη.
Βλέπω, κύριε Μαρκόπουλε, ότι πήρατε δωδεκάµισι λεπτά. Τον
ίδιο χρόνο θα πάρουν όλοι. Παράκληση τουλάχιστον να σταθούµε σε αυτόν τον χρόνο περίπου των δώδεκα λεπτών.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Καληµέρα και χρόνια πολλά
σε όλες και όλους.
Κύριε Μαρκόπουλε, είστε ο ίδιος κ. Μαρκόπουλος πού ήσασταν προχθές στην επιτροπή που συζητάγαµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Διότι προχθές υποστηρίζατε µε
φανατισµό την ιστορία µε τα voucher, πόσο καλή είναι αυτή η πολιτική και σήµερα έρχεστε και µας λέτε εδώ πέρα ότι κάνατε
λάθος. Και αντί να σταµατήσετε σε αυτό, µας ζητάτε και τα
ρέστα. Αν σταµατάγατε εκεί, χαµηλώνατε το βλέµµα, ζητάγατε
και συγγνώµη, ίσως κι εµείς να είχαµε διαφορετική στάση.
Σας πιάσαµε, λοιπόν, µε το voucher στην πλάτη! Σας κατήγγειλε όλος ο επιστηµονικός κόσµος της χώρας. Κυβερνάτε δέκα
µήνες τη χώρα και τώρα ανακαλύπτετε σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ! Δέκα
µήνες αυτό το τεράστιο σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν το αναδείξατε;
Επίσης, γιατί λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό; Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης; Υπήρχε η δυνατότητα πριν
µπούµε στη διαδικασία που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
πάρουµε απευθείας τα χρήµατα από το ΕΣΠΑ, να δώσουµε εµείς
αυτά τα χρήµατα πριν τις εκλογές;
Χρειάζεται µια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει προγράµµατα κατάρτισης ή δεν χρειάζεται; Είναι κατάρτιση αυτό που φτιάξατε ή
δεν είναι κατάρτιση και είναι παραµύθι; Έχουνε πάει τρεισήµισι
χιλιάδες e-mail σε κορυφαίο Υπουργό της Κυβέρνησης που λένε
πόσο καλά είναι αυτά τα προγράµµατα ή δεν έχουν πάει; Έχει
πέντε λάθη µέσα σε χιλιάδες σελίδες ή έχει χιλιάδες λάθη µέσα
σε χιλιάδες σελίδες αυτό το πρόγραµµα;
Αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, πρέπει να απαντηθούν και κυρίως
µην προκαλείτε! Κάνατε λάθος. Μαζέψτε το. Δώστε τις απαντήσεις για όλα τα ζητήµατα. Ποιοι εµπλέκονται µέσα σε αυτές τις
ιστορίες; Πώς εµπλέκονται; Και από δω και πέρα να υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια, διότι ο ελληνικός λαός τα έχει πληρώσει
πάρα πολύ ακριβά αυτά τα πράγµατα. Δεν µπορείτε να βάλετε
στο ζύγι το τι συνέβαινε πριν τις εκλογές, εκτός πανδηµίας, µε
το τι συµβαίνει τώρα.
Και αν υπάρχει οποιαδήποτε κηλίδα µη µας το φέρνετε ως επικοινωνιακή απάντηση για να το παίξουνε διάφορα επικοινωνιακά
κέντρα. Φέρτε στοιχεία εδώ πέρα, τι υπάρχει, πού υπάρχει, να
το δούµε. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εσείς έχετε
αλλάξει δεκαεπτά χρώµατα και δεκαεπτά πολιτικές τοποθετήσεις
από την προηγούµενη συνάντηση του Κοινοβουλίου µέχρι σήµερα.
Έχει περάσει πάνω από ένας µήνας από τότε που η ζωή µας
άλλαξε και ανετράπη βίαια µέσα στις νέες συνθήκες στις οποίες
ζούµε. Οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγµατικότητας στην προσωπική, στην κοινωνική, στην οικονοµική και στην επαγγελµατική
ζωή καθηµερινά φαίνονται πιο καθαρά.
Το µεγαλύτερο µέρος της διεθνούς κοινότητας αποφάσισε,
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και σωστά, ως απόλυτη προτεραιότητα να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και εδώ και έναν µήνα και περισσότερο µένουµε
στο σπίτι µας για να είµαστε υγιείς και επειδή είµαστε πάντα αλληλέγγυοι στο κοινωνικό σύνολο. Για εµάς, άλλωστε, ποτέ οι κοινωνίες δεν ήταν αγέλες και οι άνθρωποι ποτέ δεν ήταν αριθµοί.
Βοηθάµε µε όλα τα µέσα που διαθέτουµε το σύστηµα υγείας.
Το υποστηρίζαµε πάντα, το υποστηρίζουµε και σήµερα. Ενώ κάποιοι άλλοι στο παρελθόν το λοιδορούσαν και δεν έβλεπαν την
ανάγκη ύπαρξής του και υποστήριξής του.
Παράλληλα, βλέπουµε και σκεφτόµαστε και όλους τους πολίτες που µαζί µε εµάς, µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, κρατάνε
τη χώρα όρθια και ασφαλή. Το µυαλό µας είναι δίπλα στους χαµηλόµισθους, οι οποίοι εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα,
στις υποδοµές, στα δίκτυα, στους φύλακες, στους αστυνοµικούς, στους πυροσβέστες, στους ντελιβεράδες. Χωρίς αυτούς
τους ανθρώπους η ζωή µας θα ήταν αβίωτη.
Την επόµενη µέρα δεν θα τους ξεχάσουµε και θα αγωνιστούµε
για τα δικαιώµατα και για την ασφάλειά τους.
Είµαστε αλληλέγγυοι µε αυτούς που δουλεύουν σήµερα από
απόσταση, που αντιµετωπίζουν κάθε µέρα κόπωση, ανασφάλεια
και άγχος.
Ελπίζουµε αυτό που ζούµε να είναι κάτι προσωρινό. Δεν φοβόµαστε τις εξελίξεις, αλλά δεν θα επιτρέψουµε αυτή η κρίση να
µετατραπεί σε κρίση δηµοκρατίας, δικαιωµάτων, ανασφάλειας
και σε επιβολή αυταρχισµού.
Αυτή η νέα ζωή που ζούµε χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία, χρειάζεται απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη, χρειάζεται µικρές καθηµερινές χαρές και κυρίως να µην αφήσουµε κανέναν
µόνο του σε αυτή τη δοκιµασία. Έτσι θα µπορέσουµε να βγούµε
όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι σωµατικά και ψυχικά από αυτή την
πρωτοφανή περιδίνηση.
Προφανώς ζούµε µια πρωτόγνωρη κρίση που δεν γνωρίζουµε
το σηµείο εξόδου και το βάθος της, αλλά οι σχεδιασµοί καλό,
κακό ή ενδιάµεσο σενάριο πρέπει να υπάρχουν.
Η Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπει ύφεση 4% µε 8%, το
Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε Βεσυρόπουλε, αν δεν κάνω
λάθος, 5% µε 10%, το ΔΝΤ 10%, το Γραφείο του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή 5,3% έως 10,2%. Αυτές οι επιδόσεις φαίνεται να είναι οι χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η χώρα µπαίνει σε µια τεράστια δοκιµασία όχι µόνο
λόγω των αντικειµενικά δύσκολων συνθηκών, αλλά και λόγω των
λαθών και των λανθασµένων χειρισµών της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι είπε χθες η κ. Λαγκάρντ; Είπε: «too little too late». Αυτό κάνετε και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καθυστερείτε ενώ έχουµε
δυνατότητες. Θα βαθύνει η ύφεση, θα αυξηθούν οι ανισότητες,
θα αυξηθεί η φτωχοποίηση, θα µεγαλώσει η καταστροφή. Πρέπει
να φρενάρουµε την ύφεση µε αυστηρή κοστολόγηση. Όσα παραπάνω χρήµατα ξοδέψουµε στην αρχή, τόσο µικρότερη θα είναι
η ύφεση και η καταστροφή. Όσο καθυστερούµε και λειτουργούµε αποσπασµατικά, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η κατάσταση
της καταστροφής της ελληνικής οικονοµίας.
Και εδώ θέλω να είµαστε συνεννοηµένοι. Η Κυβέρνηση θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά από το βάθος της ύφεσης, της αύξησης
της φτώχειας, από τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Οι κοινωνικοί
εταίροι, οι εργαζόµενοι, η αγορά ανησυχεί. Οι µέχρι τώρα ενέργειες της Κυβέρνησης δείχνουν ότι δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος της κρίσης και αν το έχει αντιληφθεί, δεν έχει ολοκληρωµένη
πρόταση για την επόµενη µέρα. Δείτε και συγκρίνετε τα πακέτα
στήριξης των άλλων οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
κράτη-µέλη µε ανάλογο πληθυσµό και ανάλογο µέγεθος αγοράς
µε εµάς και θα καταλάβετε ότι η διαχείριση από την πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας είναι απολύτως προβληµατική.
Πρέπει να ακολουθήσουµε γενναίες και αποφασιστικές πολιτικές στήριξης της οικονοµίας, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και όσων βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµικά κατάσταση.
Εδώ αναπόφευκτα -το είπα προχθές και στην επιτροπή, το
επαναλαµβάνουµε και σήµερα- θα συγκρουστεί η προοδευτική
µε τη συντηρητική απάντηση και εµείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία ήµασταν, είµαστε και θα είµαστε η φωνή των φτωχών
και των αδύναµων συνανθρώπων µας και θα στηρίξουµε τα αιτήµατα της καταταλαιπωρηµένης και εξαπατηµένης µεσαίας τάξης.
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Τι όπλα έχουµε για να αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίση;
Έχουµε το δηµοσιονοµικό «µαξιλάρι» που άφησε η προηγούµενη
κυβέρνηση για ώρα ανάγκης -βεβαίως δεν είχε κανείς στο µυαλό
του ότι θα µπορούσε να συµβεί µια τόσο µεγάλη καταστροφήκαι τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Ας ξεκινήσουµε από το πρώτο. Φανταστείτε η πανδηµία να µην
είχε χτυπήσει το 2020, αλλά να είχε χτυπήσει το 2015 ή το 2012.
Σκεφτείτε τι απόθεµα, τι αξιοπιστία και τι υποδοµές -όχι µόνο οικονοµικές αλλά και υγειονοµικές- είχε η χώρα τότε. Να µην ξεχνιόµαστε. Στον προϋπολογισµό λίγους µήνες πριν ο
Υφυπουργός Οικονοµικών στη Βουλή χαρακτήριζε το «µαξιλάρι»
ως τη µεγαλύτερη γκάφα στην ιστορία της οικονοµικής επιστήµης.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πού βρισκόµαστε τώρα, τι έχετε
κάνει µε αυτό το άχρηστο και το αχρείαστο «µαξιλάρι», κατά τη
γνώµη σας.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να έρθει εδώ και να ξεκαθαρίσει και να πει τι έχει ξοδευτεί από αυτά τα 37 δισεκατοµµύρια και πού έχει ξοδευτεί, γιατί µέχρι τώρα οι πολιτικές
παρεµβάσεις οι οποίες έγιναν δεν δικαιολογούν να έχει σπαταληθεί τµήµα από αυτό το δηµοσιονοµικό «µαξιλάρι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο και εγώ θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όπως είπαµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Βεβαίως.
Να πάµε και στα ευρωπαϊκά εργαλεία. Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα στο Κοινοβούλιο για να µπορέσετε να το θέσετε και εσείς
στην πολιτική σας οικογένεια, γιατί πραγµατικά δεν έχω καταλάβει τι στρατηγική έχει το Λαϊκό Κόµµα στην Ευρώπη. Τη στρατηγική της Αριστεράς την έχω καταλάβει, των Οικολόγων, των
Σοσιαλδηµοκρατών, της προοδευτικής πολιτικής οικογένειας.
Το Λαϊκό Κόµµα στην Ευρώπη υποστηρίζει ευρωοµόλογο ή
δεν υποστηρίζει ευρωοµόλογο; Το Λαϊκό Κόµµα στην Αθήνα υποστηρίζει ευρωοµόλογο και το Λαϊκό Κόµµα στο Βερολίνο δεν
υποστηρίζει ευρωοµόλογο; Πόσες εκδοχές, πόσες συνιστώσες
και πόσες εκφορές υπάρχουν στη συντηρητική πλευρά της Ευρώπης και πώς ο καθένας µέσα και σε αυτή την Αίθουσα, αλλά
και σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους θεσµούς λέει αυτό που πραγµατικά πιστεύει
και αυτό που πραγµατικά σκέφτεται;
Και εδώ µπαίνει ένα ερώτηµα για τους φίλους µας τους Γερµανούς, τους Δανούς, τους Φινλανδούς, τους Αυστριακούς, τους
Σουηδούς. Ποιο είναι το σενάριο εργασίας µε το οποίο οι ίδιοι
θα πρότειναν αµοιβαιοποίηση χρεών -λέω ένα υποθετικό σενάριο-, δηλαδή ευρωοµόλογο; Αν η απάντηση είναι «σε κανένα σενάριο και ποτέ», τότε εµείς που είµαστε ευρωπαϊστές και
αγαπάµε πολύ την Ευρώπη έχουµε πολύ σοβαρό πρόβληµα,
διότι αποδεικνύεται ότι η Γερµανία και κάποιοι δορυφόροι της
αντιµετωπίζουν τους εταίρους ως ζωτικό χώρο για οικονοµική
επέκταση και άντληση υπερπλεονασµάτων. Αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν µπορεί να έχει πολύ µέλλον. Αυτό βιάζει
την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον επιµερισµό των βαρών.
Αυτό είναι µια ετεροβαρής γερµανική συµµαχία. Αυτό δεν είναι
το κοινό σπίτι, είναι µια µεγάλη αυλή.
Να πάµε τώρα και στον χώρο της υγείας, διότι κύριε Μαρκόπουλε, εσείς όταν ήσασταν Αντιπολίτευση, κάνατε αντιπολίτευση
µε τους νεκρούς στην τότε Κυβέρνηση και βλέπω ότι τώρα που
έρχονται τα δύσκολα στην οικονοµία, πάλι µε τις καλές επιδόσεις
προσπαθείτε να φέρετε τέτοια ζητήµατα στην αντιπαράθεση.
Εµείς δεν θα σας κάνουµε το χατίρι. Στον χώρο της υγείας αντί
για κριτική και εξαγωγή πολιτικού κέρδους πάνω στον πόνο και
στον θάνατο, εµείς επιλέξαµε την αντιπολίτευση των προτάσεων
και της αντιµετώπισης της απειλής, την τοποθέτηση της πολιτικής συναίνεσης και της πολιτικής συνεννόησης. Η ηπιότερη εξέλιξη, όµως, της πανδηµίας στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί την
αµετροέπεια. Είναι πραγµατική πρόκληση και είναι προσβολή
στον ελληνικό λαό η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι µόλις σε
πέντε εβδοµάδες έγινε ό,τι δεν γινόταν επί δεκαετίες στο σύστηµα υγείας.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι υπό την πίεση της υγειονοµικής
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κρίσης και όχι από πολιτικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης για ανάπτυξη του ΕΣΥ έγιναν κάποιες προσλήψεις συµβασιούχων και
αυξήθηκαν οι διαθέσιµες κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας.
Είναι, όµως, σηµαντικό ότι αυτή η κρίση βρήκε το ΕΣΥ όρθιο,
προσβάσιµο από όλους, χωρίς διακρίσεις, µε πάνω από εκατό
κρεβάτια εντατικής σε σχέση µε αυτά τα οποία είχαµε το 2015 και ήµασταν σε µνηµονιακά χρόνια- και αυτό είναι έργο της προηγούµενης κυβέρνησης.
Ευτυχώς είµαστε σε µια φάση ελεγχόµενης διασποράς του κορωνοϊού. Είµαστε µαζί µε τις άλλες χώρες µε τη χαµηλή ταχύτητα διάδοσης του ιού και παλέψαµε όλοι µαζί γι’ αυτό. Είναι
πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία της χώρας και πρωτοφανείς,
βεβαίως, οι στιγµές που ζούµε και η συζήτηση για τη σταδιακή
και ελεγχόµενη άρση των περιοριστικών µέτρων έχει αρχίσει και
θα πρέπει να γίνει µε πλήρη επιστηµονική τεκµηρίωση.
Υπάρχουν, όµως, κάποια ζητήµατα, τα οποία πρέπει να προσέξουµε ιδιαιτέρως, για παράδειγµα τους ευάλωτους πληθυσµούς. Στο προσφυγικό- µεταναστευτικό πρέπει να γίνει
απόλυτος και σαρωτικός έλεγχος σε όλες τις δοµές, πρέπει να
µεταφερθούν πιθανόν άρρωστοι και κρούσµατα έξω από τις
δοµές σε κατάλληλους χώρους να τους φιλοξενήσουν.
Και εδώ έρχεται µια πολιτική παρατήρηση. Πόσο καλύτερα θα
ήταν τα πράγµατα εάν µας είχατε ακούσει τον Οκτώβρη, τον Νοέµβρη, τον Δεκέµβρη, τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και προχωρούσατε στη λελογισµένη και σταδιακή αποσυµφόρηση των δοµών;
Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγµατα εάν υπηρετούσατε το δικό
σας σχέδιο του Νοέµβρη του 2019, που µίλαγε για οµοιόµορφη
κατανοµή των προσφύγων σε όλη τη χώρα, αλλά αντέδρασαν οι
γαλάζιοι δήµαρχοι και οι γαλάζιοι περιφερειάρχες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε µε
αυτό, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι σε ένα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σε µισό λεπτό.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι ανάγκες, οι οποίες έχουν προκύψει από την
πανδηµία, είναι µια µεγάλη ευκαιρία για ένα ισχυρό και δηµόσιο
σύστηµα υγείας. Πραγµατικά, αυτό το οποίο ζούµε µε το σύστηµα υγείας είναι ένα τεράστιο ιδεολογικό Βατερλό για τις ιδέες
και τις πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας στον χώρο της υγείας.
Ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο του διάγγελµα εξύµνησε το
δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αν αυτό είναι ειλικρινές, µπορεί να
αποτελεί και µια θετική εξέλιξη. Είναι, όµως, ειλικρινές; Έχει αλλάξει στρατηγική τοποθέτηση η Νέα Δηµοκρατία για τα ζητήµατα υγείας; Έχει αναθεωρήσει την κεντρική επιλογή των
µνηµονιακών κυβερνήσεων; Αναθεωρεί όσα έλεγε όταν η δική
µας Κυβέρνηση έκανε προσλήψεις δεκαεννιάµισι χιλιάδων γιατρών και µιλούσε για παρωχηµένες και σπάταλες επιλογές;
Μετανιώνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που πάγωσε
τις δροµολογηµένες προσλήψεις τεσσάρων χιλιάδων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο δηµόσιο σύστηµα υγείας; Η χώρα
αυτές τις µέρες περνάει δυσκολίες και πρέπει να είµαστε όλοι
σε αυτά τα ζητήµατα ειλικρινείς.
Τελευταίο ζήτηµα και κλείνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
Τελειώνει ο Απρίλης. Δεν έχετε ρυθµίσει ακόµα το ζήτηµα της
πρώτης κατοικίας. Δεν διανοούµαι πώς θα ξηµερώσει η 1η Μαΐου
και θα βρισκόµαστε χωρίς πλαίσιο προστασίας. Μην τολµήσετε
να αφήσετε τη χώρα, όπως την αφήσατε φεύγοντας τον Γενάρη
του 2015, χωρίς κανένα πλαίσιο προστασίας. Φέραµε την προηγούµενη εβδοµάδα µία τροπολογία. Την απορρίψατε. Κακώς
κάνατε. Αναγνωρίστε και αυτό το λάθος σας και ελάτε να την ψηφίσουµε στο Κοινοβούλιο µαζί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κλείνω, λέγοντας αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ε, όχι άλλο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σε τριάντα δευτερόλεπτα
κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, έχουν περάσει
και τα τριάντα και τα δέκα και όλα. Παρακαλώ ολοκληρώστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
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Η απάντηση, εάν δεν προστατευτεί η πρώτη κατοικία, δεν θα
είναι ούτε αυτό που σκέφτεστε ούτε αυτό που φοβάστε. Η απάντηση της κοινωνίας και η δική µας µέσα στην κοινωνία θα είναι
αυτή που πρέπει -και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, πολύ για την ανοχή στον
χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να καλέσω στο Βήµα
τον ειδικό αγορητή του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επικίνδυνο µετά από την είσοδο στην εποχή του κορωνοϊού, πέρα από τις υγειονοµικές ή
οικονοµικές προκλήσεις, είναι να βιώσουµε αλλοίωση των δηµοκρατικών θεσµών, περιορισµό ελευθεριών και δικαιωµάτων και
ανατροπή αξιών που είναι θεµελιώδεις για τις προηγµένες ανοιχτές κοινωνίες.
Στη χώρα µας βιώνουµε ένα µοντέλο αντεστραµµένης δηµοκρατίας, όπου η εκτελεστική εξουσία µετατρέπεται σε νοµοθετική και αποφασίζει µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τις
οποίες εκ των υστέρων καλείται να κυρώσει η Βουλή, όπως η
συγκεκριµένη που συζητάµε σήµερα. Και αυτή η έκτακτη κατάσταση είναι σε έναν βαθµό δικαιολογηµένη, ξεπερνά όµως σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια του θεµιτού και αγγίζει τα όρια της
κατάχρησης και του ευτελισµού διαδικασιών, όπως έδειξε η περίπτωση των περιβόητων σεµιναρίων κατάρτισης για να δοθούν
600 ευρώ στους επιστήµονες, που κατέληξε τελικά σε ένα πρωτοφανές φιάσκο. Γιατί ούτε οι επιστήµονες πήραν την πρώτη
δόση των 300 ευρώ, όπως είχατε υποσχεθεί, τη Μεγάλη Εβδοµάδα ούτε βεβαίως αυτά ήταν εκπαιδευτικά σεµινάρια.
Και είναι θλιβερό να γίνεται η Κυβέρνηση χλεύη αυτών που
απέτυχαν στο πεδίο της αριστείας. Ακόµα όµως πιο θλιβερό είναι
να µην εκδηλώνεται εµπράκτως η στοιχειώδης ευθιξία µε την
υποβολή παραιτήσεων των αρµόδιων Υπουργών. Και όλα αυτά
συµβαίνουν σε µια περίοδο που η Κυβέρνηση προσπαθεί να µονοπωλήσει την επικοινωνία µε κάθε θεµιτό και αθέµιτο τρόπο και
να αξιοποιήσει µε ιδιοτέλεια τη συναίνεση που της έχει παράσχει
τόσο ο ελληνικός λαός όσο και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
ώστε να εξαφανίσει κάθε κριτική ή αντιπολιτευτική φωνή.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε κάθε νοµιµοποίηση, ηθική
και πολιτική, να κάνουµε αυτές τις επισηµάνσεις, εφόσον σε όλο
αυτό το διάστηµα έχουµε ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευση µε
προτάσεις και έχουµε στηρίξει, παρά τις έντονες επιφυλάξεις
µας, τις περισσότερες νοµοθετικές πρωτοβουλίες αντιµετώπισης
κρίσης και έχουµε προτείνει να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες και να στηριχθούν οι περισσότερες επαγγελµατικές τάξεις
και οι πολίτες που πλήττονται από την κρίση, πάντα µέσα στα
όρια των δηµοσιονοµικών αντοχών της χώρας. Γιατί εµείς, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν µετατρέψαµε την κρίση σε ευκαιρία,
όπως έκαναν κάποιες άλλες πολιτικές δυνάµεις στο παρελθόν,
για να πατήσουµε πάνω στο πτώµα της χώρας και να ανέλθουµε
στην εξουσία.
Ωστόσο, απέναντί µας τι έχουµε; Έχουµε µια Κυβέρνηση που
ενώ έλαβε εγκαίρως µέτρα στο υγειονοµικό πεδίο ακούγοντας
τους ειδικούς -και σωστά έκανε- δεν φάνηκε να έχει τα ίδια αντανακλαστικά, όσον αφορά τα µέτρα στήριξης και της οικονοµίας
αλλά και των πολιτών και οι αποφάσεις της είχαν χαρακτηριστικά
πελατειακής πολιτικής, κοινωνικής αναλγησίας, αδικίας και προκατάληψης αλλά και ιδεοληψίας.
Γιατί είναι πελατειακή πολιτική η Κυβέρνηση να επιλέγει ποιους θα στηρίξει και ποιους όχι, αφήνοντας έξω επαγγελµατικές
κατηγορίες που θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί κατά προτεραιότητα, για να αλλάξει αµέσως µετά την απόφασή της αφήνοντας
και πάλι αστοχίες. Είναι κοινωνική αναλγησία όταν προσφέρει
επίδοµα µόνο στους εκατόν εξήντα χιλιάδες από τους τετρακόσιους εβδοµήντα χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους ή όταν µε γραφειοκρατικά προσχήµατα αφήνονται ακάλυπτοι αρκετοί
ωροµίσθιοι, χαµηλόµισθοι και υποαπασχολούµενοι. Είναι αδικία
και προκατάληψη να αφήνονται εκτός των µέτρων στήριξης
αγρότες και κτηνοτρόφοι υπονοµεύοντας τη διατροφική επάρκεια της χώρας.
Και, βεβαίως, είναι νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ότι όποιος δεν
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µπορεί στην κρίση να κολυµπήσει, τότε ας πνιγεί. Και µε αυτή τη
λογική και υιοθετώντας αυστηρά τις εντολές των τραπεζών η Κυβέρνηση αφήνει έξω από τις ευκαιρίες στήριξης τις επιχειρήσεις
που κατάφεραν να µείνουν ανοιχτές ακόµα και µε τα τραύµατα
της προηγούµενης δεκαετούς κρίσης, ακόµα και µε την υπερφορολόγηση της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας
στην πλάτη τους µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Και το γεγονός ότι ως Κίνηµα Αλλαγής θεωρούµε σωστό να ψηφίσουµε και σήµερα µέτρα της Κυβέρνησης που δίνουν λύση σε
προβλήµατα που προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση σε πολίτες
και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, δεν σηµαίνει ότι
συναινούµε σε αυτές τις λογικές, τις επιλογές, τις παραλείψεις και
τις αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Και αυτό είναι σαφές.
Δεν σηµαίνει, επίσης, ότι συµφωνούµε µε το µείγµα της ακολουθούµενης πολιτικής, εφόσον υπάρχει ορατός ο κίνδυνος οι
αποφάσεις της Κυβέρνησης να δηµιουργήσουν τους νέους προνοµιούχους και µη προνοµιούχους του αύριο, να οδηγήσουν σε
κλείσιµο χιλιάδες επιχειρήσεις και, βεβαίως, να οδηγήσουν σε
νέες στρατιές ανέργων.
Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς, δεν διατυπώνουµε έναν λόγο κοινωνικής διαµαρτυρίας. Παρουσιάζουµε επεξεργασµένες προτάσεις µε χαρακτηριστικά και ορθολογισµού αλλά και δικαιοσύνης.
Και µε αυτό το σκεπτικό καταθέσαµε στο παρόν σχέδιο νόµου
τρεις τροπολογίες, που στόχο έχουν να κρατηθεί ζωντανή η οικονοµία αλλά και όρθια η κοινωνία και καλούµε την Κυβέρνηση
να τις αποδεχτεί.
Η πρώτη τροπολογία που καταθέτουµε προβλέπει τη µείωση
της προκαταβολής φόρου για το 2020 στο 50% για όλες τις επιχειρήσεις και την πλήρη απαλλαγή για τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Είναι ένα µέτρο που ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχει
καµµία δηµοσιονοµική επίπτωση. Την ίδια στιγµή που αναζητούνται τρόποι να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων, το κράτος επιµένει στην προκαταβολή φόρου 100% για το 2020 µε
βάση τα εισοδήµατα του 2019.
Και ενώ η Κυβέρνηση, όπως λέει στο άρθρο 3, θέλει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων µε την επιστρεπτέα προκαταβολή -που ουσιαστικά είναι ένα χαµηλότοκο δάνειο- βλέπουµε
ότι την ίδια στιγµή δεν κάνει κάποια κίνηση για τη µείωση της
προκαταβολής του φόρου. Βεβαίως και η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα µέτρο που δεν έχει γίνει δεκτό µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν κρίνουµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτό ισχύει και για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, όχι µόνο για τις επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ µην τον
διακόπτετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Είναι σωστή η παρατήρηση. Είναι και για
τους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους.
Όµως, βλέπουµε ότι το µέτρο αυτό -επαναλαµβάνω- δεν έχει
γίνει δεκτό µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, αν κρίνουµε ότι από τις επτακόσιες χιλιάδες πληττόµενες και περίπου
εννιακόσιες χιλιάδες που είχαν δικαίωµα να υπαχθούν σε αυτό
το µέτρο, µόλις εκατόν σαράντα χιλιάδες υπέβαλαν αίτηση. Και
είναι δικαιολογηµένη η επιφύλαξη των επιχειρήσεων ακόµα και
σε αυτόν τον χαµηλότοκο δανεισµό. Γιατί η κακή εµπειρία των
προηγούµενων ετών µε τις τράπεζες, οι οποίες δάνειζαν µέχρι
και πριν από λίγο µε 4,7% την εποχή των αρνητικών επιτοκίων
στην Ευρωζώνη, αποτρέπει τις επιχειρήσεις από έναν νέο δανεισµό, ουσιαστικά οδηγώντας τις στην επιλογή αναστολής λειτουργίας.
Και, βεβαίως, από την άλλη, τα δάνεια µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου θα δοθούν από τις τράπεζες µε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, γεγονός που αποκλείει από την πρόσβαση σε έναν
τέτοιο δανεισµό χιλιάδες επιχειρήσεις, αφού το 50% των επιχειρηµατικών δανείων είναι µη εξυπηρετούµενα, µε το 40% των καταγγελµένων απαιτήσεων να αφορούν καθυστέρηση µόλις τριών
ως έξι µηνών.
Και όλα αυτά παρά την αυστηρή προειδοποίηση της κ. Λαγκάρντ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα δεχτεί σφιχτές
προϋποθέσεις χρηµατοδότησης από τις τράπεζες, αφού η ίδια
δανείζει µε αρνητικό επιτόκιο 0,75% και οι εγγυήσεις των κρατών
µειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών.
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Η δεύτερη τροπολογία που καταθέτουµε αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Προβλέπει επαναφορά των διατάξεων
του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα, διασφάλιση µέρους της γεωργικής περιουσίας από
την εκποίηση, ώστε να µπορούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι να
εξασφαλίσουν τα προς το ζην και διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων του ν.4605/2019 µε υποχρέωση των τραπεζών να απαντούν µέσα σε έναν µήνα στις αιτήσεις που πληρούν όλα τα
κριτήρια επιλογής.
Όσον αφορά στην πρόταση που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής
πριν από δύο µήνες για συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής
από κόµµατα και φορείς -µάλιστα είδαµε προχθές και µια ενδιαφέρουσα πρόταση από έναν φορέα, την Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή- που θα έπρεπε να επεξεργαστεί ένα νέο
πτωχευτικό πλαίσιο και τις ρυθµίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όλα τα κόµµατα απάντησαν θετικά εκτός από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση ετοιµάζει έναν νέο Πτωχευτικό
Κώδικα µε τον οποίον µετατρέπει τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές,
καταργώντας ουσιαστικά την έννοια της προστασίας της πρώτης
κατοικίας.
Έξι µέρες πριν λήξει η τωρινή προστασία και δεν έχετε φέρει
ακόµα ρύθµιση για την παράτασή της. Αντίθετα, µόνο τυχαίο δεν
είναι το γεγονός ότι στις 27 Απριλίου ανοίγουν τα ειρηνοδικεία
και υποθηκοφυλακεία, µε τις τράπεζες να έχουν έτοιµες χιλιάδες
διαταγές πληρωµής και να ακολουθούν προσηµειώσεις, µέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεις και πλειστηριασµοί.
Και επειδή ακούγεται ότι ετοιµάζεστε για µια ολιγόµηνη παράταση του αποτυχηµένου νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, του ν.4605, και της
πλατφόρµας στην οποία έγινε δεκτό µόλις το 1% των αιτήσεων
και ρυθµίστηκαν 19 εκατοµµύρια ευρώ δανείων από τα 90 δισεκατοµµύρια ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια, νοµίζω ότι αυτό
δεν είναι η λύση.
Και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για αυτό και στις 4
Μαρτίου απευθύνατε επιστολή και στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να σας πουν για ποιον λόγο δεν
γίνονται ρυθµίσεις. Όµως, αλήθεια, σας απάντησαν ποτέ για
ποιον λόγο δεν κάνουν ρυθµίσεις; Μένει να αποδειχθεί.
Η τρίτη τροπολογία που καταθέτουµε αφορά στην έµπρακτη
αναγνώριση της προσφοράς όλων όσοι δίνουν τη µάχη στην
πρώτη γραµµή για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Και η έµπρακτη αναγνώριση, κύριοι Υπουργοί, δεν θα φανεί στο χειροκρότηµα, όπως λέει το τραγούδι, αλλά µε την υπαγωγή στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα των εργαζοµένων του ΕΣΥ,
του ΕΚΑΒ, των προνοιακών δοµών, των κοινωνικών δοµών της
αυτοδιοίκησης, του «Βοήθεια στο Σπίτι», των κέντρων ηµερήσιας
φροντίδας, των εργαζοµένων στην καθαριότητα των δήµων. Και,
βεβαίως, θα αποδειχθεί µε τη χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος
έκτακτων συνθηκών στους ανθρώπους που µάχονται στην πρώτη
γραµµή, όλους όσοι προανέφερα και τους ένστολους για όσο
κρατήσει η πανδηµία.
Συµφωνούµε, βεβαίως, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 για την
επιβράβευση των εργαζοµένων στις δοµές υγείας και την πολιτική προστασία µε την καταβολή µισού µισθού.
Συµφωνούµε και µε το άρθρο 5 του παρόντος νοµοσχεδίου
που εντάσσει στην τρίµηνη αναστολή δόσεων όλους όσοι εξυπηρετούν τις ρυθµίσεις βάσει του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, κάτι που το είχαµε ζητήσει ήδη µε ερώτησή µας από τις
26 Μαρτίου, όπως συµφωνούµε και µε την τροπολογία για τη µείωση κατά 40% των µισθώσεων για τη στέγαση φοιτητών, κάτι
που επίσης είχαµε ζητήσει µε ερώτησή µας την 1η Απριλίου.
Είναι θετικό το ότι µε το άρθρο 34 διευρύνεται και ο σκοπός
και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας και έτσι δικαιώνεται η θέση του Κινήµατος Αλλαγής για ανάγκη αύξησης
των τεστ, ειδικά σε υγειονοµικούς, αστυνοµικούς, λιµενικούς, φιλοξενούµενους σε γηροκοµεία και δοµές ατόµων µε αναπηρία.
Και, βεβαίως, συµφωνούµε µε τις ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει
και πρόβλεψη για άµεση κάλυψη των κενών θέσεων αλλά, κύριε
Υπουργέ, και έλεγχος του ιδιωτικού τοµέα της υγείας για την τήρηση των πρωτοκόλλων πρόληψης και διαχείρισης του κορω-
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νοϊού. Και το λέω µε βάση και τα χθεσινά συµβάντα.
Συµφωνούµε µε την ανάγκη στήριξης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών,
αλλά αυτή θα πρέπει να γίνει µε συγκεκριµένα κριτήρια, να
αφορά αναλογικά και τα περιφερειακά κανάλια και σταθµούς και,
βεβαίως, να διασφαλίζεται ο πλουραλισµός των απόψεων από
όλα τα πολιτικά κόµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις προτάσεις που καταθέτουµε και υιοθετούνται, αλλά και τις βελτιώσεις που προτείναµε
και στην επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια έχουµε τριπλό
στόχο: τα µέτρα να αφορούν στο σύνολο των πολιτών ώστε
πραγµατικά να µην αισθανθεί κανείς µόνος του στην κρίση, τα
µέτρα να κατανέµονται µε κοινωνική δικαιοσύνη και, βεβαίως, τα
µέτρα να παρέχονται µε βάση τις δυνατότητες της χώρας. Και
αυτές οι δυνατότητες περιµένουµε να ενισχυθούν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να λάβει αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων. Δεν το έχουµε δει ακόµα
παρά και τις χθεσινές αυστηρές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι η αρχική πρόθεση
της Κυβέρνησης για έκδοση ευρωοµολόγου εγκαταλείφθηκε
νωρίς και εξελίχθηκε σε στήριξη του Ταµείου Ανάκαµψης, ζητώντας άµεσες ενισχύσεις. Δεν ξέρω αν πίσω από αυτές τις αναδιπλώσεις προετοιµάζετε το έδαφος για προσφυγή στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης και πιθανόν ένα νέο µνηµόνιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν είµαστε από αυτούς
που θεωρούν ότι οι κρίσεις αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε
περισσότερο αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Αντίθετα, θεωρούµε ότι χρειάζεται δηµοκρατικός έλεγχος, περισσότερη διαφάνεια, µεγαλύτερη συλλογικότητα, εντονότερη αλληλεγγύη και
πάνω από όλα, χρειάζεται εθνικό σχέδιο, ώστε να αξιοποιήσουµε
ως χώρα τις ευκαιρίες που κρύβει αυτή η κρίση.
Με γνώµονα το συµφέρον της χώρας και των πολιτών εµείς θα
επιµείνουµε σε αυτές τις αρχές. Και σε αυτόν τον δρόµο σκοπεύουµε αταλάντευτα να συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλες αυτές τις µέρες η Κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει πίσω από την αποθέωση της ατοµικής ευθύνης τις µεγάλες
κρατικές ελλείψεις, καθώς και το γεγονός ότι τα µεγάλα θύµατα
της πανδηµίας παραµένουν οι εργαζόµενοι. Παρά τις προσπάθειες να παρουσιάσει ότι δήθεν όλοι θα µοιραστούµε µε δίκαιο
τρόπο τα βάρη της κρίσης -όσο δίκαια µοιράστηκαν τα βάρη και
τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης- και ότι δήθεν έγιναν σε δύο
µήνες όσα για χρόνια ολόκληρα δεν είχαν γίνει για τη στήριξη
της δηµόσιας υγείας, η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη και δείχνει µια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Διότι η στήριξη της δηµόσιας υγείας δεν γίνεται παρά µε ένα
επαρκές και θωρακισµένο σύστηµα, µε όλα τα απαραίτητα µέσα
και προσωπικό -µόνιµα όχι έκτακτα και µε µπαλώµατα- που να
µπορεί να διαχειριστεί και αυτή την έκτακτη κατάσταση και όχι,
βέβαια, σε βάρος των χρονίων ή άλλων εκτάκτων ασθενών που
σήµερα περιµένουν υποµονετικά στο σπίτι για να νοσηλευθούν.
Ακόµα περισσότερο παραµένει και διογκώνεται η ανασφάλεια,
η πλήρης αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και η ανεργία,
που δείχνουν για ποιον γράφετε τον λογαριασµό και αυτής της
κρίσης. Αυτόν τον προσανατολισµό έχουν όλα τα µέχρι τώρα
µέτρα της Κυβέρνησης.
Η µερίδα του λέοντος των ενισχύσεων δίνεται στις µεγάλες
καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τόσο µε ζεστό χρήµα και διευκολύνσεις όσο και µε µέτρα που έχουν στραµµένο το βλέµµα στην επόµενη µέρα. Διότι εκτός από τις εκατό χιλιάδες περίπου απολύσεις
του διαστήµατος αυτού που αποδεχθήκατε σαν παράπλευρη
απώλεια, τους χιλιάδες εποχικούς εργαζόµενους που παραµέ-
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νουν στην αβεβαιότητα, χωρίς ουσιαστική στήριξη, η πανδηµία
εξελίχθηκε σε πρώτης τάξεως ευκαιρία για να νοµιµοποιήσετε
πάγιες απαιτήσεις της εργοδοσίας για περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, εκ περιτροπής εργασία, τα ωράρια-λάστιχα που διευρύνθηκαν και µε την τηλεργασία.
Και όλα αυτά βαπτίστηκαν διά στόµατος του Πρωθυπουργού
ως πυροδότες διαρκών µεταρρυθµίσεων, επιβεβαιώνοντας τις
ανησυχίες των εργαζοµένων ότι για άλλη µια φορά δεν σκοπεύετε να ανακαλέσετε αυτά τα έκτακτα µέτρα, πάντα στο όνοµα
της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Βέβαια, δεν γίνεται ούτε λόγος
για την επιβίωση των εργαζοµένων.
Σε αυτή τη δήθεν δίκαιη κατανοµή των βαρών εντάξατε και την
απαράδεκτη µετάθεση του χρόνου καταβολής του δώρου Πάσχα
των εργαζοµένων για το καλοκαίρι. Με τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων κάνετε κιµπαριλίκια στα αφεντικά.
Είναι, λοιπόν, τόσα τα επιτεύγµατα του Υπουργού Εργασίας
που δεν µας ξάφνιασε και τόσο το νέο επεισόδιο µε τα voucher
για γέλια και για κλάµατα για τους επιστήµονες. Εξάλλου, δεν
είστε οι πρώτοι που εκµεταλλεύεστε την ανέχεια των εργαζοµένων για να µοιράσετε ζεστό χρήµα στους µεγαλοεπιχειρηµατίες
της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ούτε είναι βέβαια καινούργιο ότι η
εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης γεννάει πολλαπλές εκπτώσεις στο όνοµα του κέρδους.
Όµως, αυτό που τελικά εντυπωσιάζει είναι το θράσος της Κυβέρνησης να συνεχίζει τον εµπαιγµό προς τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες, που ακόµα και τώρα δεν τους δίνετε
ολόκληρο το έκτακτο βοήθηµα, αλλά τους λέτε «πάρτε τα 600
ευρώ», λες και τους κάνετε και χάρη.
Σε παρόµοια µοίρα βρίσκονται και οι µικροµεσαίοι αγρότες και
οι µικροί αλιείς, αυτοί που τους αφήσατε παντελώς απροστάτευτους, όπως βέβαια και πολλούς άλλους κλάδους που ενώ φαινοµενικά δεν εντάσσονται σ’ αυτούς για τους οποίους επιβάλλονται
οι περιορισµοί της δραστηριότητάς τους, µαστίζονται όµως από
τη γενικευµένη αναδουλειά.
Από αυτή την άποψη, θεωρούµε ότι τα οριζόντια µέτρα που
ανακοινώνετε µε βάση τους κλάδους δραστηριότητας δεν δίνουν
ουσιαστική στήριξη σ’ αυτούς που πραγµατικά το έχουν ανάγκη.
Για παράδειγµα, µία σειρά από µέτρα αναστολής οικονοµικών
υποχρεώσεων για ένα τετράµηνο για τους µικρούς επαγγελµατίες, που µε το ζόρι βγάζουν τα έξοδα τον µήνα, πώς θα τους
επιτρέψουν να τα πληρώσουν τους επόµενους µήνες µαζί µε τις
νέες τρέχουσες δόσεις σε εφορία, ασφαλιστικά ταµεία και τράπεζες;
Επίσης, η πρόβλεψη για έκπτωση 25% στις οφειλές προς την
εφορία, που αφορά µόνο όσους έχουν τη δυνατότητα να τις καταβάλουν εµπρόθεσµα, εκ των πραγµάτων αποκλείει όλους αυτούς που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς εισόδηµα. Τέτοιου είδους
µέτρα έπρεπε να ξεκινούν πρώτα από τις µικροεπιχειρήσεις και
τους αυτοαπασχολούµενους µε προτεραιότητα αυτούς που
έχουν εισόδηµα κάτω των 12.000 ευρώ και να συνδυάζεται, βέβαια, µε µέτρα που θα διαµορφώνουν και ορισµένες προϋποθέσεις επιβίωσης για το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Τέτοια µέτρα είναι, για παράδειγµα, το να απαλλαγούν από την
καταβολή εισφορών για την ατοµική τους ασφάλιση για το διάστηµα από τον Φλεβάρη µέχρι τον Μάη και όχι απλά αυτές να
ανασταλούν για το επόµενο διάστηµα, χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων, η επαναφορά του αφορολογήτου ορίου στα 12.000 ευρώ µε προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, η µη καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος και του ΕΝΦΙΑ
τουλάχιστον για τα έτη 2019 και 2020 µε προοπτική την οριστική
τους κατάργηση. Να θυµίσουµε ότι και αυτό ήταν ένα από τα
έκτακτα µέτρα που έµειναν για πάντα.
Τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ανασταλούν
προς το δηµόσιο, τις τράπεζες και τις ΔΕΚΟ όλοι οι πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις και κάθε είδους µέτρο αναγκαστικής είσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού.
Ενώ έχετε αφήσει εντελώς απροστάτευτη την πρώτη λαϊκή κατοικία, σπεύδετε να ανοίξετε τα δικαστήρια για να ξεκινήσουν οι
προσηµειώσεις. Έλεος πραγµατικά!
Η Κυβέρνηση δείχνει µεγάλη απροθυµία να υλοποιήσει αυτά
τα µέτρα προστασίας, τα οποία επανειληµµένα έχει προτείνει το
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ΚΚΕ. Βέβαια, η απροθυµία σας δεν ήταν η ίδια σε ό,τι αφορά την
προκλητική απαλλαγή των καναλαρχών από την ήδη µειωµένη
ετήσια προσφορά τους και µάλιστα αφού έχει προηγηθεί το
δώρο των 11 εκατοµµυρίων ευρώ που τους δώσατε µε προηγούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για να µας υπενθυµίζουν
πολύ σχολαστικά την ατοµική µας ευθύνη.
Τέτοια δώρα, όµως, κάνετε και στους εφοπλιστές, τους οποίους ενισχύσατε κατ’ αρχάς µε 15 εκατοµµύρια ζεστό χρήµα,
χώρια από τα 130 εκατοµµύρια της σταθερής επιδότησης, τα 150
εκατοµµύρια από το µεταφορικό ισοδύναµο, αλλά και άλλες πάγιες διευκολύνσεις, ενώ τα δώρα θα συνεχιστούν κατά βούληση
µε τις απευθείας αναθέσεις δροµολογίων που προβλέπονται
στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ακόµα και στα λιµενικά
τους τέλη προβλέψατε έκπτωση, λες και πλήρωναν πολλά µέχρι
τώρα.
Και παρά το τόσο χρήµα που έβαλαν στην τσέπη, αυτό δεν
έφτασε για να πάρουν έστω τα στοιχειώδη µέτρα προστασίας
για την υγεία των εργαζοµένων και των επιβατών, όπως φάνηκε
και από τις επανειληµµένες καταγγελίες των ναυτεργατών, µε
πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του πλοίου «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Αντίθετα, τα µέτρα που προτείνετε για την προστασία της ναυτικής εργασίας δεν καλύπτουν µεγάλη µερίδα των ναυτεργατών
σε µια περίοδο όπου θεριεύουν οι απολύσεις και η ανασφάλεια
λόγω και της παράτασης των µειωµένων οργανικών συνθέσεων,
όταν είναι ήδη γνωστό ότι χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες δεν καταγράφονται καν από το κατ’ ευφηµισµό «Γραφείο Ανεύρεσης
Ναυτικής Εργασίας» και όταν από τους καταγεγραµµένους, µόνο
στο 20% δίνετε το επίδοµα ανεργίας. Πόσους, λοιπόν, θα βοηθήσει αυτή η δίµηνη παράταση;
Ανέφερα και στη συζήτηση της επιτροπής µία σειρά από ναυτεργάτες από τα ποντοπόρα πλοία, τους πλοιάρχους και µηχανικούς των σχολών ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ, τους ωροµίσθιους και
έκτακτους καθηγητές των σχολών αυτών και άλλους που παραµένουν άνεργοι λόγω των συνθηκών και οι οποίοι αποκλείονται
από την έκτακτη ενίσχυση που προβλέπει η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου.
Αντίστοιχα και όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ, θα
έλεγα ότι είναι πραγµατικά εµπαιγµός, σε µια περίοδο που αντικειµενικά υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, να βαφτίζετε ως ενίσχυση τη δυνατότητα να πάρουν
προκαταβολικά το ποσό που δικαιούνται από τους κεντρικά αυτοτελείς πόρους, ενίσχυση που θα πρέπει να επιστρέψουν σε δεκαοκτώ δόσεις, να αφαιρεθούν δηλαδή από τις επόµενες
κρατικές ενισχύσεις που ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν κατακρεουργηθεί και υπολείπονται κατά πολύ από τις ανάγκες.
Εξίσου απαράδεκτη είναι η πρόβλεψη η εκ περιφοράς συνεδρίαση των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων να µπορεί
να γίνει µε τη συµµετοχή µόνο των µισών µελών τους. Η αρνητική
πείρα που ήδη υπάρχει σε µια σειρά δήµων, που αξιοποιείται ο
τρόπος αυτός για να περνάνε µε fast track διαδικασίες αποφάσεις για µία σειρά από σοβαρά ζητήµατα, όπως είναι η παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηµατίες,
επιβεβαιώνει την ανησυχία που έχει εκφραστεί. Το όριο συµµετοχής πρέπει να επανέλθει στα 2/3 των µελών και η εκ περιφοράς
συνεδρίαση να προβλέπεται µόνο για τα επείγοντα ζητήµατα που
αφορούν την έκτακτη κατάσταση.
Θέλω να πω δυο λόγια για κάποιες από τις τροπολογίες, γιατί
δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε όλα τα ζητήµατα.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες για την επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού και για τους γονείς µε αναπηρία, το θεωρούµε αυτονόητο. Έπρεπε εξαρχής να είχε προβλεφθεί. Είναι κάτι που το
είχαµε ζητήσει και συγκεκριµένα µε ερώτηση από τις 2 Απριλίου.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία για την επέκταση της έκπτωσης του ενοικίου κατά 40% για τους φοιτητές, ήταν απαίτηση
των φοιτητών να στηριχθούν. Και είναι λογικό να ζητούν να στηριχθούν όσον αφορά την καταβολή των φοιτητικών ενοικίων.
Ωστόσο, η πρόβλεψη της έκπτωσης του 40% και µάλιστα µόνο
για τις περιπτώσεις των οικογενειών που ανήκουν στους πληττόµενους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, θεωρούµε ότι
είναι µέτρο ελλιπές και πίσω από τις πραγµατικές ανάγκες.
Η πλειοψηφία των φοιτητών που έχει διαφορετικό τόπο κατα-
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γωγής και σπουδών αναγκάζεται να πληρώνει νοίκι το οποίο ήταν
δυσβάσταχτο και πριν την πανδηµία. Δεν µπορεί να περιµένετε
ότι και µε τα 800 ευρώ, αν τα παίρνουν από το ειδικό βοήθηµα,
θα καλύψουν οι λαϊκές οικογένειες και τα ενοίκια των παιδιών
τους, που µπορεί να είναι και περισσότερα από ένα.
Ζητάµε να δοθεί άµεσα στις οικογένειες των φοιτητών στεγαστικό επίδοµα 800 ευρώ για κάθε φοιτητική στέγη που να καλύπτει τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά και όλο το διάστηµα
που τα πανεπιστήµια θα παραµείνουν κλειστά και οι φοιτητές
έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.
Επίσης, ζητάµε να διαγραφούν τα δίδακτρα και τα τέλη σε µεταπτυχιακά και άλλα προγράµµατα για το διάστηµα που θα
ισχύουν τα µέτρα διακοπής της λειτουργίας των ιδρυµάτων,
αλλά και να παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη δωρεάν και
ασφαλή διαµονή των φοιτητών που βρίσκονται στις εστίες.
Άφησα στο τέλος τα µέτρα που αφορούν την ενίσχυση των δηµόσιων δοµών υγείας, γιατί εκεί είναι πραγµατικά φανερή η αποσπασµατικότητα µε την οποία η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει την
αδιαπραγµάτευτη ανάγκη του λαού για την προστασία της
υγείας και της ζωής του.
Ο χρόνος που κερδήθηκε από τη συνέπεια που έδειξε ο λαός
στους περιορισµούς και από την αυτοθυσία και την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλει όλο το υγειονοµικό προσωπικό, θα αποδειχθεί δώρον άδωρον αν µείνετε στα µπαλώµατα των
τετράµηνων συµβάσεων των επικουρικών γιατρών και τις προσλήψεις µε το σταγονόµετρο. Ούτε, βέβαια, µε ρυθµίσεις, όπως
αυτές που µας φέρατε, για τη δυνατότητα µετατροπής διαφόρων
νοσοκοµειακών κλινών σε ΜΕΘ για όσο διάστηµα διαρκεί η πανδηµία και εφόσον χρειαστεί, µπορούν να καλυφθούν οι πραγµατικές ανάγκες.
Οι καθηµερινές λίστες αναµονής των τριάντα έως πενήντα
ασθενών για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ πολύ πριν την πανδηµία είναι
εικόνες της κανονικότητας και όχι εικόνες των έκτακτων συνθηκών.
Αυτές είναι που επιβάλλουν τη γενναία ενίσχυση του δηµόσιου
συστήµατος υγείας, αυτού που όλοι σας µε τη σειρά βάλατε σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καραντίνα τα προηγούµενα χρόνια. Μιλάµε για την ενίσχυση που
µε αγωνία ζητούν όλοι οι υγειονοµικοί που δίνουν άοπλοι τη µάχη
στην πρώτη γραµµή, για να µπορούν να καλύπτουν όλες τις
ανάγκες περίθαλψης των ασθενών και όχι µόνο όσες σηκώνει το
σύστηµα υγείας.
Θα ήθελα, τέλος, να πω µία κουβέντα για την τροπολογία του
Υπουργείου Αθλητισµού. Δεν διαφωνούµε, ειδικά µε το πρώτο
άρθρο. Όµως, σε σχέση µε το δεύτερο άρθρο, για το ζήτηµα της
ολοκλήρωσης του πρωταθλήµατος, επειδή αφορά κυρίως το
θέµα συνωστισµού και τα µέτρα πρόληψης της δηµόσιας υγείας,
θεωρούµε ότι δεν µπορεί η ευθύνη της επιλογής να ανατίθεται
στις ΕΠΟ που δέχονται και διάφορες πιέσεις για την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να αποφασιστεί από το Υπουργείο, µε βάση βέβαια και τις υποδείξεις
των επιστηµόνων, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήµατα στη δηµόσια υγεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Πριν καλέσω στο Βήµα -αφού ετοιµαστεί, µάλιστα, το Βήµατον επόµενο ειδικό αγορητή, τον κ. Βασίλειο Βιλιάρδο από την
Ελληνική Λύση, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος και οι Βουλευτές του
κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των λόγων, των συνθηκών και των διαδικασιών κάτω από τις οποίες υπογράφηκε και κυρώθηκε η
Συµφωνία των Πρεσπών, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος
2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής.
Η πρόταση αυτή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης, θα τυπωθεί και θα διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
Η προαναφερθείσα πρόταση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανακοίνωση που κάνατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλουµε να ευχηθούµε σε όλους, εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης φυσικά, χρόνια
πολλά για το Πάσχα, µε υγεία και ευτυχία. Δεν µπορεί, πάντως,
παρά να είναι υπερήφανος κανείς για την Ελλάδα τη νύχτα της
Ανάστασης, που µετά από δέκα χρόνια βαθιάς ύφεσης και οικονοµικής εξαθλίωσης, συνεχίζει να στέκεται στα πόδια της, να διατηρεί την κοινωνική της συνοχή, τα ήθη και τα έθιµά της, τη
θρησκεία και την πίστη στην οικογένεια, αµυνόµενη σθεναρά στις
επιθέσεις που δέχεται από όλες τις πλευρές.
Αυτή είναι η αιτία που οι Έλληνες πάντοτε θα καταφέρνουν
θαύµατα, όσα εµπόδια και αν τους τοποθετούν στον δρόµο τους,
αφού τα πολιτιστικά τους θεµέλια είναι στέρεα έχοντας σµιλευτεί
από τη µακραίωνη ιστορία τους, που δεν είναι σε θέση κανείς και
τίποτα να τα πριονίσει. Ήταν η πρώτη φορά, βέβαια, που δεν
γιορτάσαµε και δεν επισκεφτήκαµε τους δικούς µας, παραµένοντας κλεισµένοι στα σπίτια µας, σεβόµενοι τα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας όσο ίσως κανένας άλλος λαός στον
πλανήτη.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση δεν σεβάστηκε ούτε την υγεία
µας ούτε τη µεγαλύτερη πηγή των εσόδων µας, τον τουρισµό,
που παράγει άµεσα και έµµεσα το 21% του ΑΕΠ ή σχεδόν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, αποτελώντας µαζί µε τη ναυτιλία που µας
αποφέρει 17,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονοµίας µας. Δεν τα σεβάστηκε, αφού µετέφερε, ενώ
εµείς είµαστε κλεισµένοι στα σπίτια µας, παράνοµους µετανάστες στο Κρανίδι, χωρίς να λάβει καν τα απαιτούµενα µέτρα, µε
αποτέλεσµα να υπάρξουν µαζικά κρούσµατα που αφ’ ενός µεν
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Ελλήνων της περιοχής, αφ’ ετέρου δε τον τουρισµό µας, αφού η είδηση δεν θα µείνει, φυσικά,
κρυφή στα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Έτσι, διακινδυνεύουµε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που
έχουµε απέναντι στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Τουρκία,
επειδή σ’ αυτές τις χώρες υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσµατα και θάνατοι, παρά το ότι εµείς οι πολίτες κάναµε και κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε για να τα διαφυλάξουµε. Ήταν
δε, µία µεγάλη ευκαιρία για να καταφέρει η Ελλάδα να µη βυθιστεί στην ύφεση, αφού το καλό νέο είναι πως η ναυτιλία ξεπέρασε το πρόβληµα. Είναι µία ύφεση που δεν πρέπει να συµβεί,
επειδή θα συνοδευτεί µε µνηµόνια που γνωρίζουµε πολύ καλά τι
σηµαίνουν, πού οδηγούν και ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνουν
οι απλοί πολίτες -ο λαός, δηλαδή- και όχι οι Υπουργοί που δεν
πήραν τα µέτρα που έπρεπε, όπως δεν πλήρωσε και κανένας πολιτικός µέχρι σήµερα τις ζηµίες που προκάλεσε στην πατρίδα
µας. Κανένας δεν έχει πληρώσει τίποτα µέχρι σήµερα!
Από την άλλη πλευρά, θέλουµε να τονίσουµε ξανά την ανάγκη
κατάθεσης ενός νέου έκτακτου προϋπολογισµού, επειδή ο προηγούµενος δεν ισχύει καθόλου ούτε όσον αφορά τα µεγέθη του
ούτε βέβαια τις υποθέσεις που έχει λάβει υπ’ όψιν το Υπουργείο
Οικονοµικών, όπως είναι ο ρυθµός ανάπτυξης, οι διεθνείς συνθήκες και όλα τα υπόλοιπα. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Εποµένως
χρειαζόµαστε επειγόντως έναν νέο προϋπολογισµό. Οφείλουµε
να γνωρίζουµε πού βαδίζουµε, όπως επίσης πρέπει να αποφύγουµε τετελεσµένα, ενώ µε τα µέτρα που λαµβάνονται καθηµερινά, έχουµε χάσει πια όλοι τον λογαριασµό. Αρκεί να σηµειώσει
κανείς ότι πριν από περίπου δεκαπέντε ηµέρες ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε δηµοσιονοµικά µέτρα ύψους 6,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ και µεταξύ άλλων την αύξηση
των αποθεµατικών κατά 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να απαντήσει από πού θα προέλθουν ή πώς θα χρηµατοδοτηθούν, όταν
τον ρώτησε εδώ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Λίγες ηµέρες αργότερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε -προφανώς λαϊκίζοντας- µέτρα 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ ή 7,5% του
ΑΕΠ, χωρίς να αναφέρει πού θα βρεθούν και πώς θα διατεθούν.
Έτσι δεν κυβερνάται κράτος. Το τονίζω ξανά: Έτσι κράτος δεν
κυβερνάται.
Κατά δεύτερο λόγο, θέλουµε να αναφερθούµε στο ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βυθιστεί ξανά στην ύφεση που θα την ανάγ-
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καζε πιθανότατα να υπογράψει ένα επόµενο µνηµόνιο, επίσηµο
µνηµόνιο. Εάν, λοιπόν, η Κυβέρνηση σχεδίαζε να προαναγγείλει
µία µεγάλη ύφεση 5% έως 10%, για να επιχειρηµατολογήσει αργότερα πως τα κατάφερε µε µία µικρότερη, όταν γνωρίζει πως
ήδη από το τέταρτο τρίµηνο του 2009 υποχωρούσε ο ρυθµός
ανάπτυξης στο 1%, από 2,3% το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ το
ταµειακό έλλειµµα τριπλασιάστηκε το πρώτο τρίµηνο του 2020
σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδας, είναι καλύτερα να το ξεχάσει, αφού αυτό που πρέπει να την ενδιαφέρει και να ενδιαφέρει και όλους εµάς είναι η Ελλάδα και όχι οι δικαιολογίες για την
αποτυχία της.
Το τρίτο είναι η ανάγκη αλλαγής οικονοµικού µοντέλου, όπως
έχουµε επισηµάνει πάρα πολλές φορές, επειδή η χώρα δεν πρέπει να εξαρτάται τόσο πολύ από τον τουρισµό, πόσω µάλλον
όταν ο τουρισµός καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών του
µε εισαγόµενα προϊόντα, ακριβώς επειδή έχουµε εγκαταλείψει
τον πρωτογενή τοµέα, τη µεταποίηση και τη βιοµηχανία που είµαστε υποχρεωµένοι να αναπτύξουµε ξανά.
Εάν δεν το κάνουµε, τότε θα συνεχίσουµε να είµαστε µη ανταγωνιστικοί διεθνώς και θα προσπαθούµε να επιβιώσουµε µε τη
µείωση του µισθολογικού κόστους, µίζερα δηλαδή, µε µία αποτυχηµένη πολιτική την οποία εφαρµόσαµε τα τελευταία χρόνια
κατ’ εντολήν της τρόικας µε την εσωτερική υποτίµηση, όπως
ήταν γνωστή, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Συνοψίζοντας, απαιτούνται τρία πράγµατα. Πρώτον, απαιτείται
ένας νέος έκτακτος προϋπολογισµός, δεύτερον, η αλλαγή του
οικονοµικού µοντέλου και, τρίτον, η αποφυγή της ύφεσης. Αυτές
οι τρεις ενέργειες δεν πρέπει να καθυστερήσουν καθόλου και
δεν επιδέχονται κανένα λάθος, αφού διαφορετικά η Ελλάδα -λυπάµαι που το λέω- θα καταστραφεί ολοσχερώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τη σηµερινή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
θα αναφερθώ µόνο σε ορισµένα άρθρα της, για τα οποία είµαστε
υποχρεωµένοι να την καταψηφίσουµε.
Ξεκινώ από το χειρότερο, από το τελευταίο, από το άρθρο 68.
Συνεχίζεται η σκανδαλώδης πριµοδότηση των µεγάλων µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, των ιδιοκτητών καναλιών που δεν θα
καταβάλουν τη δόση του 2020 για την απόκτηση της άδειας
εθνικής εµβέλειας, δεν θα πληρώσουν, δηλαδή, 3,5 εκατοµµύρια
ευρώ ο καθένας από τους τηλεοπτικούς σταθµούς «ΣΚΑΪ»,
«MEGA», «ANTENNA», «OPEN», «STAR» και «ALPHA». Συνολικά
δεν θα πληρώσουν 21 εκατοµµύρια ευρώ συν 50.000 ευρώ που
όφειλαν να καταβάλουν στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Το πιο αστείο από όλα τα παραπάνω! 50.000 ευρώ! Σχεδόν όλοι
αυτοί οι ιδιοκτήτες είναι εφοπλιστές που θησαυρίζουν σήµερα και πολύ καλά κάνουν- αποθηκεύοντας πετρέλαιο στα τάνκερ
τους. Οπότε ασφαλώς δεν χρειάζονται τέτοια ποσά, ενώ
υποθέτουµε πως δεν τα ζήτησαν καθόλου.
Το άρθρο αυτό είναι το λιγότερο σκανδαλώδες σε µία εποχή
που η Ελλάδα χρειάζεται κάθε ευρώ για να τα καταφέρει,
αντιµέτωπη µε τα δεκάδες προβλήµατα που έχουν συσσωρεύσει
οι κυβερνήσεις της τα τελευταία δέκα χρόνια, αφήνοντας τα
άλυτα.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα, στο άρθρο 3 είπαµε πως θα
έπρεπε να δοθεί προσοχή στον πρωτογενή τοµέα, που
επιτρέπεται η στήριξή του, σύµφωνα µε το άρθρο 22ε’ της
πρόσφατης κοινοτικής οδηγίας από τις 19 Μαρτίου του 2020. Θα
την καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Εµείς ως Ελληνική Λύση έχουµε προτείνει 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ για επιδοτήσεις, όπως για επενδύσεις σε θερµοκήπια ή
δικτυοκήπια για σπόρους κ.λπ., καθώς επίσης µείωση του ΦΠΑ
στα είδη βασικής διατροφής στο µισό. Έτσι θα περιοριστούν και
οι αυξήσεις τιµών στα τρόφιµα που διαπιστώνονται ήδη και ειδικά
εάν άλλες χώρες απαγορεύσουν τις εξαγωγές. Εάν δεν
στηριχτούν οι αγρότες µε κριτήριο τις ποσότητες που
παρήγαγαν προηγουµένως, η Ελλάδα θα πεινάσει από το
φθινόπωρο -το λέω κυριολεκτώντας- ενώ οι τιµές θα φτάσουν
στα ύψη, αφού προηγηθεί η πτώση τους τους επόµενους µήνες
λόγω της µειωµένης ζήτησης εξαιτίας της υποχώρησης του
τουρισµού. Το τονίζουµε ξανά: Η Ελλάδα θα πεινάσει αν δεν
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ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Είπαµε από την αρχή πως είναι
αδιανόητο να δίνονται σχεδόν 200 εκατοµµύρια ευρώ στα
voucher, ακόµη κι αν δεν ήταν ένα θηριώδες σκάνδαλο όπως
αποδείχθηκε, ενώ στον πρωτογενή τοµέα µόλις 150 εκατοµµύρια
ευρώ.
Στο άρθρο 5 είναι µεν θετική η αναστολή των προθεσµιών
καταβολής δόσεων, καθώς επίσης της επιµήκυνσης της
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το πρόβληµα, όµως, πρέπει
να λυθεί ριζικά, όπως έχουµε προτείνει πολλές φορές, σύµφωνα
µε το µοντέλο των Ηνωµένων Πολιτειών του 1933. Το κόστος για
το κράτος θα είναι ελάχιστο και θα σώσουν σχεδόν όλοι οι
Έλληνες την πρώτη κατοικία τους. Θα τη σώσουν. Δεν θα
αναβληθεί, δηλαδή, απλά η απώλειά της.
Στο άρθρο 7 θεωρούµε πως οι εισπρακτικές θα πρέπει να
σταµατήσουν τις δραστηριότητές τους για ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα.
Το άρθρο 40 αφορά συµβάσεις µε ανάθεση, µε τις οποίες
ασφαλώς δεν συµφωνούµε. Εκτός αυτού, δεν γνωρίζουµε τι
ειδικές συνθήκες θα υπάρξουν. Για παράδειγµα, θα ακολουθήσει
η ηλεκτρονική παρακολούθηση των θυµάτων µε βραχιολάκι, µε
τσιπάκι, όπως στο Χονγκ Κονγκ; Είναι δυνατόν;
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να τονίσουµε πως είµαστε γενικά
εναντίον τέτοιων ενεργειών. Επίσης είµαστε εναντίον της
υποχρεωτικότητας των εµβολίων, όπως έχουµε δεκάδες φορές
αναφέρει τόσο εγώ, όσο και ο κ. Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης, όπως και οι άλλοι Βουλευτές Ελληνικής Λύσης
σε πολλά άρθρα και οµιλίες µας. Θεωρούµε εντελώς
απαράδεκτο να είναι υποχρεωτικός ο εµβολιασµός. Φυσικά
είµαστε κάθετα αντίθετοι. Κανένας λογικός άνθρωπος στον
πλανήτη δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Οπότε προφανώς δεν
ψηφίσαµε ποτέ ένα τέτοιο άρθρο. Το επαναλαµβάνω: Δεν
ψηφίσαµε ποτέ ένα τέτοιο άρθρο.
Στο άρθρο 44 διαπιστώνουµε ένα όργιο παράκαµψης των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε προγράµµατα που θα
σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού, για ψηφιακή σύγκλιση, για ανάπτυξη κ.λπ., µε δάνεια
που θα παίρνουν οι δήµοι. Μας προβληµατίζουν ιδιαίτερα όλα
αυτά επειδή δεν ξέρουµε σε τι οικονοµικά προβλήµατα θα
οδηγήσουν τους δήµους, αφού η κεντρική διοίκηση αποφασίζει
δήθεν για έργα ανάπτυξης που αντανακλούν τις δικές της
προτεραιότητες.
Τέλος, µε το άρθρο 52 αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας του κορωνοϊού οι πληρωµές στους ερευνητές. Αυτό
δεν είναι σωστό, αφού η έρευνα δεν πρέπει να σταµατήσει ποτέ,
ενώ µπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως. Η συγκεκριµένη
απασχόληση κρατάει κάποιους πτυχιούχους στην Ελλάδα οι
οποίοι δεν πρέπει να την εγκαταλείψουν αδυνατώντας να
επιβιώσουν. Αρκετά παιδιά µας διώξαµε στο εξωτερικό και
πληρώνουν τα δικά µας λάθη. Πρέπει να σταµατήσει επιτέλους
αυτό το έγκληµα. Δεν πρέπει να εφαρµοστεί ποτέ αυτό το
άρθρο. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουµε παρακαλέσει ειδικά τα άρθρα
43 έως 46 να αποσυρθούν τελείως από το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του ΜέΡΑ η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέµπτη κατά
σειρά πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία προσπαθεί
η Κυβέρνηση να νοµοθετήσει µέτρα για τη στήριξη της
οικονοµίας, των εργαζοµένων και του παραγωγικού ιστού της
χώρας µας. Απαρτίζεται από δεκατρία µέρη που αγγίζουν
αρµοδιότητες διαφορετικών Υπουργείων. Ενδεικτικά να
αναφέρω τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας, Ανάπτυξης,
Υγείας, Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και
Ασύλου και πολλά άλλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας ξεκινήσω, λοιπόν, µε τις διατάξεις που αφορούν το
Υπουργείο Εργασίας. Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά τι
περιλαµβάνουν αυτές.
Έκπτωση 25% για ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβληθούν
εµπρόθεσµα για τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, στο µοτίβο
της έκπτωσης που προβλέπεται για τον ΦΠΑ στο πρώτο µέρος της
παρούσης. Κινείται στη σωστή γραµµή. Παρ’ όλα αυτά, όπως
έχουµε δηλώσει επανειληµµένα, θα έπρεπε για τους µήνες της
υγειονοµικής κρίσης να εφαρµοστεί τόσο διαγραφή του ΦΠΑ όσο
και των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα στους
εργαζοµένους έως και το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος. Συµφωνώ
ότι δεν θα χαθεί, συµφωνώ µε αυτό που είπε ο κ. Μαρκόπουλος
στη δική του τοποθέτηση. Παρ’ όλα αυτά δεν µπορούµε να
παραβλέψουµε ότι στηρίζονται µεν οι επιχειρήσεις, καθώς τους
δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουν λίγο αργότερα το δώρο του
Πάσχα, όµως λόγω των συνθηκών µοιάζει η Νέα Δηµοκρατία να
µη σκέφτεται τους εργαζοµένους, οι οποίοι χρειάζονταν το δώρο
του Πάσχα για να συµπληρώσουν τις ήδη µειωµένες λόγω των
συνθηκών αµοιβές τους είτε εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας
της επιχείρησης όπου εργάζονται ή της εκ περιτροπής εργασίας
και της µείωσης των αµοιβών στο 50%.
Καταβολή αντιµισθίας ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ,
επίδοµα πρακτικής εργασίας άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ, ΟΑΕΔ και
επιδόµατα σε καταρτιζόµενα ΑΜΕΑ. Θετικά µέτρα. Παρ’ όλα
αυτά παραµένουν εκτός πρόβλεψης ενίσχυσης πολλές
κατηγορίες εργαζοµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η
κατηγορία εκείνων που απασχολούνται σε δύο εργασίες, µία
κυρία στην οποία εργάζονται ως µισθωτοί και µία δευτερεύουσα
ως ωροµίσθιοι σε ΙΕΚ και οι οποίοι εργαζόµενοι, παρ’ ότι έχει
ανασταλεί η σύµβασή τους στην κυρία εργασία, δεν µπορούν να
λάβουν καµµία ενίσχυση, καθώς συνεχίζουν να φαίνονται ως
ωροµίσθιοι στη δεύτερη, παρ’ ότι λόγω των µέτρων ουσιαστικά
δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εξάλλου για το
συγκεκριµένο θέµα έχω ήδη καταθέσει ερώτηση στο πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ελέγχου και αναµένω µε πραγµατικό
ενδιαφέρον την απάντηση του Υπουργείου.
Παράταση της τακτικής επιδότησης της ανεργίας, του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων και του βοηθήµατος ανεργίας για
δύο µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους, συµπληρώνοντας
ουσιαστικά την προηγούµενη ΠΝΠ. Αν και θετικό µέτρο, παραµένει χωρίς καµµία απολύτως στήριξη η πλειοψηφία των µακροχρόνια ανέργων, ειδικά εκείνοι που έχουν παραµείνει χωρίς
δουλειά πάνω από είκοσι τέσσερις µήνες.
Δυστυχώς, χαρακτηριστικό της έλλειψης διάθεσης από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας να τους βοηθήσει είναι και πρόσφατο
σχόλιο κορυφαίου Υπουργού της Κυβέρνησης, ο οποίος, ούτε
λίγο ούτε πολύ, τους κατηγόρησε για φοροδιαφυγή και «µαύρη»
εργασία, θεωρώντας πως κάποιος άνεργος για τριάντα, σαράντα
ή πενήντα µήνες δεν µπορεί να επιβιώσει παρά µόνο αν παρανοµεί. Προφανώς του διέφυγε ότι µπορεί να έχει οικογένεια που
τον συντηρεί, µπορεί να έχει παιδιά που τον βοηθούν, αλλά τώρα
και εκείνα δεν θα µπορούν να συνδράµουν.
Μέρος Τέταρτο και θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας: Σύσταση Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης
Χρηµατικών Δανείων Ειδικού Λογαριασµού κορωνοϊού COVID-19
µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Μας εκπλήσσει ότι τα µέλη της επιτροπής, µιας τόσο απαραίτητης επιτροπής για την περίοδο που περνάµε, θα αµειφθούν για
τις υπηρεσίες τους. Μας προκαλεί πραγµατικά µεγάλη έκπληξη
και αναµένουµε µε εξαιρετικό ενδιαφέρον την απόφαση για τη
σύστασή της όσο και την ΚΥΑ για την αποζηµίωσή τους, που θα
επιβαρύνει έναν ήδη µειωµένο για φέτος προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας. Έτσι, αντί να δίνονται χρήµατα, να εγκρίνονται κονδύλια για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών του
τοµέα υγείας, θα δίνονται σαν αποζηµίωση για τα έξι -τρία βασικά
και τρία αναπληρωµατικά- µέλη της εν λόγω επιτροπής, τα οποία,
κατά τα ειωθότα, θα είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε εµπειρία στους τοµείς οικονοµίας και προµηθειών.
Με την αλλαγή χρήσης κλινών σε κλινικές ΜΕΘ συµφωνούµε
απόλυτα, όπως και µε την επίταξη σκαφών για τη µεταφορά
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ασθενών.
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας και επικουρικού µε τετράµηνη σύµβαση: Συνεχίζουµε να θεωρούµε και να
δηλώνουµε µε κάθε ευκαιρία πως η υποστελέχωση των νοσοκοµείων και των δοµών υγείας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να
αντιµετωπίζεται µε ηµίµετρα παρά µόνο µε προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού τώρα.
Το Πέµπτο Μέρος, που αφορά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διαβάζοντάς το, µας γεννήθηκε µια εύλογη απορία:
Γιατί σε µια ΠΝΠ που αφορά στην πανδηµία έρχεται µια διάταξη
για προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών και Διερµηνέων του ΥΠΕΞ, οι οποίοι θα µεταφερθούν, καταλαµβάνοντας προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα θέλαµε να λάβουµε διευκρινίσεις
επί του θέµατος και κυρίως, αναφορικά µε το τι καθιστά επιτακτική την ανάγκη να γίνει σήµερα αυτή η µεταφορά.
Επόµενο µέρος και άρθρα αρµοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του
Πολίτη. Άρθρο για τη λειτουργία των ΟΤΑ, σύµφωνα µε το οποίο
η διά περιφοράς σύγκληση των δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων θα µπορεί να γίνεται µε τα µισά µέλη αντί για τα 2/3
που ισχύει σήµερα.
Παρ’ όλα αυτά, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν µε τηλεδιάσκεψη. Ως εκ τούτου, διερωτόµαστε γιατί µειώνεται η αναγκαία
συµµετοχή. Παράλληλα, µε απόφαση του δηµάρχου είναι δυνατόν να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή πενθήµερης
εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, ουσιαστικά και πρακτικά καταργώντας την αργία του Σαββατοκύριακου. Ελπίζουµε να είναι ένα πρόσκαιρο µέτρο και να µην
επεκταθεί η ισχύς του µετά την άρση των περιορισµών.
Παρακάτω, προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 69 του
ν.4509/2017 αναφορικά µε τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, πρόβλεψη που αλλάζει τον σκοπό των
αναπτυξιακών προγραµµάτων, ανοίγοντας έτσι τη βεντάλια
εφαρµογής, ώστε να απηχούν την κρατούσα κοινωνικοοικονοµική συγκυρία, συστήνοντας ταυτόχρονα δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο είναι η σύναψη δανείων µεταξύ των δικαιούχων
ΟΤΑ, Συνδέσµου ή νοµικού προσώπου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το δεύτερο είναι η άµεση χρηµατοδότηση
σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις από το Υπουργείο
Εσωτερικών, κατόπιν απόφασης επιχορήγησης και µετά από σύναψη δανειακής σύµβασης του Υπουργείου Εσωτερικών µε το
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µε τη χρηµατοδότηση να
παρέχεται µόνο έπειτα από σχετική απόφαση, χωρίς να απαιτείται καµµία επίσηµη πρόσκληση, αρκεί να υπάρχει προϋπόθεση
έκτακτης ανάγκης.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη πρόβλεψη µας θυµίζει έντονα τα 11 δισεκατοµµύρια που δόθηκαν σε
καναλάρχες και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και όλα τα παρελκόµενα του προγράµµατος τηλεκατάρτισης και του διαµοιρασµού της χρηµατοδότησης για αυτό σε επτά επιχειρήσεις.
Φοβόµαστε πως για ακόµη µια φορά θα έχουµε διαµοιρασµό
κονδυλίων σε «ηµετέρους».
Άρθρο 46 και επείγοντα ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού στον
δηµόσιο τοµέα. Είναι άρθρο που παρέχει τη δυνατότητα στους
υποψήφιους πρόσληψης ορισµένου χρόνου να στείλουν τα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά, είτε αν προσληφθούν, να τα υποβάλουν σε µεταγενέστερο χρόνο. Εύλογο λόγω των έκτακτων
συνθηκών. Παρ’ όλα αυτά, µένει να δούµε αν µετατραπεί σε µια
δυνατότητα προσλήψεων µε ανύπαρκτα ή µη επαρκή προσόντα,
αρκεί να έχει δοθεί µια υπεύθυνη δήλωση.
Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων καταστηµάτων κράτησης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα, η Γενική Γραµµατέας Αντιεγκληµατικής Πολιτικής θα µπορεί να επανεξετάσει και να ανακαλέσει
άδειες ειδικού σκοπού που έχουν δοθεί σε υπαλλήλους από τους
κατά τόπους προϊσταµένους. Παρ’ ότι η υποστελέχωση των
δοµών είναι ένα πάγιο πρόβληµα, µας βρίσκει αντίθετους η παροχή αυτής της δυνατότητας στη Γενική Γραµµατέα, καθώς πρόκειται για άδειες ενός ιδιαίτερου σκοπού και έρχεται σε πλήρη
αντίθεση µε όλα όσα έχουν οριστεί σε προηγούµενες πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, στερώντας ουσιαστικά στους εργα-
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ζόµενους αυτούς ένα σηµαντικό δικαίωµα.
Την ίδια στιγµή θα θέλαµε να ενηµερωθούµε για το ποιες πρωτοβουλίες και ποια µέτρα πρόληψης για τη διασπορά του κορωνοϊού στα καταστήµατα κράτησης έχουν ληφθεί, δεδοµένων των
ελλείψεων τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. Απόλυτα λογική η διάταξη για τη νοσοκοµειακή
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχές υπηρεσίας εξωτερικών
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επόµενο µέρος, διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας. Εύλογη
η πλειοψηφία αυτών. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούµε να µη σηµειώσουµε πόσο προβληµατικό είναι το άρθρο παράτασης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά ΙΕΚ
και κέντρα διά βίου µάθησης και των δύο επιπέδων. Δεν µπορεί
παρά να µας προκαλεί αλγεινή εντύπωση η συµπερίληψη µιας
τέτοιας διάταξης σε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά στην πανδηµία και δεν µπορεί παρά να συνδεθεί στο
µυαλό µας µε τα προγράµµατα τηλεκατάρτισης που ξεκίνησαν
και µε όλα τα φαινόµενα προχειρότητας που όλοι παρατηρήσαµε, τα οποία οδήγησαν σε ανάκληση του προγράµµατος µε
απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Δυστυχώς, η τακτική απαξίωσης των επιστηµόνων και η κατ’
ευφηµισµόν κατάρτιση µε voucher, που εφάρµοσε εκτενώς και
η προηγούµενη κυβέρνηση και συνεχίζεται από την τωρινή, καταδεικνύει ένα πράγµα, πως πρακτικά τίποτα δεν άλλαξε, ο εµπαιγµός των νέων επιστηµόνων και επιχειρηµατιών συνεχίζεται
ανεξάρτητα από τη σύνθεση του Υπουργικού Συµβουλίου και
από το ποιο κόµµα έχει τελικά τη διακυβέρνηση της χώρας.
Προχωρώντας, έχουµε διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε την απόλυτα λογική παράταση ισχύος
των πολεοδοµικών ρυθµίσεων, αλλά και µε δεύτερες ρυθµίσεις
του ενεργειακού τοµέα, ρυθµίσεις που, παρ’ ότι µοιάζουν να βασίζονται σε ένα λογικό σκεπτικό, µας κάνουν επιφυλακτικούς, δεδοµένων των παρατάσεων που δίνουν για τεράστια διαστήµατα,
µε ορισµένες να φτάνουν ως τον Ιούλιο του 2021 και δεν µπορούµε παρά να αναρωτηθούµε µήπως αυτές αποτελούν προποµπό των καταστροφικών κυβερνητικών σχεδιασµών για την
ενέργεια.
Εύλογες λόγω των συνθηκών οι παρατάσεις του επόµενου µέρους που αφορούν στο Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά και η παράσταση θητείας µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτικών
συµβουλίων των αγροτικών συνεταιρισµών.
Περνώντας στις διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας, θα ήθελα να κάνω µόνο µερικά σύντοµα σχόλια. Θα θέλαµε διευκρινίσεις αναφορικά µε τις συµβάσεις που δύναται να
συναφθούν για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριµένου
δροµολογίου ή δροµολογίων, τον τρόπο ανάδειξης των δικαιούχων και τις προϋποθέσεις χορήγησης της χρηµατοδότησης. Για
τη στήριξη της ναυτικής εργασίας θα θέλαµε να δούµε την ανάληψη σηµαντικότερων πρωτοβουλιών από την παράταση της επιδότησης της ανεργίας και της ασφάλισης από τον Οίκο του
Ναύτη.
Ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς έχω γίνει δέκτης πολλών καταγγελιών εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος,
οι οποίοι λόγω της πανδηµίας τελούν σε καθεστώς αναστολής
συµβάσεως, χωρίς να γνωρίζουν αν θα επανέλθουν στην εργασία
τους και µάλιστα, µε ποιο καθεστώς, τη στιγµή που δυστυχώς οι
εργασίες επισκευής πλοίων συνεχίζονται πολλές φορές υπό συνθήκες παντελούς έλλειψης υγιεινής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει ξεκάθαρη θέση και να τοποθετηθεί επί του θέµατος, στηρίζοντας και αυτή τη µεγάλη µερίδα
συµπολιτών µας, που είναι και µια από τις ασθενέστερες.
Ως αναµενόµενες, λόγω των συνθηκών, κρίνουµε τις παρατάσεις ναυτικών πιστοποιητικών, πιστοποιητικών πλοίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε δύο µήνες µετά
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την έλευση του κορωνοϊού στη χώρα µας. Από την αρχή όλοι
στηρίξαµε τα υγειονοµικά µέτρα. Όµως, ήρθε η ώρα να δροµολογηθεί η υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Οι συµπολίτες µας
πρέπει να δουν πως γίνονται βήµατα προετοιµασίας για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης που δεν έφυγε. Δεν εγκατέλειψε ποτέ, δυστυχώς, τη χώρα µας. Παράλληλα θα πρέπει να
δουν πως οι εκπρόσωποί τους στο Κοινοβούλιο έχουν την πρόθεση να συγκρουστούν όταν πρόκειται να υπερασπιστούν συµφέροντα, ειδικά των ασθενέστερων, διάθεση σύγκρουσης που
δεν έχει δείξει η Κυβέρνηση, αν ανατρέξουµε και σε πρόσφατες
δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της.
Η Νέα Δηµοκρατία συνεχίζει ακόµη και τώρα µια πρακτική νοµοθέτησης, συνενώνοντας θετικές και αρνητικές διατάξεις, αποστερώντας τη δυνατότητα ευρύτερης στήριξης σηµείων που
είναι θετικά. Συνεχίζει να ψάχνει για συνενόχους τη στιγµή που
αρνείται να πράξει τα αυτονόητα, όπως να σταµατήσει το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ», να στηρίξει χαµηλοσυνταξιούχους, µακροχρόνια
ανέργους, ανασφάλιστους, χαµηλόµισθους, το ΕΣΥ.
Το ΜέΡΑ25 δεν θα συναινέσει ψηφίζοντας σχέδια νόµου που
διαπνέονται από τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της κυβερνώσας
παράταξης. Για αυτό και θα καταψηφίσουµε επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλο. Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, να πω ότι στη συνέχεια θα µιλήσει η Πρόεδρος του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεννηµατά, στη συνέχεια ο κ. Κουτσούµπας, µετά ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βαρουφάκης. Έχουν ζητήσει τον
λόγο όλοι οι Αρχηγοί και το ανακοινώνω από τώρα για να υπάρχει
γνώση στους συναδέλφους, γιατί θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και προφανώς και οι
Υπουργοί, οι οποίοι κάποτε πρέπει να µιλήσουν και δεν έχει µιλήσει κανείς ακόµη.
Κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, κατά την άποψή µου, καλύτερα οι Υπουργοί να µη µιλούν πολύ, αλλά να δρουν πολύ, γιατί παραµιλούν πλέον. Από κανάλι σε κανάλι, από το πρωί µέχρι το βράδυ βλέπουµε
φυσιογνωµίες Υπουργών να µιλάνε πολύ. Και όταν µιλάς πολύ, κάνεις και λάθη, όπως αυτό που έγινε µε τα voucher και θα τα πούµε
σε λίγο όλα αυτά.
Πάµε επί του νοµοσχεδίου: Είναι η λογική της Κυβέρνησης εδώ
και πάρα πολύ καιρό να λειτουργεί µε την αίσθηση του «βλέποντας
και κάνοντας». Είναι µια λάθος λογική αυτή, κύριε Υπουργέ. Δεν
ξέρω ποιος σας την έχει εµφυσήσει στο µυαλό, αλλά εφαρµόζεται
η λογική «βλέπω και κάνω». Είναι λάθος, διότι πολύ απλά είναι η
λογική των δόσεων, δηλαδή τα µέτρα µε δόσεις. Δεν πήρατε ένα
σχέδιο και είπατε «εφαρµόζω αυτό το σχέδιο, για να κάνω κάτι για
την οικονοµία». Βλέπετε και κάνετε µε δόσεις, δοσολογία, λες και
είναι φάρµακο αυτή η ιστορία. Ξέρετε, στη γάγγραινα µε ασπιρίνες δεν πηγαίνεις. Πηγαίνεις µε απλές χειρουργικές παρεµβάσεις
και επεµβάσεις στην οικονοµία. Εδώ έχουµε γάγγραινα στην οικονοµία. Και επειδή πολλοί από εσάς δεν ξέρετε από οικονοµία, γιατί
δεν είστε επιχειρηµατίες και δεν είστε υποχρεωµένοι να ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, θα σας πω το εξής: Μας λέτε ότι δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες θα είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, αλλά θα πληρώνουν ενοίκια, ρεύµατα, ΟΤΕ. Τους τα µεταθέτετε µετά από
τρεις µήνες; Να το δεχτώ. Όταν ανοίξει το µαγαζί του ο άλλος τον
Ιούλιο, τον Αύγουστο -που του λέτε-, το εστιατόριό του, θα έχει
συσσωρευµένα χρέη τριών µηνών και τζίρο καθόλου. Πού τα µάθατε αυτά τα οικονοµικά εσείς; Πώς θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος τον ΦΠΑ του, το ενοίκιό του, τον φόρο του; Πώς θα τα
πληρώσει όλα αυτά; Δηλαδή, ας το αντιληφθούµε λίγο.
Τι κάνατε για τις καλές τηλεοράσεις, το «MEGA», τον «ΣΚΑΪ»,
τον «ALPHA», τα φιλαράκια σας, τα µεγάλα κανάλια; Τους είπατε
«του χρόνου θα πληρώσετε τώρα». Κάντε το και εδώ και πείτε στον
ελληνικό λαό και στους επιχειρηµατίες «του χρόνου θα πληρώσετε». Όχι «δεν θα πληρώσετε», αλλά «αφού µαζέψετε λεφτά, θα
πληρώσετε». Όχι «όταν θα µαζεύετε λεφτά θα πληρώσετε, θέλετε
δεν θέλετε». Αυτή είναι µια πολύ λάθος τακτική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λέω αυτό, γιατί ειλικρινά βλέπω ότι στο νοµοσχέδιο στο
άρθρο 14 λέει το εξής: «Στο σουπερµάρκετ αυξάνεται ο αριθµός
ανά δεκαπέντε µέτρα ένα άτοµο». Πριν ήταν ένα άτοµο ανά δέκα
µέτρα. Έτσι δεν λέτε στο άρθρο 14; Γιατί δεν ισχύει και για τις εκκλησίες αυτό. Ρωτώ εσάς! Γιατί, δηλαδή, σώνει και καλά στο σουπερµάρκετ διασταλτική ερµηνεία; Το ψιλικατζίδικο, όµως, το
κλείσατε. Για πείτε µου! Το µικρό παντοπωλείο το κλείσατε. Τα µεγάλα, που είναι φιλαράκια µας, να δουλεύουν, ενώ τα µικρά να µη
δουλεύουν; Η εκκλησία να είναι κλειστή; Σας λέω µερικά παραδείγµατα. Είναι µερικά παραδείγµατα που ειλικρινά αρχίζω και
προβληµατίζοµαι κατά πόσο δράτε λογικά.
Πάµε στο άρθρο 17, επιδοτήσεις από ΕΣΠΑ. Ανοίξτε, κύριε
Υπουργέ, πάρτε τηλέφωνο στα Υπουργεία σας. Υπάρχουν έτοιµες
µελέτες, έτοιµοι φάκελοι για επενδύσεις στο ΕΣΠΑ στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας λέω ένα εγώ: Είκοσι πέντε επιχειρηµατίες κατέθεσαν φάκελο επενδυτικό. Έχει κλείσει ο διαγωνισµός,
έχει τελειώσει. Ελέγξτε τους, να ξεκινήσουν, να µπουν οι φαγάνες,
να σκάψουν, να µπουν οι µισθοί, να κινηθεί η διαδικασία. Εδώ και
πέντε µήνες είναι κλειστοί οι φάκελοι. Σας λέω για το ΕΣΠΑ, όχι
για τα voucher που κάνατε την κοµπινούλα, που πήρατε τα λεφτά
από το ΕΣΠΑ και τα βάλατε εκεί. Επένδυση είναι, συγχρηµατοδότηση, έργο του ΕΣΠΑ. Μια βιοµηχανία θέλει να γίνει στη βόρεια
Ελλάδα. Γιατί να µην την κάνουµε από σήµερα και να περιµένουµε
πότε ο Υπουργός και η υπάλληλός του θα ανοίξουν το συρτάρι
του; Σας λέω απλά πραγµατάκια. Εν πάση περιπτώσει, εάν προχωρήσετε κάτι θα γίνει.
Πάµε στις απευθείας αναθέσεις. Ακούστε εδώ: Άρθρα 15, 26,
34-40, 43, 44, 45, 62, 66 είναι απευθείας αναθέσεις. Έτσι θα λειτουργήσει η Κυβέρνηση; Έτσι την πατήσατε και µε τα voucher, τα
φιλαράκια σας. Και το λέω αυτό, γιατί µάλλον οι απευθείας αναθέσεις θυµίζουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τότε που ο Καµµένος
έδινε απευθείας αναθέσεις και όλοι οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές
ήταν στα κάγκελα. Όλοι φώναζαν και είχαν δίκιο. Απευθείας ανάθεση; Σήµερα µάλιστα υπάρχει απόφαση του κ. Μηταράκη για 4,5
εκατοµµύρια ευρώ απευθείας ανάθεση στη Μαλακάσα. Σε λίγο θα
καταθέσω και το ΦΕΚ. Απευθείας ανάθεση; Δηλαδή, τι πράγµατα
είναι αυτά;
Πάµε στα υπόλοιπα µε τα voucher. Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έβαλε πολύ νερό στο κρασί του. Έχετε συµφωνήσει κάτι
περίεργο και δεν το κατάλαβα εγώ; Το είχατε κλιµακώσει το θέµα.
Σας άκουσα και µιλήσατε µε πολύ αστική ευγένεια, κύριε συνάδελφε. Εσείς το κάνατε το θέµα και έχετε και δίκιο. Οι άνθρωποι
πήγαν να κάνουν κοµπινούλα. Ήρθατε εδώ µε µια αστική ευγένεια,
εσείς οι αριστεροί, και τους µιλάτε λες και είστε φιλαράκια. Δεν
ξέρω, µήπως κάτι συµφωνήσατε συµψηφιστικά; Γιατί βλέπω ότι
και εσείς ως κυβέρνηση πριν τις εκλογές κάτι εκατοµµυριάκια δίνατε στα voucher. Δίνατε κάτι εκατοµµυριάκια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ατζέντα της Νέας Δηµοκρατίας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):
Το 2018 η Νέα Δηµοκρατία δεν ήταν. Ήταν η Νέα Δηµοκρατία;
Στις 19 Σεπτεµβρίου του 2018 κατάρτιση ανέργων -ξέρετε τι προγράµµατα είναι αυτά-, 89 εκατοµµύρια ευρώ. Στις 15 Νοεµβρίου
2018 17,5 εκατοµµύρια ευρώ. Στις 11 Νοεµβρίου 2018 τηλεκατάρτιση 49 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά είναι προγραµµατάκια δικά σας.
Μάλλον επειδή είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο άλλος, ο νταής, ο
κ. Γεωργιάδης ότι θα τα ψάξει όλα. Τώρα θα τα ψάξουν, έναν
χρόνο µετά. Επειδή τους στριµώξατε εσείς, θα ψάξουν αυτοί.
Και µου ήρθε εδώ ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, επικαλέστηκε την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, «ουαί υµίν,
γραµµατείς και Φαρισαίοι», θα του πω κάτι καλύτερο εγώ. Το «ου
κλέψεις» το ξέρετε; Δέκα εντολές!
Αφήστε, λοιπόν, την Παλαιά Διαθήκη, αφήστε την Καινή Διαθήκη και δείτε τι πήγατε να κάνετε. Γιατί αυτό που κάνατε, είναι
κλοπή, πραγµατική κλοπή και εξυπηρέτηση των φίλων και των
κολλητών. Αυτό κάνατε. Μην κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και επιρρίπτει τώρα ευθύνες ο ένας στον άλλον και λέει η Νέα
Δηµοκρατία: «Εσείς που τα κάνατε µε τα εκατοµµύρια». Λέει ο
ΣΥΡΙΖΑ: «Εσείς που κάνατε αυτό» και θα πάµε σε έναν συµψηφισµό, όµορφα και ωραία.
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Χάρηκα που θα έρθει ο κ. Τσίπρας σήµερα εδώ. Αν δεν ερχόταν κιόλας, θα σήµαινε ότι έχουν συµφωνήσει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι εδώ. Δεν ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ. Γιατί; Με
έναν µείζονος σηµασίας ζήτηµα εκατοµµυρίων ευρώ µε voucher,
να µην είναι ο Πρωθυπουργός εδώ; Θα πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός εδώ. Γιατί φυγοµαχεί; Γιατί δεν είναι εδώ;
Για εµένα, φίλες και φίλοι, κύριε Υπουργέ µου, το θέµα δεν
είναι αν οι Υπουργοί σας απολαµβάνουν της εµπιστοσύνης του
κυρίου Πρωθυπουργού. Το τελευταίο που µε ενδιαφέρει είναι
αυτό. Εµένα µε ενδιαφέρει κάτι πολύ σηµαντικό: Ποιοι απολάµβαναν τα εκατοµµύρια που θα έπαιρναν. Ποιοι φίλοι των Υπουργών σας θα ήταν ή κουµπάροι ή συγγενείς που θα έπαιρναν τα
εκατοµµύρια ευρώ και θα τα απολάµβαναν το καλοκαίρι στη Μύκονο -γιατί εκεί ξέρω ότι πηγαίνουν οι περισσότεροι από αυτούς, όπως έκανε ο Μηλιώνης, ο κολλητός σας. Ένας Μηλιώνης µε
την «ENERGA»! Πήγαινε και άνοιγε σαµπάνιες των 1000 ευρώ,
που ούτε εσείς ούτε εγώ -εγώ µπορεί να τις δω- αλλά, εν πάση
περιπτώσει, κάποιοι από εσάς δεν θα τις δείτε ποτέ, γιατί δεν
έχετε τα χρήµατα και είναι λογικό. Αυτός τις άνοιγε. Έφαγε εκατοµµύρια ευρώ και κυκλοφορεί έξω µαζί µε τον συνέταιρό του.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα κάνατε. Οι φίλοι και οι
γνωστοί, λοιπόν, θα τα απολάµβαναν, δυστυχώς.
Και τι κάνατε τώρα; Βάλατε τον κ. Βρούτση να το πάρει πίσω.
Το πήρε πίσω. Αφού έκανε λάθος ο Υπουργός σας, δεν πρέπει
να πληρώσει το λάθος, ο όποιος Υπουργός; Είναι και φίλος ο κ.
Γιάννης Βρούτσης, αλλά έκανε ένα λάθος -συµπτωµατικά θα πω
εγώ. Ναι, αλλά τα λάθη αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν
τα πληρώνει ο ίδιος. Το λάθος το πολιτικό ο πολιτικός το πληρώνει µε αποποµπή ή παραίτηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά.
Μην κοροϊδευόµαστε! Για να λέµε ότι κάναµε λάθος, κάναµε
λάθος, αλλιώς κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ως προς το ευρωοµόλογο της Γερµανίας δεν θα πω πολλά
πράγµατα, θα πω κάτι πολύ απλό. Έρχεται Αρµαγεδδώνας. Αγαπητέ µου Υπουργέ, προέρχεστε από µια αγροτική περιοχή. Έχω
πει χίλιες φορές σε εσάς και την Κυβέρνησή σας ότι αν θέλουµε
να κάνουµε πραγµατικές δοµές διασφάλισης του αύριο του
τόπου, πρέπει να στηρίξουµε τον πρωτογενή τοµέα, αλλά στην
τέταρτη και πέµπτη γενεά του και όχι στη δεύτερη γενεά και να
πάµε σε άλλη βιοµηχανοποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Δυστυχώς η Ελλάς αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα.
Δεν θα πω για τις τράπεζες, ούτε για τους πλειστηριασµούς.
Θα πω απλά ότι το κάνατε καλά µε τους πλειστηριασµούς, τα δώσατε όλα στα fund. Κάντε και µε τους δανειολήπτες το ίδιο, φωνάξτε τους και πείτε «παιδιά, τα fund παίρνουν τα δάνειά τους
µε 3%, µε 5%, µε 10%. Πάρτε εσείς µε 15%». Να δείτε πως θα
τρέξει ο Έλληνας να πληρώσει και πως έχει τη διάθεση ο Έλληνας να πληρώσει το 15% του δανείου του, όχι το 1215% που βγάλατε εσείς µε τοκοχρεολύσια. Αλλά τι κάνετε εσείς; Δεν
αναβάλλετε τους πλειστηριασµούς πραγµατικά για ένα έτος,
όπως κάνατε στους καναλάρχες.
Εγώ σας λέω το εξής. Θέλετε παράταση; Ένα έτος και σ’ αυτούς. Όχι µόνο στους καναλάρχες ένα έτος, αλλά και στους πλειστηριασµούς ένα έτος. Πάγωµα των πλειστηριασµών. Όχι µόνο
στους φίλους µας τους καναλάρχες για να µας παίζουν όλη µέρα
και να µας λιβανίζουν, είχαµε και άγιες µέρες! Άρα, λοιπόν, κάτι
άλλο συµβαίνει.
Για την οικονοµία θα σας πω ως ιστορικός-αρχαιολόγος κάτι
πολύ απλό που είναι ο νόµος της ιστορίας. Η ιστορία έχει καταδείξει πάντοτε ότι µετά τις πανδηµίες έρχεται ύφεση στην οικονοµία. Αυτό γίνεται από την εποχή του Περικλέους, µε τον λοιµό
του Περικλέους. Θα συµβεί το ίδιο και εδώ, παγκόσµια ύφεση.
Δυστυχώς, όµως, σε πολλές των περιπτώσεων µετά την ύφεση
έρχεται πόλεµος. Μακάρι να µη γίνει πόλεµος ποτέ. Και όταν λέω
«πόλεµος» αναφέροµαι σε µεγάλης κλίµακας πόλεµο. Να µη γίνει
ποτέ πόλεµος. Ο πόλεµος, όµως, που έρχεται είναι οικονοµικός,
κύριε Υπουργέ. Σας το λέω από τώρα. Θα κλειστούν οι χώρες
στο καβούκι τους. Δεν θα γίνονται εξαγωγές.
Και εγώ ρωτώ εσάς το εξής: Όταν η Ελλάς έχει εισαγόµενα
κρέατα, εισαγόµενο σιτάρι, εισαγόµενα γαλακτοκοµικά, αν µας
κλείσουν τα σύνορα τι θα γίνει; Θα σας το πω εγώ µε µία λέξη:
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Είναι απλό, θα πεινάσουµε.
Τι θα πρέπει, λοιπόν, να κάνει ο πολιτικός που πρέπει να έχει
την τελεολογική ερµηνεία των όρων στη ζωή του; Να προβλέψει.
Αφού αυτό που έρχεται, λοιπόν, είναι η πείνα πρέπει όλοι µαζί,
όλα τα κόµµατα από κοινού να συµφωνήσουµε σε ένα πρόγραµµα ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα και µειώσεως της
ψαλίδας των εισαγωγών. Τι πιο απλό απ’ αυτό; Της εκροής, δηλαδή, συναλλάγµατος. Το λέω, το φωνάζω, αλλά κανένας δεν
ακούει. Έρχονται εδώ και όλοι πλειοδοτούν στο να δώσουµε εκεί
και εκεί. Ναι, να δώσουµε αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Τι πρέπει
να κάνουµε; Να παράγουµε πλούτο. Αν δεν παράγεις πλούτο είτε
πρωτογενώς, είτε δευτερογενώς, είτε στη µεταποίηση, είσαι τελειωµένος. Το λέω ξανά και ξανά. Μην περιµένετε από τη Γερµανία να σας σώσει.
Η Γερµανία έχει µια ναζιστική συµπεριφορά και κάποιοι το παρερµήνευσαν, κύριε Λιβανέ. Το έχω πει χίλιες φορές, από τη συµπεριφορά δεν σηµαίνει ότι είναι ναζιστικό το κράτος και οι
πολίτες του. Η συµπεριφορά της Γερµανίας είναι αυταρχική,
απολυταρχική, ναζιστική. Έτσι εµπνέονται. Εγώ µεγάλωσα εκεί
και γνωρίζω τη Γερµανία αρκετά καλά. Η συµπεριφορά των Γερµανών είναι αυτή. Όπως η δική µας µε το φιλότιµο είναι διαφορετική. Όπως και των Ιταλών είναι διαφορετική. Αυτοί έχουν µια
αυταρχική συµπεριφορά. Αυτό είπα και µην παρερµηνεύετε, λοιπόν, πολλές φορές πολλοί από εσάς ό,τι εκφέρουµε εδώ ως
λόγο, γιατί υπάρχουν και γραπτά.
Και λέω το εξής: Το πρόβληµα της Ευρώπης είναι ότι δεν έχει
ηγέτες, κάνει ό,τι θέλει η Γερµανία και ούτε ευρωοµόλογο θα
βγάλει ούτε τίποτα και θα σας αναγκάσει να πάτε να δανειστείτε
πάλι. Με 200% χρέος πού θα πάµε, ρε παιδιά; Πού θα πάµε; Πού
πηγαίνουµε; Ποιον κοροϊδεύουµε; Δεν έχετε σχέδιο, δεν υπάρχει
σχέδιο, όλα βλέποντας και κάνοντας. Θα έρθει τέταρτο µνηµόνιο
και είναι δεδοµένο, αν πάµε στον ESM.
Δανείζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δανείζεται η Νέα Δηµοκρατία και µεταφέρουν τα χρέη του δανεισµού το 2027 στα παιδιά µας. Αυτό κάνετε. Έτσι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κάνετε κι εσείς, µεγαλώνετε
το χρέος. Ο µόνος τρόπος είναι να παράγουµε πλούτο.
Ως προς τον τουρισµό, σας έχω πει χίλιες φορές πως αν θέλετε να ανοίξετε ξενοδοχεία να τα ανοίξετε. Όµως, µε µια υποχρέωση, µηδέν φόρο τα ξενοδοχεία. Δεν θα πληρώσουν ούτε
έναν φόρο, αλλά θα πάρουν ελληνικά προϊόντα και µόνο ελληνικά
προϊόντα. Κάντε αυτό τουλάχιστον. Δίνετε 1.000 ευρώ, 800 ευρώ,
600 ευρώ στους Έλληνες; Δώστε τους άλλα 200 ευρώ σε κουπόνια µε ελληνικά προϊόντα. Να πάρουν ελληνικό µέλι, ελληνικό
τυρί, ελληνικό γάλα -ελληνικό όµως!- για να κινηθεί η διαδικασία
της παραγωγής. Πόσο πιο απλά πρέπει να τα πει η Ελληνική
Λύση και µε συγκεκριµένες προτάσεις;
Μετατρέψατε τους Έλληνες σε γκαρσόνια. Το καταλάβατε;
Τριάντα-σαράντα χρόνια η λογική µας ήταν η εξής: Τουριστική
βιοµηχανία. Στρεβλή βιοµηχανία. Να γίνουµε γκαρσόνια. Ερήµωσαν οι γεωργικές καλλιέργειες. Ερήµωσε η αλιεία. Δίναµε επιδοτήσεις για να «τελειώνουµε» τις βάρκες µας, αλλά είναι άλλη
ιστορία αυτή. Όλα αυτά δείχνουν κάτι, ότι τα κάναµε όλα στραβά
ως πολιτεία. Ας τα φτιάξουµε από µηδέν τώρα, γιατί είµαστε στο
µηδέν και το λέω µε πόνο ψυχής.
Από το 1981 επί ΠΑΣΟΚ η Ευρωπαϊκή Ένωση µας πιέζει για να
οριοθετήσουµε αλιευτικές ζώνες. Η ηµεροµηνία που λήγει είναι
Μάρτιος 2021. Το ξέρετε αυτό; Η Ελλάς είναι η χώρα που δεν
έχει ορίσει αλιευτικές ζώνες. Από το 1981 περιµένει η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κάντε το εσείς! Γιατί δεν το κάνετε; Δεν θα το κάνετε
ούτε εσείς, γιατί φοβάστε τους Τούρκους και είναι δεδοµένο.
Εδώ έχουµε την πρόταση -εσείς που είστε οι Μακεδόνες- διότι
µας έδωσε η τροποποίηση του Κανονισµού τη δυνατότητα δέκα
Βουλευτές να µπορούν να καταθέσουν πρόταση εξεταστικής επιτροπής. Να σας δω τώρα όλους εσάς. Έβλεπα και τον κ. Μαρκόπουλο στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Να δω τι θα κάνει
τώρα. Θα ψηφίσει εξεταστική επιτροπή για να δούµε πώς ψήφισε
και πώς πήγαµε στη Συµφωνία των Πρεσπών για την προδοσία
της Μακεδονίας; Την έχουµε έτοιµη. Την καταθέσαµε. Θα τη
δώσω ξανά στα Πρακτικά σε λίγο. Αυτή η πρόταση θα αποκαλύψει το προσωπείο της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί; Υποκινούσε τα
συλλαλητήρια, έστελνε τον κόσµο στα συλλαλητήρια εναντίον
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του ΣΥΡΙΖΑ για τη συµφωνία αλλά από τότε που βγήκε, την εφαρµόζει απαρέγκλιτα παρά τις παραβιάσεις των Σκοπίων, γιατί παραβιάζουν ήδη τη συµφωνία.
Να δω, λοιπόν, πόσοι νεοδηµοκράτες θα συµφωνήσουν στη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το όνοµα της Μακεδονίας.
Να δω πόσοι Μακεδόνες Βουλευτές θα κάνουν το χρέος πράξη.
Φαντάζοµαι πως κανένας, γιατί στα πλαίσια του «έχει συνέχεια
το κράτος» η Νέα Δηµοκρατία θα συνεχίσει τη στρεβλή, την προδοτική συµφωνία.
Μπορείτε, φίλες και φίλοι, -και ολοκληρώνω σε λίγο- να ξεγελάτε τον ελληνικό λαό για λίγο καιρό. Είναι δεδοµένο, τους ξεγελάσετε όλους και πήρατε την ψήφο, κλέψατε την ψήφο του
ελληνικού λαού. Για λίγο καιρό µπορείτε να τους ξεγελάσετε,
αλλά για πάντα δεν µπορείτε να µας ξεγελάσετε. Δεν µπορείτε
να τους ξεγελάσετε. Γίνατε ίδιοι µε τον ΣΥΡΙΖΑ και στην εφαρµογή των αντεθνικών επιλογών και των οικονοµικών επιλογών.
Και υπάρχουν ένα σωρό ερωτήσεις που θα µπορούσα εγώ να καταθέσω τώρα. Παραδείγµατος χάριν, διακρίνω αντιφάσεις από
την οµάδα που επικοινωνιακά πέτυχε στον κορωνοϊό. «Βάλε
µάσκα» µας λέγανε, «µη βάζεις, δεν σε προστατεύει» έλεγαν
µετά. «Βάλε γάντια», «µη βάζεις, έτσι κι αλλιώς θα πιάσεις το
πρόσωπό σου». Αυτή η γνωστή οµάδα, ο Χαρδαλιάς και η παρέα
του τα έλεγε. «Μείνε σπίτι», «χαλαρώνουν τα µέτρα δεν πάει
άλλο». «Τα παιδιά θα πάνε σχολείο». «Τα παιδιά µπορούν, όµως,
να γίνουν φορείς του ιού». Όλα αυτά δείχνουν κάτι, δηλαδή ότι
κερδίζετε τη µάχη των καναλιών µε πολλά λεφτά, δικαίωµά σας.
Όταν γυρίσει ανάποδα η ιστορία, όµως, σας βλέπω να σας παίρνουν φαλάγγι τα κανάλια. Γιατί δεν θα δίνετε συνέχεια λεφτά, θα
δώσετε µια φορά, δυο φορές, θα τελειώσει η ιστορία και τότε
«δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται» θα γίνετε. Θα σας πετσοκόψουν όλα τα κανάλια που σήµερα σας αγαπούν πάρα
πολύ.
Έχω ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεων. Θα τις καταθέσω
τώρα. Πού πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση; Υπάρχει χρονοδιάγραµµα για σταδιακή άρση των µέτρων για τον κορωνοϊό; Θα
µας πει ο Υπουργός; Θα µας πει ο Πρωθυπουργός; Πώς θα αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση το τεράστιο κύµα απολύσεων; Υπάρχει
πρόβλεψη και πρόνοια; Πώς θα καλυφθεί η ζηµιά για την οικονοµία από την καταστροφή που υπέστη ο τουρισµός; Υπάρχει
µέριµνα; Είναι έτοιµη η Κυβέρνηση για παγκόσµιο πόλεµο προϊόντων; Έχει βάλει στην άκρη προµήθειες; Θα έχουµε ελλείψεις,
είναι δεδοµένο.
Τι θα γίνει µε τα δάνεια; Δεν µας λέτε. Τι θα γίνει µε τους πλειστηριασµούς; Δεν µας λέτε. Υπάρχει εκροή χρηµάτων στο εξωτερικό; Τι γίνεται µε τις Ένοπλες Δυνάµεις; Έχουµε κρούσµατα;
Δεν έχουµε; Γιατί στις δοµές έχουµε.
Εδώ θα πω το εξής: Θέλετε προτάσεις πολλοί από εσάς. Αν
ήµουν κυβέρνηση εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν θα άφηνα να κονοµάνε µόνο οι εφοπλιστές, όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος πολύ εύστοχα, αλλά θα αποθήκευε η χώρα µου πετρέλαιο για να έχω
χαµηλή τιµή όταν ξεκινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία, να έχω
ήδη ενέργεια εγώ για να αναπτύξω την οικονοµία µου. Υπάρχουν
λύσεις, για µυαλά δεν ξέρω!
Τι πρότεινα εγώ τώρα; Σιγά µην αφήσει ο Μαρινάκης και οι
υπόλοιποι φίλοι τους, οι εφοπλιστές να αποθηκεύσει το κράτος
πετρέλαιο. Δεν γίνονται αυτά. Το ξέρω. Όµως, υπάρχουν προτάσεις, αρκεί να θέλετε να τις εφαρµόσετε. Και υπάρχουν κι άλλες
προτάσεις, κύριε Υπουργέ.
Αν η Νέα Δηµοκρατία δεν σταµατήσει το lockdown σύντοµα,
εστιατόρια, καφετέριες, µικρά µαγαζιά, θα κλείσουν όλοι, γιατί
συσσωρεύουν χρέη τα οποία δεν διαγράφετε, δεν επεκτείνετε
και θα χρειαστεί να τα πληρώσουν όλα. Θα τελειώσουµε οριστικά. Θα έχουµε lockdown πραγµατικό της χώρας. Θα κλείσει
η χώρα.
Σχετικά µε τον προϋπολογισµό σας. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ
µέσα; Φέρατε έναν προϋπολογισµό και τον ψηφίσατε. Μα, έχει
βγει εκτός χρόνου, έχει εκτροχιαστεί. Φέρτε νέον προϋπολογισµό. Γιατί δεν φέρνετε, κύριε Υπουργέ; Δεν έχω δίκιο; Είναι
εκτροχιασµένος ο προϋπολογισµός. Έχουµε έκτακτη ανάγκη. Το
πρώτο που έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός αν ήταν έντιµος έντιµος είναι ο άνθρωπος, δεν είπα τίποτα εγώ- αν ήταν σοβα-
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ρός, να φέρει προϋπολογισµό, νέο, τροποποιηµένο για να δούµε
κι εµείς τι πάτε να κάνετε. Θα αλλάξετε το καθεστώς µε τα ξενοδοχεία; Θα έχετε πραγµατικό τουρισµό; Δυστυχώς δεν έχετε.
Κλείνω, γιατί έχω ενηµερωθεί ότι θέλει να µιλήσει και η κ. Γεννηµατά, λέγοντας το εξής: Ειλικρινά τι κάνατε τόσα χρόνια µε τις
τράπεζες; Σας προτείναµε «bad bank». Γιατί δεν το κάνετε αυτό,
κύριε Υπουργέ µου; Γιατί δεν αντιγράφετε την Ελληνική Λύση;
Την αντιγράφετε που την αντιγράφετε, την αντιγράφετε και στρεβλά. Το 1933 έκανε η Αµερική «bad bank» και πέτυχε. Τόσο δύσκολο είναι;
Εσείς επιµένετε στο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Έχετε εξευτελίσει
κάθε έννοια αρχαιοελληνική, «ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ», «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»,
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», «ΗΡΑΚΛΗΣ». Εξευτελίζετε τις έννοιες. Βάζετε
το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για να πάρετε τα σπίτια των Ελλήνων και
ο Έλληνας θα µισεί τον Ηρακλή ως όνοµα και την ιστορική
οµάδα, βέβαια. Ας µην κοροϊδευόµαστε.
Κλείνοντας, θα σας πω το εξής: Πρέπει να φροντίσετε τον
πρωτογενή τοµέα, την αλιεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Αφήσατε τα κατσικάκια, ρε παιδιά! Φέρναµε από τη Ρουµανία κατσίκια, Υπουργέ! Έκανε διαµαρτυρία ο Υπουργός κ. Βορίδης γιατί
οι Ρουµάνοι έκλεισαν τα σύνορά τους. Καλά έκαναν, τα έκλεισαν
για τους πολίτες τους. Έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας στην Κοµισιόν. Είστε µε τα καλά σας; Φταίτε όλοι εδώ µέσα που δεν κάναµε τίποτα για να στηρίξουµε τον αγρότη.
Πάµε στα καθ’ ηµάς. Κάνατε τα πάντα εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα πάντα! Ο ιός µεταδίδεται από τα µεγάφωνα,
ο ιός µεταδίδεται από τις καµπάνες, ο ιός µεταδίδεται από το
Άγιο Φως. Και ακούω σήµερα την Υπουργό κ. Κεραµέως να λέει
«Τα µεγάφωνα να είναι χαµηλά, όταν τα τζαµιά έχουν το Ραµαζάνι». Έκκληση έκανε στο Ραµαζάνι. Στο Ραµαζάνι κάνουν έκκληση οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας ότι «τα µεγάφωνα
χαµηλότερα». Στους χριστιανούς, όµως, κύριε Υπουργέ; Όλα
απαγορευµένα. Όλα, µα όλα!
Ο ιός, λοιπόν, δεν µεταδίδεται µε την καµπάνα ούτε µε το µεγάφωνο. Να τα ξεκαθαρίσουµε. Τώρα αν εσείς έχετε πρόβληµα
µε τον Χριστό και όχι µε τον ιό, είναι δικό σας θέµα, όχι δικό µας.
Έχετε πρόβληµα µε τον Χριστό και όχι µε τον ιό. Έχετε πρόβληµα µε τον Χριστιανισµό και την Ορθοδοξία και όχι µε το Ραµαζάνι. Μη χαµογελάτε!
Γιατί έκανε δήλωση σήµερα, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας
«τα µεγάφωνα στα τζαµιά χαµηλόφωνα»; Για πείτε µου! Και γιατί
δεν είπατε οι καµπάνες να χτυπούν χαµηλόφωνα; Να χτυπούν
και τα µεγάφωνα; Για πείτε µου! Δεν το λέτε, όµως. Δυστυχώς,
είστε χριστιανοφοβικοί. Κάνατε ό,τι ο Νέρωνας και ο Διοκλητιανός. Δυστυχώς αυτό πράξατε. Και, ευτυχώς, στη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν και φωτεινά µυαλά, όπως εσείς, που είναι
χριστιανοί, γιατί πολλοί εκεί µέσα είναι αντινατιβιστές. Δεν ξέρω
αν ξέρετε τι σηµαίνει «αντινατιβιστής», αλλά ψάξτε λίγο παραπάνω -ο Πρωθυπουργός το δήλωσε- για να το βρείτε.
Κλείνοντας, θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτό που κάνατε µε
τους λαθροµετανάστες. Ερωτώ εσάς, κύριε Υπουργέ, το εξής:
Είναι δυνατόν να δίνετε 4,5 εκατοµµύρια απευθείας ανάθεση για
τη Μαλακάσα; Τι είναι σπόρια και, άντε, τα µοιράζουµε και σήµερα πάρτε απευθείας ανάθεση;
Και ερωτώ, επίσης, και κάτι άλλο: Είναι συµπτωµατικό ότι στο
Κρανίδι, αυτοί που είχαν τον ιό ήλθαν από τη Σάµο και δέκα ηµέρες πριν πάνε στη Σάµο ήλθαν από την Τουρκία; Αν ψάξετε οι
Σοµαλοί και οι Κογκολέζοι που ήλθαν στο Κρανίδι και στη Μαλακάσα, τα νέα κρούσµατα ήλθαν από την Τουρκία πριν ενάµιση
µήνα. Τους πήγατε στη Σάµο και από τη Σάµο ήλθαν εδώ. Άρα
πρέπει να καταλάβετε ότι ο υβριδικός πόλεµος, που λέγατε µέχρι
πριν λίγο καιρό µε τον Έβρο, έρχεται πλέον από τα νησιά.
Εάν θέλετε να λύσετε το θέµα των λαθροµεταναστών, θα σας
το πω άλλη µια φορά: Κλείστε τις ΜΚΟ. Κλείστε τις όλες! Αναδιατάξτε τη λογική, ψάξτε ποιες είναι σωστές για να λειτουργήσουν, αλλά τα δουλεµπόρια κοµµένα. Πάνε σε ακατοίκητα νησιά.
Για ρωτήστε στο Κρανίδι, που είναι κοντά το Πόρτο Χέλι, κύριε
Υπουργέ, που έχει και τουρισµό τι θα πάθουν οι άνθρωποι. Εγώ
µιλάω µε ανθρώπους εκεί. Τι θα πάθουν; Ξέρετε; Δεν θα υπάρχει
τουρίστας στην περιοχή. Ούτε Έλληνας δεν θα πάει. Και είναι
και περιοχή εφοπλιστών, των φίλων της Νέας Δηµοκρατίας!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚZ’ - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Έχουν εκεί τις ωραίες βίλες τους. Χαµογελάτε, το ξέρω, αλλά
έτσι είναι. Εκεί είναι οι εφοπλιστές µε τις βιλάρες τους. Αυτοί θα
πάνε µε το σκάφος, το κότερο. Ο Έλληνας πώς θα πάει στην παραλία; Δεν θα πάει. Και δεν είναι µόνο στο Κρανίδι. Είναι πολύ
δύσκολα τα πράγµατα µε τους λαθροµετανάστες.
Θα σας διαβάσω τι είπε ο Πρωθυπουργός σας, πόσο συνεπής
είναι στα λόγια του και στα έργα του: Στις 9 Νοεµβρίου 2019,
ώρα 16.31: «Τελευταία µαζική µεταφορά λαθροµεταναστών…» µεταναστών λέει- «…από τα νησιά στην ενδοχώρα θα είναι αυτή».
«Στη µεγάλη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να αποσυµφορηθούν τα νησιά από λαθροµετανάστες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε πως είναι η τελευταία φορά…» -Νοέµβριος
του 2019- «…που έγινε µαζική µεταφορά µεταναστών…» -λέει ο
ίδιος- «…από τα νησιά προς την ενδοχώρα». Έγινε και χθες. Έφεραν χίλιους πεντακόσιους. Πότε έλεγε ψέµατα; Τώρα; Χθες;
Προχθές; Αποφασίστε.
Θα σας το πω ευθέως, µπορείτε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό
λαό όσο θέλετε. Θα είµαστε εδώ, όµως, για να µη σας επιτρέπουµε να κοροϊδεύετε και εµάς και τον ελληνικό λαό. Δεν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Κοροϊδεύετε τους Έλληνες. Είστε έναν
χρόνο Κυβέρνηση και δεν έχετε κάνει το παραµικρό. Το µόνο που
κάνετε είναι να βοηθάτε τα κανάλια, τους φίλους σας -και καλά
κάνετε, δικαίωµά σας- να δίνετε αργύρια και να σας χαϊδεύουν
όλη µέρα. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι έρχεται η στιγµή που όταν
θα πάτε στο ταµείο θα σας συµµαζέψουν άσχηµα τα κανάλια,
γιατί µε ψέµατα δεν κάνεις πολιτική. Με έργα κάνεις πολιτική. Με
λόγια δεν κάνεις πολιτική, µε έργα κάνεις πολιτική. Πού είναι ο
Πρωθυπουργός να απαντήσει σήµερα; Γιατί δεν ήλθε εδώ; Τα
voucher; Αφού σας χάιδεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται τα έχετε βρει και
η συγκυβέρνηση είναι κοντά.
Κάπου εδώ, λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά την
πρόταση της Ελληνικής Λύσης και επικαλούµαι την εθνική υπερηφάνια των νεοδηµοκρατών Βουλευτών και των υπολοίπων συναδέλφων από τη Μακεδονία να υπογράψουν για να δούµε για
ποιον λόγο µας οδήγησαν στην Συµφωνία των Πρεσπών. Εξεταστική επιτροπή σχετική µε το γιατί ο κ. Κοτζιάς µας πήγε στη Συµφωνία των Πρεσπών. Δεν λέµε δικαστήρια, αλλά να δούµε και αν
υπάρχει προδοσία, να πάνε στη δικαιοσύνη κανονικά, για να αποδοθεί και η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Εύχοµαι να υπογράψετε
εσείς τουλάχιστον, γιατί µερικοί άλλοι δεν θα υπογράψουν, είµαι
σίγουρος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(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)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα πριν απ’ όλα να ευχηθώ
σε όλους σας χρόνια πολλά, µε υγεία και νοµίζω ότι αυτό το διάστηµα όλοι κατανοούµε την ουσία αυτής της ευχής περισσότερο
από ποτέ.
Δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω από τα όσα έγιναν εχθές στο
Συµβούλιο Κορυφής όπου για άλλη µια φορά δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Όλα τα ερωτήµατα έχουν µείνει αναπάντητα και όλα τα
ζητήµατα ανοιχτά. Δυστυχώς χάνουµε πολύτιµο χρόνο. «Και λίγα
και αργά», όπως είπε και η κ. Λαγκάρντ. Με δισταγµούς, όµως,
και µε διχασµούς δεν πάει µπροστά η Ένωση. Και αυτό πρέπει
επιτέλους να το κατανοήσουµε όλοι. Υπονοµεύει απλά το µέλλον
της και µάλιστα τη στιγµή που καραδοκούν κάθε µορφής λαϊκισµοί και ευρωσκεπτικισµοί.
Η κρίση δεν αντιµετωπίζεται µε παυσίπονα και ασπιρίνες. Η
επανεκκίνηση των οικονοµιών και µάλιστα των υπερχρεωµένων
χωρών είναι µια πολύ δύσκολη και συνθέτη υπόθεση. Θέλει γενναία και µη συµβατικά µέτρα, θέλει νέο χρήµα, θέλει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ, θέλει ειδικό οµόλογο, θέλει επιτέλους
επιχορηγήσεις και όχι δάνεια στα κράτη-µέλη.
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Εχθές στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος είχα την ευκαιρία να αναφερθώ αναλυτικά. Η ισπανική
πρόταση περιλαµβάνει πολλές από τις δικές µας εισηγήσεις -θα
µπορούσε να υποστηριχθεί- και ήταν µια λύση. Ο λόγος τώρα
από εδώ και πέρα ανήκει στις κυβερνήσεις και η ευθύνη τους
είναι πολύ µεγάλη. Για αυτό θέλω να επαναλάβω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την υπόθεση και
όχι να κρυφτεί πίσω από τις τοποθετήσεις του Μακρόν, του
Κόντε ή του Σάντσεθ.
Τώρα έρχοµαι στον πόλεµο κατά της πανδηµίας στη χώρα µας.
Πρώτο µας µέληµα, όλων πρώτο µέληµα και πρώτη µάχη είναι να
σωθούν ανθρώπινες ζωές. Εµείς συµβάλλουµε σε αυτή την κατεύθυνση µε κάθε τρόπο, για αυτό και επιµένουµε στην ενίσχυση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Παράλληλη και κρίσιµη µάχη είναι η
µάχη για να µείνει ζωντανή η οικονοµία και όρθια η κοινωνία µέσα
στην κρίση. Γι’ αυτό παρεµβαίνουµε, συµβάλλουµε µε προτάσεις,
αλλά σχεδιάζουµε και το αύριο, υπεύθυνη και χρήσιµη Αντιπολίτευση στην πράξη. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ούτε σιωπή ούτε
ανοχή, πολύ περισσότερο σε αστοχίες, σε αδικίες και προπάντων
σε απαράδεκτες ενέργειες της Κυβέρνησης.
Τα φώτα της δηµοσιότητας έπεσαν τις τελευταίες ηµέρες στο
σκάνδαλο µε το voucher. Τι ακριβώς συνέβη; Χρησιµοποιήθηκε
η ανάγκη οικονοµικής στήριξης των επιστηµόνων, για να µοιραστούν 36 εκατοµµύρια ευρώ στις εταιρείες µε τις ειδικές πλατφόρµες, που ουσιαστικά ελέγχονται από τρία, τέσσερα φίλα
προσκείµενα πρόσωπα προς την Κυβέρνηση.
Συνολικά 88 εκατοµµύρια θα µοιράζονταν σε πάσης φύσεως
µεσάζοντες για προγράµµατα «µαϊµού». Αυτό αποκαλύφθηκε και
γι’ αυτό η Κυβέρνηση άρον-άρον έτρεξε να µαζέψει τα άπλυτά
της. Την ώρα µάλιστα που εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι µένουν,
χωρίς καµµία απολύτως βοήθεια, αστήριχτοι από την Κυβέρνηση.
Εµείς θα επιµείνουµε να διερευνηθεί η υπόθεση και να βγει
όλη η αλήθεια στο φως, γιατί ακόµα και το επιχείρηµα για άντληση χρηµάτων, εκ των υστέρων, από το ΕΣΠΑ αποδείχτηκε
σαθρό.
Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλυψε ότι θα µπορούσαν να επιδοτηθούν απευθείας οι αυτοαπασχολούµενοι, µε
βάση τα νέα δεδοµένα που ισχύουν πλέον για την κρίση. Δεν το
ζήτησε καν η Κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πονηριές και
ψέµατα. Εµείς αισθανόµαστε δικαιωµένοι. Πρώτοι καταγγείλαµε
από τις 27 Μαρτίου το στήσιµο της κοµπίνας.
Η άτακτη υποχώρηση του κ. Μητσοτάκη δεν τον απαλλάσσει.
Από αυτόν εκπορεύονται οι εντολές και οι αποφάσεις. Και δεν
κάνουν µονάχα λάθη και παραλείψεις. Ιδιαίτερα στον χώρο της
εργασίας εφαρµόζουν µια συγκεκριµένη ατζέντα και η ευθύνη
ανήκει πρώτα στον Πρωθυπουργό. Στο πρωθυπουργικό γραφείο,
άλλωστε, συµφωνήθηκε και παρουσιάστηκε το σχετικό πρόγραµµα. Γι’ αυτό και ο Υπουργός Εργασίας παραµένει ακόµα στη
θέση του, την ώρα που τον αδειάζουν οι πάντες.
Η απάντησή του χθες στη Βουλή, ποια ήταν; Προσέξτε, λέει:
«Όλοι τα ίδια περίπου έχουν κάνει. Τους ίδιους είχε ευνοήσει και
η Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ». Συγχαρητήρια, λοιπόν, και στους δύο
για τα ίδια κόλπα. Τι να πω;
Με την ευκαιρία θέλω να επισηµάνω ότι δεν µπορεί η κρίση να
αποτελεί το πρόσχηµα για αδιαφάνεια, όπως γίνεται µε συνεχείς
απευθείας αναθέσεις εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες δεν έχουν
καµµία σχέση µε επείγουσες ανάγκες.
Στο µέτωπο τώρα της διασποράς του κορωνοϊού, είχαµε και
χθες ανησυχητικά φαινόµενα. Τι αποδεικνύεται, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές; Αποδεικνύεται ότι όπου αρκεί η ατοµική ευθύνη των
πολιτών, που πειθαρχούν στις οδηγίες των επιστηµόνων, τα
πράγµατα πηγαίνουν καλά. Τα προβλήµατα υπάρχουν σε περιπτώσεις µε υψηλή επικινδυνότητα διάδοσης, όπως κλειστές ή
άλλες δοµές µε ευπαθείς και ευάλωτες οµάδες, εκεί όπου η Κυβέρνηση έπρεπε να ενεργήσει πολύ πιο γρήγορα και προληπτικά.
Είχαµε εγκαίρως προειδοποιήσει για την ανάγκη ελέγχου και
για τη διενέργεια τεστ σε δοµές που βρίσκονται κοινωνικά ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες, σε ιδιωτικές κλινικές, σε γηροκοµεία,
σε καταυλισµούς Ροµά, σε δοµές υποδοχής προσφύγων και µεταναστών.
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Όπως αποδείχτηκε, εκδόθηκαν πρωτόκολλα µε οδηγίες, αλλά
στη συνέχεια δεν έγινε κανένας ουσιαστικός έλεγχος, για να
δουν αν εφαρµόζονται οι οδηγίες αυτές, ούτε και κανείς µπήκε
στον κόπο για να γίνουν έγκαιρα τα απαραίτητα τεστ εκεί όπου
υπήρχε υψηλή επικινδυνότητα.
Τώρα εµφανίζονται τα προβλήµατα στη Λάρισα, στη Νέα
Μάκρη, στη Ριτσώνα, στο Κρανίδι, χθες στο Περιστέρι και στα
νότια της Αθήνας, όπου µάλιστα ειδικά αναδεικνύεται ότι υπάρχει
και ζήτηµα µε το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και
αυτό πρέπει να το δούµε και άµεσα. Η Κυβέρνηση τρέχει τώρα
εκ των υστέρων να προλάβει και ελπίζουµε τα προβλήµατα να
περιοριστούν εδώ. Κάποιοι, όµως, έχουν ξεκάθαρα την ευθύνη
γι’ αυτό που συµβαίνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν µηδενίσαµε ποτέ τα
µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση. Είναι, όµως, ανεπαρκή. Παρά τις
διορθωτικές κινήσεις και µετά από τη δική µας πίεση, υπάρχουν
καθυστερήσεις στην εφαρµογή τους. Και υπάρχουν και παραλείψεις και αρνητικές ενέργειες από την Κυβέρνηση, µερικές από
τις οποίες θέλω να επισηµάνω σήµερα από αυτό το Βήµα.
Πρώτον, η κατηγορηµατική άρνηση της Κυβέρνησης να αναγνωρίζει έµπρακτα -όχι µε λόγια του αέρα- το έργο των υγειονοµικών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε την ένταξή τους στα
βαρέα και ανθυγιεινά.
Δεύτερον, η άρνηση της Κυβέρνησης να καλύψει µε το ειδικό
επίδοµα τους τριακόσιες χιλιάδες άνεργους εγγεγραµµένους
στον ΟΑΕΔ, που δεν έχουν καµµία απολύτως στήριξη, τους εκατόν δέκα χιλιάδες συνταξιούχους, που δεν έχει εκδοθεί ακόµα η
σύνταξή τους, αλλά και χιλιάδες εργαζόµενους στον τοµέα του
τουρισµού, που δουλεύουν µε ελαστικές µορφές απασχόλησης.
Τρίτον, η προσπάθεια να καθιερωθεί εκ περιτροπής εργασία
σε όλο τον ιδιωτικό τοµέα µε το 50% του µισθού για τους εργαζόµενους, µε το περιβόητο άρθρο 9 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τέταρτον, η συνειδητή καθυστέρηση να κηρύξει υποχρεωτική
την κλαδική σύµβαση του επισιτισµού.
Δεν είναι ο φόρτος εργασίας του Υπουργού, τον οποίον επικαλέστηκε, που τον εµποδίζει, αλλά αντεργατικές πολιτικές που
εφαρµόζει µε τις εντολές και την έγκριση του Πρωθυπουργού.
Άφησαν ακάλυπτους τους πιο αδύναµους.
Εµείς θα σταθούµε µαχητικά απέναντι σε αυτό το σχέδιο της
Κυβέρνησης να «πληρώσουν, ξανά, το µάρµαρο» οι εργαζόµενοι,
οι άνεργοι, οι πιο αδύναµοι συµπολίτες µας. Δίπλα στον κόσµο
της εργασίας, ως αντίβαρο απέναντι σε αυτή την προσπάθεια να
γίνει η νέα κρίση, νέα ευκαιρία για περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και των εισοδηµάτων των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση µάς δίνει
την ευκαιρία να µιλήσουµε και για άλλα σοβαρά ζητήµατα, που
αφορούν τις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και τους
ασθενέστερους. Οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας και γι’
αυτό οφείλει η πολιτεία να σταθεί δίπλα τους έµπρακτα τώρα
που βάλλονται από αυτή την κρίση και τις συνέπειες των περιοριστικών µέτρων, για να αντέξουν, να µην έχουµε πάλι λουκέτα
και να µη χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Θέλω, λοιπόν, να σταθώ σε τρία ειδικά προβλήµατα.
Πρώτον, είναι το θέµα του δανεισµού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι όροι των τραπεζών δεν τους εξυπηρετούν. Η κακή
εµπειρία από την απαράδεκτη στάση των τραπεζών είναι και αποτρεπτική. Πρόκειται για στάση η οποία συνεχίζεται, δυστυχώς,
όταν υπάρχει τέτοια εµµονή σε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, που
αγνοούν τόσο την πραγµατικότητα όσο και τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάνω από όλα
το κέρδος των τραπεζών. Γιατί δεν µπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να δανείζει τις τράπεζες µε αρνητικό επιτόκιο, οι εγγυήσεις του κράτους να µειώνουν τον κίνδυνο και αυτές να συνεχίζουν τον χαβά τους. Η αποκατάσταση της ρευστότητας πρέπει
να γίνει µε κύριο κριτήριο τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Δεύτερον, η λεγόµενη «επιστρεπτέα προκαταβολή». Είναι δάνειο που υποτίθεται ότι δίνει το κράτος για να διευκολύνει τις επι-
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χειρήσεις. Και εδώ η Κυβέρνηση έθεσε απαγορευτικούς όρους
για τους περισσότερους, γι’ αυτό και το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά χαµηλό.
Τρίτον, επιµένει το κράτος στην προκαταβολή φόρου για το
2020, µε βάση τα εισοδήµατα του 2019. Ποια σχέση έχουν τα δεδοµένα και τα εισοδήµατα του 2019, µε αυτό που συµβαίνει τώρα
µέσα στην κρίση στην πανδηµία του κορωνοϊού; Γι’ αυτό και καταθέσαµε τρεις τροπολογίες.
Πρώτον, ειδικά για φέτος η προκαταβολή φόρου για όλες τις
επιχειρήσεις πρέπει να µειωθεί τουλάχιστον στο 50% και γι’
αυτές που είναι κλειστές ή πλήττονται περισσότερο πρέπει να
είναι µηδενική.
Δεύτερον, αναστολή των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας.
Αφορά τους ασθενέστερους δανειολήπτες που αδυνατούν να
πληρώσουν τις οφειλές τους και, βέβαια, πάρα πολλούς µικροµεσαίους επιχειρηµατίες. Από 1ης Μαΐου οι πλειστηριασµοί της
πρώτης κατοικίας απελευθερώνονται πλήρως. Είναι δυνατόν να
απαιτούν τα fund έξω από τα σπίτια τους τους συµπολίτες µας,
τους πιο αδύναµους, µέσα σε αυτή την κατάσταση; Το θεωρώ
αδιανόητο.
Ανακοινώσατε το άνοιγµα τµηµάτων των δικαστηρίων, αλλά
έτσι όπως το κάνετε, χωρίς να δίνετε λύση στους πλειστηριασµούς, είναι φανερό ότι το κάνετε µόνο και µόνο, για να µπορέσουν να προχωρήσουν οι πλειστηριασµοί. Μόνον οι τράπεζες
κερδίζουν απ’ αυτό.
Τρίτον, έµπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής
προσφοράς του προσωπικού του εθνικού συστήµατος υγείας και
των εργαζοµένων στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης της πανδηµίας, ένταξη των υγειονοµικών του δηµοσίου επιτέλους στα
βαρέα και ανθυγιεινά.
Εγώ µετράω µέρες. Εδώ και τουλάχιστον δύο µήνες ο κ. Μητσοτάκης σιωπά. Δεν αρκούν τα χειροκροτήµατα στα µπαλκόνια.
Πότε επιτέλους θα κάνετε το επόµενο βήµα και θα τους εντάξετε
στα βαρέα και ανθυγιεινά; Αυτό πρέπει να το κάνετε άµεσα, τώρα.
Επέκταση της χορήγησης του επιδόµατος του Πάσχα σε
όλους τους µαχητές της πρώτης γραµµής, στους αστυνοµικούς,
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, των κοινωνικών δοµών, στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» και βέβαια στις υπηρεσίες καθαριότητας.
Θα καταθέσω στη συνέχεια στα Πρακτικά και τις τρεις τροπολογίες και σας καλώ να τις αποδεχτείτε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επόµενη µέρα µετά την πανδηµία θα είναι µια διαφορετική µέρα για όλο τον κόσµο και βέβαια θα είναι διαφορετική µέρα για τα κράτη, για τις κοινωνίες,
για τους πολίτες, για την πολιτική.
Εµείς, η παράταξη της αλλαγής, θα είµαστε εδώ για να πρωταγωνιστήσουµε στη νέα πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης,
µια πορεία που αφορά, όχι µια συγκεκριµένη ελίτ και τα κέρδη
της αλλά τους πολλούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείες τροπολογίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η
πανδηµία του κορωνοϊού αντιµετώπισε την επιδηµία των τροπολογιών που είχαµε. Όµως, προσωρινά την ανέστειλε. Σήµερα κατατέθηκαν ήδη δύο τροπολογίες κατά τη διάρκεια του
νοµοσχεδίου και ήταν και άλλες τέσσερις από χθες. Αυτό δεν
µπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν, έτσι όπως λειτουργεί η
Βουλή, να κατατίθενται κατά τη διάρκεια πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου τροπολογίες και µάλιστα σηµαντικές τροπολογίες,
όπως είναι η δεύτερη που κατατέθηκε σήµερα. Είναι µια απαράδεκτη διαδικασία. Πρέπει κατά τη γνώµη µας αυτές οι τροπολο-
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γίες να µη συζητηθούν σήµερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ τον
λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω
εάν ο κ. Καραθανασόπουλος, αν είδε αυτές τις τέσσερις τροπολογίες, εγώ δεν τις είδα.
Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, µια συµφωνία. Ζητάω συγγνώµη από
τον Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, τον κ. Κουτσούµπα, για να διευκρινιστεί αυτό. Η συµφωνία που κάναµε από
την πρώτη µέρα της πανδηµίας που η Βουλή έµεινε ανοιχτή,
βάσει της αποφάσεως που έχετε πάρει στη διάσκεψη, είναι ότι
τροπολογίες γίνονται ανεκτές µόνο αν έχουν σχέση µε το σχέδιο
νόµου, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή µε την
κρίση. Αν υπάρχει τροπολογία, έστω και το 10% αυτής, που είναι
άσχετη, εµείς σκεφτόµαστε µέχρι και την αποχώρηση. Δεν αστειευόµαστε γι’ αυτό. Δεν είναι η Βουλή ανοιχτή για να γίνονται πονηριές. Η Βουλή είναι ανοιχτή για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα
της πανδηµίας, να ασκηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος επ’ αυτού
και η Κυβέρνηση να αναλύει τις πολιτικές που κάνει. Σας παρακαλώ να το δείτε. Εµείς δεν τις έχουµε δει. Δεν ξέρω εάν διανεµήθηκαν τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό το
οποίο είπαν οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχει µια σωστή
βάση. Αυτό το οποίο έχει γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης
και νοµίζω είµαστε όλοι περήφανοι είναι ότι η Βουλή έχει µείνει
ανοιχτή, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει λειτουργήσει και η δηµοκρατία µας δίνει παραδείγµατα.
Η λογική που συµφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων απ’
όλα τα κόµµατα είναι ότι δεν θα έρχονται βουλευτικές τροπολογίες και θα έρχονται απλά τροπολογίες που βοηθούν, ώστε να
διαχειριστεί η Κυβέρνηση, η πολιτεία αυτή την κρίση.
Ας τις δούµε, λοιπόν. Νοµίζω ότι δεν διαφωνείτε, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, τις έχετε διαβάσει. Είναι εδώ όλοι οι Υπουργοί,
όπως είναι όλες αυτές τις µέρες, όπως είναι και ο Πρωθυπουργός όταν χρειάζεται, για να γίνει µια συζήτηση επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Θα γίνει µια συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής και θα
σας ενηµερώσουµε, κύριε Λοβέρδο, αυτό µπορούµε να κάνουµε
και αυτό θα κάνουµε.
Τώρα τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την οµιλία µου µε τα
πρόσφατα τραγικά περιστατικά σε ιδιωτικές κλινικές, µε πολλά
κρούσµατα κορωνοϊού και δυστυχώς θανάτους συνανθρώπων
µας που, όπως είπαν οι αρµόδιοι, οφείλονται σε ελλιπή τήρηση
των πρωτοκόλλων και των µέτρων υγιεινής.
Μην κάνετε τους ανήξερους ούτε τους έκπληκτους. Από την
πρώτη στιγµή της πανδηµίας υπήρχαν επίσηµες καταγγελίες εργαζοµένων και των σωµατείων τους στην ιδιωτική υγεία ότι σε
ιδιωτικά κέντρα δεν τηρούνται τα µέτρα, ότι ακόµα και εργαζόµενοι που ήταν ύποπτοι για κρούσµατα εξαναγκάζονταν να πάνε
στη δουλειά τους. Είναι πολλές οι δηµοσιεύσεις καταγγελιών
στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» εδώ και πάρα πολλές µέρες.
Έπρεπε να είχατε πάρει µέτρα και το πιο βασικό από αυτά θα
ήταν, βέβαια, η επίταξη του ιδιωτικού τοµέα που θα έµπαινε κάτω
από τον έλεγχο του δηµοσίου. Η επίταξη του ιδιωτικού τοµέα
υγείας που δεν έχει καµµία σχέση µε τη µίσθωση κάποιων υπηρεσιών στην οποία αναφερόσασταν και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν
θα εξασφάλιζε µόνο την επάρκεια σε µέσα, αλλά θα προφύλασσε
και από τέτοια επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία περιστατικά.
Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την επόµενη µέρα ξέρετε
πολύ καλά ότι δεν αφορά µόνο ούτε κυρίως τη σταδιακή άρση
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των περιορισµών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού. Εδώ θα είµαστε για να συζητήσουµε αναλυτικά, όχι
µόνο πώς σταδιακά θα επανέλθουµε σε µια κανονικότητα, όπως
συνηθίζετε να λέτε, αλλά κυρίως ποια συγκεκριµένα µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων χρειάζεται να συνοδεύουν
αυτή τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών µέτρων. Γιατί
µπορεί τα κρούσµατα να είναι περιορισµένα, µπορεί τα κρεβάτια
στις ΜΕΘ να αδειάζουν, µπορεί οι θάνατοι να έχουν περιοριστεί
-και όλοι χαιρόµαστε βέβαια για αυτό- όµως, όλοι ξέρουµε πως
δεν έχουµε ξεµπερδέψει µε την πανδηµία όσο δεν έχει βρεθεί η
θεραπεία αντιµετώπισής της, πολύ περισσότερο το εµβόλιο.
Εδώ θα είµαστε, λοιπόν, για να εκτιµήσουµε εκ νέου σε ποια
κατάσταση βρίσκεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας, όχι µόνο για
να αντιµετωπίσει ένα νέο κύµα της πανδηµίας, αλλά και για να
ανταποκριθεί συνολικά στις ανάγκες του λαού για περίθαλψη,
θεραπεία, που όπως ξέρετε µπήκαν σε δεύτερη µοίρα, παρ’ ότι
µιλάµε για ασθένειες για τις οποίες µετράµε κάθε χρόνο περισσότερες απώλειες και από αυτές του κορωνοϊού. Οι προσλήψεις
υγειονοµικών που έγιναν δεν καλύπτουν στο ελάχιστο ούτε τα
κενά που προϋπήρχαν σε κανονικές συνθήκες, πόσω µάλλον σε
αυτές τις έκτακτες της πανδηµίας, ενώ κανένα διαφορετικό σχέδιο δεν υπάρχει και στην περίπτωση που ο λαός βρεθεί αντιµέτωπος µε το επόµενο κύµα της πανδηµίας.
Οι κλινικές, τα εργαστήρια που έκλεισαν, τα χειρουργεία, τα
εξωτερικά ιατρεία που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όχι µόνο
πρέπει να ανοίξουν και να παραµείνουν ανοιχτά, αλλά πρέπει και
να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς και γι’ αυτό χρειάζεται
να γίνουν άµεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου υγειονοµικού προσωπικού.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επόµενη µέρα αφορά
κυρίως τη διαχείριση της νέας οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης που βρίσκεται προ των πυλών µε την πανδηµία, όχι να δηµιουργεί, αλλά απλά να επιταχύνει την έλευσή της, όπως άλλωστε
σας προειδοποιούσαµε ως κόµµα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Τι κάνει η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα; Προετοιµάζει το
έδαφος απλά για να φορτωθεί αυτή η επερχόµενη κρίση πάλι
στις πλάτες των εργαζοµένων, προκειµένου να έχει τις λιγότερες
δυνατές απώλειες το µεγάλο κεφάλαιο φυσικά, να θωρακιστεί η
κερδοφορία του, η δική του συνέχεια στη γρήγορη ανάκαµψη.
Παλιά σας τέχνη κόσκινο όλων σας, γιατί όλων σας οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την προηγούµενη κρίση από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η αγωνία,
να τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο και ας βουλιάξει να πάει στα
τάρταρα ο λαός.
Οι κύριοι της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας άρχισαν ήδη
τις προειδοποιήσεις για τα χειρότερα. Τι άλλο από προειδοποίηση προς τον λαό είναι αυτό που λέτε ότι η διαχείριση της πανδηµίας αποτελεί εγγύηση για τη διαχείριση και της οικονοµικής
κρίσης; Όπως ακριβώς φορτώσατε στους εργαζόµενους και τον
λαό τις συνέπειες της πανδηµίας για να προστατεύσετε διάφορους επιχειρηµατικούς οµίλους και τα κέρδη τους, έτσι ακριβώς
θα τους φορτώσετε και τα βάρη της κρίσης. Και έχετε το θράσος
να λέτε πως µοιράσατε δήθεν δίκαια τα βάρη της πανδηµίας!
Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόµενοι να χάνουν τη δουλειά
τους µέσα σε λίγες µόνο µέρες; Πόσο δίκαιο είναι από τη µία
στιγµή στην άλλη να αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις προς το
χειρότερο, εργαζόµενοι να γίνονται ευέλικτοι, να δοκιµάζουν
στην πλάτη τους δηλαδή νέες µορφές εκµετάλλευσης, όπως
είναι η τηλεργασία;
Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόµενοι να ξεπατώνονται σε
εργοστάσια, σε αλυσίδες εφοδιασµού και στα σουπερµάρκετ, να
συνωστίζονται επικίνδυνα σε χώρους δουλειάς χωρίς µέτρα προστασίας, να στριµώχνονται σε µέσα µαζικής µεταφοράς;
Πόσο δίκαιο είναι να απειλούνται από τη µεγαλοεργοδοσία για
να µην πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού, ακόµα και για να επιστρέψουν µέρος από το πενιχρό επίδοµα των 800 ευρώ;
Πόσο δίκαιο είναι να εκβιάζονται για να µη δηλώσουν ότι έχουν
συµπτώµατα, να αποκρύπτονται κρούσµατα, να υποχωρούν τα
µέτρα ασφαλείας, όπως και κάθε έλεγχος από αρµόδιες υπηρεσίες, γιατί πρέπει να βγει η δουλειά, γιατί δήθεν από αυτό θα κλατάρει η οικονοµία;
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Και επειδή έχετε κάνει «σηµαία» σας το επίδοµα των 800 ευρώ,
τα επιδόµατα ειδικού σκοπού που δίνονται µε το σταγονόµετρο
και µε εξαίρεση πολλών κλάδων, παραδείγµατος χάριν, των επιστηµόνων, για µία ακόµη φορά σας λέµε ότι είναι σταγόνα στον
ωκεανό. Δεν επαρκούν, για να εξασφαλίσουν µία στοιχειώδη
αξιοπρεπή διαβίωση.
Φυσικά αυτά τα µέτρα δεν είναι µόνο δική σας πατέντα. Είναι
η επίσηµη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρµόζεται
σε όλες τις χώρες, τόσο σε αυτές µε δεξιές, κεντροδεξιές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, όσο και σε αυτές που κυβερνούν
δήθεν προοδευτικά, κεντροαριστερά, σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα.
Βέβαια, υπάρχει και µια άλλη σοβαρή πλευρά. Είναι η γκρίζα
ζώνη εκείνων των εργαζοµένων που είναι κάτω από το ραντάρ,
που δεν καταγράφονται πουθενά, δηλαδή αυτοί που είναι µισοάνεργοι, ωροµίσθιοι, ηµεροµίσθιοι. Καθηµερινά δεχόµαστε καταγγελίες και µηνύµατα από τέτοιον κόσµο. Αυτοί οι άνθρωποι,
που πλέον δεν έχουν κανένα εισόδηµα, που δεν δικαιούνται ούτε
το επίδοµα ειδικού σκοπού ούτε το επίδοµα ανεργίας, ζουν στην
κυριολεξία έναν εφιάλτη σήµερα.
Πάρτε µέτρα τώρα, για να εξασφαλίσετε στοιχειώδες εισόδηµα για όλους. Από το περιβόητο «µαξιλάρι» θα είναι, από
άλλες πηγές θα είναι; Η ουσία είναι ότι όλα αυτά έχουν προέλθει
από το στράγγισµα κυριολεκτικά του ελληνικού λαού που κάνατε
όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα και πρέπει τώρα να δοθούν,
για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εργαζοµένων πρωτίστως.
Και αφήστε αυτά τα «χαριτωµένα», που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός περί µέτρων σοσιαλιστικού χαρακτήρα που δήθεν
παίρνετε. Το έκανε πριν από σας «καραµέλα» βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ,
που ονόµαζε και σοσιαλισµό το κόψιµο των συντάξεων και τα επιδόµατα φτώχειας. Τώρα το πήρατε και εσείς, για να συγκαλύψετε ότι τα λαϊκά στρώµατα, οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που
«πληρώνουν το µάρµαρο» και αρκετοί από αυτούς δεν έχουν
καµµία ενίσχυση, ούτε καν αυτά τα πενιχρά επιδόµατα.
«Τα έκτακτα µέτρα θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί, για να ζήσουν οι επιχειρήσεις», λέει ο Υπουργός της µεγαλοεργοδοσίας,
ο κ. Βρούτσης, που έχει και την τιµητική του, µάλιστα, αυτές τις
µέρες. Κάτι ξέρει για να το λέει. Άλλωστε αυτή είναι η ειδικότητά
του, οι κάθε είδους εξυπηρετήσεις µεγάλων επιχειρηµατιών, µε
ό,τι αντεργατικό και βάρβαρο συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους
τους εργαζόµενους.
Τελευταία, βέβαια, είδαµε ότι ο συγκεκριµένος Υπουργός της
Νέας Δηµοκρατίας ειδικεύεται και στην τηλεκατάρτιση. Έτσι γίνεται συνήθως στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Υπουργοί ειδικεύονται, για να κάνουν τη βρώµικη δουλειά.
Αυτό, βέβαια, δεν απαλλάσσει καθόλου την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που βρήκε µία διέξοδο στην αµηχανία της για να
ασκήσει κριτική, γιατί είναι πράγµατι απορίας άξιο πώς και τόσα
χρόνια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναρωτήθηκαν ποτέ για
την ποιότητα των προγραµµάτων κατάρτισης που παρείχαν οι
φορείς, τους οποίους οι ίδιοι πιστοποιούσαν.
Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι όσο εµπορευµατοποιείται η εκπαίδευση µπορεί να κρατά ψηλά και το επίπεδο της παρεχόµενης µόρφωσης; Μπορεί ο ιδιώτης, ιδιοκτήτης
µιας δοµής εκπαίδευσης να βάλει τη µόρφωση του λαού, των
παιδιών του λαού, πάνω από τα δικά του κέρδη;
Και µε την ευκαιρία, κανείς σας, ούτε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
ούτε εσείς, κύριοι του ΚΙΝΑΛ, δεν τολµάτε να πείτε να υπάρξει
εξασφάλιση ώστε οι επιστήµονες να πάρουν ολόκληρο το επίδοµα των 800 ευρώ.
Οι εργαζόµενοι πάντως το έχουν πιάσει το υπονοούµενο της
Κυβέρνησης. Τα έκτακτα αντεργατικά µέτρα ήρθαν για να µείνουν και όταν περάσει αυτή η έκτακτη κατάσταση, θα έχει µείνει
µία αγορά εργασίας πιο µόνιµη, άγρια, ευέλικτη για την εξόντωση των εργαζοµένων, πιο φιλική όµως, για τα κέρδη των λίγων.
Αυτός είναι ο στόχος.
Ξέρετε πολύ καλά πως αυτά τα µέτρα, που παρουσιάζετε
δήθεν ως στήριξη στην εργασία, στην πραγµατικότητα είναι στήριξη µόνο στη µεγάλη εργοδοσία. Ποιος κερδίζει από την εντατικοποίηση της δουλειάς στους κλάδους που δεν σταµάτησαν,
αλλά δουλεύουν αυτή την περίοδο στο φουλ; Ποιος κερδίζει από
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αντεργατικά µέτρα, αλλά και από τις κάθε είδους διευκολύνσεις
και τις απαλλαγές που τα συνοδεύουν; Ποιος κερδίζει από την
αναστολή πληρωµών των εργοδοτών σε κράτος και ασφαλιστικά
ταµεία, από τις επιδοτήσεις µισθού και δανείων στους εργοδότες, την πλήρη νοµική κάλυψη για να εφαρµόζουν συνδυαστικά
κάθε είδους αντεργατικά µέτρα;
Και για να σας προλάβουµε, από τα µέτρα σας δεν ωφελούνται
οι αυτοαπασχολούµενοι, οι µικροεπιχειρηµατίες µε τα ελληνικά
δεδοµένα. Ξέρετε πολύ καλά πως οι επαγγελµατίες και έµποροι
που ήδη έδιναν µάχη για την επιβίωσή τους, τώρα, µε την πανδηµία, δέχτηκαν τελειωτικό χτύπηµα.
Θεωρούµε ότι ο ελληνικός λαός έχει πείρα µετά από δέκα χρόνια µνηµονίων, όπου εφαρµόστηκαν µέτρα εκτάκτων συνθηκών
από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτά τα µέτρα δεν είναι που, από
έκτακτα που ξεκίνησαν και δήθεν προσωρινά, έγιναν µονιµότερα
των µονίµων; Οι εργαζόµενοι, όµως, έχουν πληρώσει ήδη πολλά
και µε την πρόσφατη κρίση και µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας.
Δεν πρέπει και δεν θα δεχτούν να µατώσουν ξανά.
Δεν θα πρέπει να επιτρέψουµε να ξανασυµβεί αυτό. Γι’ αυτό
και από τώρα πρέπει να δυναµώσει η κινητοποίηση, η δράση, η
διεκδίκηση, η οργάνωση, για να µην πληρώσει ξανά ο ελληνικός
λαός την κρίση. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες µέσα στις δύσκολες συνθήκες αυτής της νέας, της τελευταίας περιόδου, που συνεχίζονται και στις 28 Απριλίου µε την πανελλαδική ηµέρα
δράσης στους χώρους δουλειάς, αποτελούν παρακαταθήκη για
τους αγώνες του λαού µας και την επόµενη µέρα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, φέρατε επίσης ένα νοµοσχέδιο για
διαβούλευση για την εκπαίδευση µέσα σε συνθήκες πανδηµίας,
όταν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, δάσκαλοι, καθηγητές, φοιτητές, γονείς, µαθητές, σας λένε εδώ και καιρό να µην το φέρετε,
να µην το καταθέσετε. Σήµερα µάλιστα, αυτή την ώρα, βρίσκονται εκπρόσωποί τους έξω από τη Βουλή, ακριβώς για να καταδικάσουν αυτή την ενέργειά σας.
Αλήθεια, προς τι τέτοια πρεµούρα να περάσουν τέτοια αντιδραστικά, κατά βάση, µέτρα σε αυτές τις συνθήκες και, µάλιστα,
όταν δεν έχετε λύσει µια σειρά σοβαρά προβλήµατα στην εκπαίδευση µέσα σε αυτές τις συνθήκες, όταν δεν στηρίζετε ουσιαστικά το έργο των εκπαιδευτικών, δεν βοηθάτε καθολικά τους
µαθητές µε µέσα υποστήριξης;
Θα µας πείτε ότι εσείς θεωρείτε ότι έτσι βελτιώνεται το σχολείο. Αλήθεια, εσείς έτσι καταλαβαίνετε την αναβάθµιση και µάλιστα σε συνθήκες µετά από µία πανδηµία, µε το να αυξάνετε
τον αριθµό µαθητών ανά τάξη στο δηµοτικό και το νηπιαγωγείο
και κατά τα άλλα να µιλάτε υποκριτικά για αποφυγή συνωστισµού;
Αλήθεια, δεν έφτανε στη λαϊκή οικογένεια και στα παιδιά της
ο εξεταστικός φόρτος σε ένα λύκειο-αρένα ανταγωνισµού; Δεν
έφτανε που βάζουν ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάτι
που θα έλυνε ο «πολύς» κ. Γαβρόγλου, βεβαίως, πριν; Και τώρα
πιάνετε το νήµα εσείς, κυρία Κεραµέως, από εκεί που το άφησε
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Από πού και ως πού η τράπεζα θεµάτων, µε πανελλαδικού
τύπου εξετάσεις από την πρώτη έως την τρίτη λυκείου, θα αναβαθµίσει το λύκειο; Νέο πετσόκοµα θα φέρει, όπως έφερε και το
2014, µε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε, µε την αύξηση κατά 600% των µεταξεταστέων.
Ο εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί να «τρέχει» την ύλη, τα «sos»,
θα δουλεύει για να πιάσει όλη τη γκάµα των θεµάτων, κατά βάση,
βέβαια, µε τους καλούς µαθητές, χωρίς να υπολογίζει την ιδιαιτερότητα κάθε τάξης. Θα οδηγηθούµε ακόµα πιο έντονα σε καταστάσεις µε παιδιά των λαϊκών στρωµάτων να παραιτούνται
λόγω της πίεσης απ’ αυτή την προσπάθεια για µόρφωση, ακόµα
-γιατί όχι;- και για εισαγωγή στα πανεπιστήµια. Ή µήπως αυτό
θέλετε ακριβώς να αποτρέψετε;
Οι µαθητές θα το αντιπαλέψουν αυτό το νοµοσχέδιο µαζί µε
τους γονείς τους. Είτε µε κλειστά είτε µε ανοιχτά σχολεία θα
βρουν τον τρόπο. Γιατί η ζωή βρίσκει πάντα τρόπο να εκφράζεται, να νικά τα σκοτάδια. Και ας απειλείτε εσείς µε εισαγωγή της
διαγωγής «κοσµίας» ξανά, λες και αυτό τώρα είναι το πρόβληµα.
Σας το λέµε ξεκάθαρα. Πάρτε το πίσω και κοιτάξτε να ασχοληθείτε µε τα άλλα σοβαρά προβλήµατα. Δώστε ακριβή ηµερο-
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µηνία για τις πανελλαδικές. Πάρτε µέτρα για να γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις µε τους βέλτιστους όρους για τους µαθητές
και τους εκπαιδευτικούς.
Η πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτηµα αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη. Περιέχει έως και ηµεροµηνίες. Σας την καταθέτουµε
και για τα Πρακτικά, αν και θεωρούµε ότι την έχετε ήδη υπ’ όψιν
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, τα όσα διαδραµατίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις προσπάθειες να γεφυρωθούν, µε έναν πρόσκαιρο συµβιβασµό, οι
µεγάλες αντιθέσεις ανάµεσα στα κράτη-µέλη της. Αυτή ακριβώς
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένωση ανταγωνιζόµενων καπιταλιστικών κρατών και οικονοµιών, που προτάσσουν τα δικά τους ο καθένας συµφέροντα σε βάρος των άλλων.
Όσο δε για την περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που ξαναθυµηθήκατε όλοι, πρόκειται για µία ακόµη αυταπάτη σας, για να
µην πούµε κοροϊδία σε βάρος του λαού, για να αποδεχτεί επιλογές σας. Τα είδαµε και χθες ξανά στη Σύνοδο Κορυφής.
Οι ανταγωνισµοί γύρω από το θέµα της διαχείρισης του χρέους θα ξαναδυναµώσουν αυτή την περίοδο. Επιβεβαιώνουν, άλλωστε, αυτό τον αποκρουστικό χαρακτήρα της Ένωσης. Το
ευρωοµόλογο είναι το αίτηµα των υπερχρεωµένων χωρών της
Ευρωζώνης για να στηρίξουν µόνο τα δικά τους µονοπώλια και
όχι φυσικά τους λαούς τους.
Το πραγµατικό ερώτηµα από τη σκοπιά του λαού µας είναι το
εξής: Τα νέα δάνεια, είτε αυτά έλθουν µέσα από τους µηχανισµούς του ESM, είτε µέσω ενός ενιαίου οµολόγου ή κοινού ταµείου, ποιοι θα τα καρπωθούν και ποιοι θα τα πληρώσουν; Εµείς
λέµε ότι θα τα καρπωθούν λίγοι, οι µονοπωλιακοί όµιλοι, πιο συγκεκριµένα, και θα τα πληρώσουν πάλι οι πολλοί, οι εργαζόµενοι,
τα λαϊκά στρώµατα.
Άρα, λοιπόν, οι λαοί µία επιλογή έχουν µπροστά τους, να αρχίσουν να ξηλώνουν σιγά-σιγά αυτό το αντιδραστικό οικοδόµηµα
που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση», διαµορφώνοντας νέες συνεργασίες, νέες συµµαχίες αµοιβαίου οφέλους, πετώντας έξω τους
κηφήνες, διεκδικώντας οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης την εξουσία.
Σε αυτό βρίσκεται και η ελπίδα και η προοπτική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ. Να ζητήσουµε και συγγνώµη που καθυστερήσαµε να σας δώσουµε τον λόγο, γιατί
χρειάστηκε κάποια στιγµή οι Υπουργοί να ενηµερωθούν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Δεν
πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το θέµα µε
τις τροπολογίες το έθεσαν ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Λοβέρδος. Έγινε µία συνεννόηση και µας διαβεβαίωσαν ότι όλες οι
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν σχέση µε την πανδηµία.
Άρα η Κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει αναλυτικά την κάθε τροπολογία και τη σχέση της µε την πανδηµία.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τις τροπολογίες.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Λίγο χρόνο θέλω. Όσο χρειαστεί.
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, χίλια συγγνώµη για πριν. Τα ντεσιµπέλ της φωνής µου καµµιά φορά είναι λίγο πιο δυνατά.
Η τροπολογία 277/47 είναι η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει έξι άρθρα. Τα πρώτα δύο άρθρα αφορούν την ταχύτερη και πιο ευέλικτη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Όπως ξέρετε, µέσα στην κρίση η Αναπτυξιακή Τράπεζα γίνεται
βασικό εργαλείο για να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονοµία.
Το πρώτο άρθρο βγάζει το όριο του 15%, που ήταν το ανώτατο
όριο που µπορούσαµε να αποσπάσουµε από το δηµόσιο στην
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Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά το υπόλοιπο 85% η πρόσληψη
υπαλλήλων έπρεπε να γίνει από τον ιδιωτικό τοµέα.
Εµείς γενικά είµαστε υπέρ του ιδιωτικού τοµέα. Όµως, στην
προκειµένη περίπτωση, επειδή οι διαδικασίες της πρόσληψης
είναι πολύ αργές -διότι έχουν ειδικές διαδικασίες, επειδή είναι
αρµοδιότητα του δηµοσίου στην πραγµατικότητα η Αναπτυξιακή
Τράπεζα και θα πάµε πάρα-πάρα πολύ αργά- για να µπορούµε
να στελεχώνουµε την τράπεζα θέλουµε να µην υπάρχει αυτό το
όριο του 15% και να µπορούµε να µετακινήσουµε από το δηµόσιο
περισσότερους υπαλλήλους προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Η παράγραφος 2 -η δεύτερη της 2 είναι που ενδιαφέρει και
έχει πιο µεγάλο ενδιαφέρον- δίνει τη δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, εφόσον το αποφασίσουµε, να πάει και να δανειοδοτήσει και η ίδια απευθείας κάποιες επιχειρήσεις. Σήµερα
αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω τραπεζικών fund.
Το τρίτο άρθρο είναι παράταση της θητείας µελών διοικητικών
και εποπτικών συµβουλίων των προµηθευτικών φαρµακευτικών
συνεταιρισµών. Γιατί, κύριε Λοβέρδο; Διότι έπρεπε να κάνουν
εκλογές τώρα. Δεν µπορούν να κάνουν εκλογές τώρα, γιατί είναι
ο ιός. Δίνουµε, λοιπόν, µία παράταση δύο µηνών και παίρνουµε
και τη νοµοθετική εξουσιότηση να δώσουµε και άλλους τέσσερις
µήνες, εφόσον χρειαστεί και δεν έχουν τελειώσει τα µέτρα, για
να µην ξαναερχόµαστε στη Βουλή. Έτσι, αν µεν τα µέτρα τελειώσουν στο δίµηνο, στο δίµηνο να γίνουν οι εκλογές, εάν πάνε
αργότερα, να πάµε και λίγο αργότερα.
Το άρθρο 4 και το άρθρο 5 είναι ρυθµίσεις των επιµελητηρίων.
Τι είναι αυτό; Το άρθρο 5 έχει να κάνει µε ρυθµίσεις όπου µπορούν τα επιµελητήρια εν µέσω της κρίσης να αυξήσουν κατά
2,5% από τον τακτικό τους προϋπολογισµό, δηλαδή από τα δικά
τους λεφτά, αυτές τις επιχορηγήσεις που θα κάνουν προς το δηµόσιο. Τώρα το όριο είναι 5%. Το 5% µέσα στις συνθήκες κρίσης
κρίθηκε λίγο. Με αιτιολογηµένη άποψη δική τους µπορούν να κάνουν αίτηµα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να αυξηθεί η δωρεά
προς το δηµόσιο έως και το 7,5% από το 5% του ετήσιου τακτικού τους προϋπολογισµού.
Το άρθρο 4 είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τη µισθολογική εξίσωση των υπαλλήλων εκείνων των επιµελητήριων
που είχαν πάει από τις αναπτυξιακές εταιρείες των επιµελητηρίων στα επιµελητήρια, που είχαν µεταφερθεί το 2017. Είχαν µία
διαφορά στον µισθό τους. Μας είπαν τώρα ότι έχουν µείνει πολύ
πίσω αυτοί και έχουν οικονοµικό πρόβληµα. Πάλι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι από τα λεφτά των επιµελητηρίων.
Το άρθρο 6, που επίσης είναι εξαιρετικά επείγον, «Διατάξεις
περί σώρευσης ενισχύσεων αναπτυξιακών νόµων», έχει να κάνει
µε το de minimis για την ήσσονος σηµασίας ενίσχυση, κρατική
δηλαδή, ώστε όταν µία επιχείρηση παίρνει, παραδείγµατος
χάριν, την επιδότηση επιτοκίου, παίρνει χρήµατα ΕΣΠΑ, παίρνει
αναπτυξιακό νόµο, αυτά να αθροίζονται στον νέο κανόνα του de
minimis, που είναι οι 800.000, και να µην κολλάει στις 200.000
όπου τους αφαιρεί από τις πλατφόρµες και δεν µπορούν να πάρουν τα χρήµατα. Έτσι, λοιπόν, συµβαδίζει η νοµοθεσία µε τον
νέο κανόνα de minimis που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε
Πρόεδρε, λόγω του κορωνοϊού.
Αυτές είναι όλες οι τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης
και είναι όλες σχετιζόµενες µε τον ιό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Προτείνω
να µιλήσουν όλοι οι Υπουργοί για τις τροπολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µη φύγουν, όµως,
οι Υπουργοί.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν θα φύγω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το λέω γιατί θέλουν να φύγουν. Έτσι
γίνεται συνήθως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ακολουθήσουµε καλύτερα τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ ένα λεπτό θα κάνω, κύριε Πρόεδρε. Θα φύγει ο Υπουργός και µετά θα µου µείνει η απορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όµως,
έτσι δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Εγώ προτείνω να µιλήσει τώρα
και ο κ. Βρούτσης.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αλλά αν φύγουν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε συνάδελφε.
Θα µιλήσουν ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Τσακαλώτος για την τροπολογία.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευτυχώς που έχουµε τη δυνατότητα
την περίοδο αυτή να συζητάµε στη Βουλή και να βλέπουµε την
εφαρµογή των µέτρων.
Είχα παρακολουθήσει από την πρώτη στιγµή αυτό το πρόγραµµα, το οποίο είναι στη δική σας ευθύνη να ολοκληρωθεί,
σχετικά µε τη στήριξη των επιχειρήσεων. Είχατε υπεραµυνθεί της
πολιτικής σας γραµµής και το είχατε επαινέσει, 25% δανειοδότηση στις επιχειρήσεις που είναι εντάξει σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους µέχρι τη στιγµή που ζητούν το δάνειο, 80 % µε την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και το 20% στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. Σας είχαµε πει ότι είναι επικίνδυνο, γιατί
το 20% µπορεί να ανατρέπει το 80%, δηλαδή, η τράπεζα να
εκτιµά ότι δεν πρέπει να το δώσει και για το 20% να χάνει το 80%
των εγγυήσεων. Είχατε πει ότι αυτό προκύπτει από τη Συνθήκη
της Βασιλείας. Αυτό είναι κοινοβουλευτικός διάλογος.
Βλέπαµε να εξελίσσεται, χωρίς να ξέρουµε πώς εξελίσσεται,
το πρόγραµµα αυτό και σας ρωτάγαµε και απαντάγατε ότι πάµε
για χρόνο ρεκόρ, αν φτάσουµε στο τέλος Απριλίου να αρχίσουµε. Είµαστε στις 24 Απριλίου σήµερα και οι τράπεζες δεν
έχουν ιδέα. Σας µιλώ εν τιµή. Όσοι επιχειρηµατίες έχουν ρωτήσει, επειδή άκουσαν το πρόγραµµα, παίρνουν την απάντηση ότι
«δεν ξέρουµε τίποτα».
Θα πρέπει να µας πείτε πιο είναι το χρονοδιάγραµµα. Γιατί µια
σειρά από πολιτικές -καλές ή κακές, δεν θα το κρίνω τώρα- έρχονται και, ενώ λύνουν ένα πρόβληµα, δηµιουργούν ένα άλλο.
Για παράδειγµα οι ακάλυπτες επιταγές. Είναι σωστό το µέτρο
σας και σωστή και η τροπολογία που φέρατε, µε τη δική µας
πίεση, για να το διορθώσετε. Ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήσεις
που λειτουργούν, αλλά δεν πληρώνονται κι έχουν βασίσει την
ύπαρξή τους την ίδια στο πρόγραµµα αυτό. Δώστε µας ένα χρονοδιάγραµµα, κύριε Υπουργέ, πότε µπορεί να σκέφτεται κανείς
ότι µπορεί να επωφεληθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχω κι εγώ ένα
σχόλιο για τις εγγυήσεις, αφού το είπε ο κ. Λοβέρδος. Έχει µία
ιδιαιτερότητα η Ελλάδα στα µέτρα που έχει κάνει για τις εγγυήσεις που λέει µέχρι ένα ποσοστό 80%, αλλά έχετε κι ένα δεύτερο
φίλτρο, γενικά για τους ισολογισµούς των τραπεζών, 40%.
Κατά τη δική µας άποψη αυτό περιορίζει πάρα πολύ. Πρέπει να
το κοιτάξετε. Στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών το πρόβληµα δεν
µπορεί να είναι πάνω από 40%. Άρα, αν δώσει σ’ εσάς 80%, σ’
εµένα πρέπει να δώσει κάτω από το µηδέν για να φτάσουµε στον
µέσο όρο. Καταλάβατε τι εννοώ. Το είπα πολύ χοντρικά τώρα.
Το δεύτερο είναι ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα, κατά τη δική µας
άποψη, είναι πολύ σηµαντική. Πιο σηµαντική από εσάς, το είπατε,
αλλά κι εσείς το βλέπετε. Δεν γίνεται µε τροπολογία. Καταλαβαίνω ότι είναι επείγον. Είναι, όµως, πολύ σηµαντικό πράγµα.
Έχει πολλά θέµατα διακυβέρνησης, ελέγχου, πώς θα χρηµατοδοτεί, τι θα χρηµατοδοτεί, τον τρόπο που θα χρηµατοδοτεί.
Πραγµατικά, σας παρακαλώ, δεν το λέω επιθετικά, δεν είναι
θέµα τροπολογίας. Μπορείτε να καταθέσετε ένα νοµοσχέδιο, να
το συζητήσουµε. Πάλι δεν θα το συζητήσουµε πάρα πολύ. Τώρα,
όµως, όταν συζητάµε την ΠΝΠ, να συζητάµε το αναπτυξιακό, δεν
το θεωρώ σωστό. Θεωρώ ότι µπορείτε να το φέρετε σε µία εβδοµάδα. Δεν είναι τόσο βαρύ το πρόγραµµα. Θα υπάρχει και µία
χαλάρωση, ίσως -ακούω θα µπορούν να είναι δύο-τρεις Βουλευτές- να γίνει µία σοβαρή συζήτηση, για να το στήσουµε καλά.
Είτε δεν είσαστε φανατικοί υπέρ του, είτε εγώ που είµαι φανατικός υπέρ, µπορούµε να κάνουµε µία σοβαρή συζήτηση τι ρόλο
θα παίξει στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, πώς θα εξασφαλίσουµε ότι θα παίξει αυτόν τον ρόλο, πώς θα εξασφαλίσουµε το κοινωνικό, το δηµόσιο συµφέρον, µε τι εργαλεία, µε τι
µοχλεύσεις. Τα ξέρετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να µην προχωρήσετε σε αυτή
την τροπολογία και να το φέρετε για να µπορούµε να το συζητήσουµε. Δεν µπορώ να αντιδράσω αυτή τη στιγµή ως οικονοµολόγος, να µελετήσω αν έχετε βρει το σωστό ή να µπορώ να
βοηθήσω κιόλας να είναι καλύτερο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βεβαίως.
Θα σας κάνω κι εγώ µια ερώτηση, αφού µιλάµε σε όλη αυτή τη
διαδικασία.
Όταν εννοείτε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα δανειοδοτεί
απευθείας, χωρίς µόχλευση, κατανοείτε ότι αν δεν υπάρχει µόχλευση, τα δάνειά της θα είναι πάρα πολύ ελάχιστα. Άρα ελπίζω
να υπάρχει µόχλευση για να µπορέσεις να δανειοδοτήσεις. Διαφορετικά, τα χρήµατα θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα και
θα τελειώσουν πολύ σύντοµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απαντώ µε τη σειρά που µου ετέθησαν τα ερωτήµατα. Μοιάζουν κάπως τα τρία. Έχουν κάποιου είδους συνάφεια. Να εξηγήσω αµέσως γιατί. Είχαµε πει, κύριε Λοβέρδο, ότι θα είµαστε
έτοιµοι αρχές Μαΐου. Προσπαθούµε για τέλος Απριλίου. Το χρονοδιάγραµµα παραµένει.
Η φάση που είµαστε σήµερα είναι: Έχουν ανταλλαγεί µε τις
τράπεζες τα σχέδια των συµβάσεων, έχει εκδώσει η Τράπεζα της
Ελλάδος την απόφασή της, όπου εντάσσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο µηδενικό ρίσκο, το παίρνει πάνω της και, άρα, βοηθάει τις τράπεζες να προχωρήσουν το πρόγραµµα και είµαστε
στη φάση της υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των ιδιωτικών τραπεζών. Γιατί δεν µπορώ
να σας πω ηµεροµηνία, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη; Γιατί
αυτό, ξέρετε, περνάει από την κάθε τράπεζα, από το εποπτικό
της συµβούλιο, από τον νοµικό της σύµβουλο, από το διοικητικό
της συµβούλιο, γυρίζει σ’ εµάς να το ξαναδούµε. Έχει µία γραφειοκρατία. Δεν γίνεται αυτόµατα.
Ο στόχος µας για αρχές Μαΐου, που είπαµε από την αρχή, παραµένει. Είπαµε αρχές Μαΐου να λειτουργεί. Τώρα αν πάτε σε
ένα τραπεζικό υποκατάστηµα, µπορεί πράγµατι ο διευθυντής
εκεί να µην έχει ενηµερωθεί. Εµείς δεν µιλάµε µε το τραπεζικό
υποκατάστηµα. Μιλάµε µε τη διοίκηση της κάθε τράπεζας. Αν
σας πω ότι έχουµε κάνει πενήντα συναντήσεις µε teleconference,
δεν θα είναι υπερβολή. Άρα δεν µπορούν να πουν τώρα ότι δεν
ξέρουν. Έχουν ανταλλαγεί νοµικά κείµενα πολλά και µεταξύ
ηµών και µεταξύ της Τραπέζης της Ελλάδος και των τραπεζών.
Τώρα, η Συµφωνία της Βασιλείας βάζει όριο το 90%, όχι το
80%. Θα µπορούσαµε να πάµε και µέχρι το 90%. Αυτό ήταν το
ανώτατο όριο που µπορούσαµε να φτάσουµε. Έρχοµαι τώρα να
εξηγήσω το 80% και µε το 40% του κ. Τσακαλώτου, το οποίο είναι
ο πυρήνας του προβλήµατος και δεν λέω ότι ήταν εύκολο για
µας. Εµείς θέλαµε να συνδυάσουµε το εγγυοδοτικό εργαλείο µε
µία κάποια µόχλευση.
Έρχοµαι τώρα εδώ. Το λέω για τον κόσµο που δεν καταλαβαίνει τα τραπεζικά. Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, προφανώς, τα καταλαβαίνετε. Όσο «παίζεις» σε αυτά τα νούµερα, αν βάλεις 90% και
δεν έχεις το 40%, η µόχλευση είναι 1,5%. Αν βάλεις 50% και βάλεις µηδέν, η µόχλευση είναι 5% και ούτω καθεξής. Καταλήξαµε,
µετά από διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες, σε αυτά τα ποσοστά που µας έβγαλαν µία µόχλευση 3,5%, ώστε να πούµε ότι τα
2 δισεκατοµµύρια που βάζουµε εγγύηση θα φτάσουν να δώσουν
δάνεια µέχρι 7 δισεκατοµµύρια και κάτι. Αυτή ήταν η όλη κουβέντα περί του 40%. Το 40%, για να καταλάβει ο κόσµος τι είναι,
είναι ότι στο σύνολο, όταν ο κόσµος αρχίζει να µην πληρώνει τα
δάνειά του αυτά, οι τράπεζες δεν µπορούν να εγγράψουν ζηµία,
εµείς δεν µπορούµε να πληρώνουµε παραπάνω από το 40% των
δανείων που θα εκπέσουν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είναι περιοριστικό όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι περιοριστικό. Γιατί είναι περιοριστικό;
Γιατί µπαίνοντας σε αυτό µας αυξάνει τη µόχλευση των δανείων.
Έχω πει από την πρώτη, όµως, στιγµή, για να απαντήσω πάλι
στον κ. Λοβέρδο, στο πρώτο. Εµείς το εργαλείο αυτό το έχουµε
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σχεδιάσει. Και ξεκαθαρίζω και το λέω δηµόσια και από το Βήµα
της Βουλής ότι θα παρακολουθούµε την εφαρµογή του µέραµέρα, κύριε συνάδελφε, αν οι τράπεζες χορηγούν δάνεια.
Οι τράπεζες σήµερα πρέπει να καταλάβουν ότι δουλεύουν σε
ένα εξαιρετικά διαφορετικό περιβάλλον. Η κ. Λαγκάρντ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, είπε προς όλες τις ευρωπαϊκές
τράπεζες ότι δεν είναι η ώρα να εφαρµόσουν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, αλλά είναι η ώρα να δώσουν χρήµατα στις επιχειρήσεις.
Θα είµαστε από πάνω κι αν δούµε ότι για τον οποιονδήποτε
λόγο ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις και δεν παίρνουν το δάνειο,
όπως είπατε ότι µπορεί να συµβεί, στη µία τράπεζα, στις δύο τράπεζες, στις τέσσερις τράπεζες, εδώ θα είµαστε για να παρέµβουµε άµεσα και καίρια, αν αυτό συµβεί. Προς το παρόν,
φαίνεται και η συµφωνία µε τις τράπεζες είναι να δίνονται εύκολα
αυτά τα δάνεια. Δεν θα δίνονται δύσκολα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα φέρετε νόµο γι’ αυτό;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν χρειάζεται να φέρουµε νόµο γι’ αυτό.
Είναι σύµβαση της Αναπτυξιακής Τραπέζης µε τις τράπεζες, µε
την εγγύηση της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται περαιτέρω νόµο γι’ αυτό.
Έρχοµαι τώρα στον κ. Τσακαλώτο. Σωστή η επισήµανση. Γιατί
µε τροπολογία η Αναπτυξιακή Τράπεζα; Γιατί όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Όµως, ο Υφυπουργός µου, ξέρετε, µιλάει συχνά µε τον κ. Δραγασάκη -γιατί ο κ. Δραγασάκης είχε
φτιάξει την Αναπτυξιακή Τράπεζα κι εγώ δεν θέλω να καπηλεύοµαι των άλλων ανθρώπων τις δουλειές- και ενηµερώνουµε για το
πώς πηγαίνει το χρονοδιάγραµµα κ.λπ.. Το χρονοδιάγραµµα που
είχαµε θέσει πρέπει να επιταχυνθεί τώρα. Δεν µπορεί να µην επιταχυνθεί, διότι οι δουλειές που πρέπει να κάνουµε είναι πολύ περισσότερες από αυτές που είχαµε προϋπολογίσει.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, να οργανώσουµε µια συζήτηση στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων -εγώ είµαι πρόθυµος µε τους
συνεργάτες µου, και για την άλλη εβδοµάδα- και να κάνουµε µια
συζήτηση που θα τη θεωρούσα πολύ χρήσιµη στην παρούσα
φάση: Μόνο η Αναπτυξιακή Τράπεζα και η χρήση της υπό τις παρούσες συνθήκες.
Και δεν σας κρύβω, για να έρθω στο κοµµάτι του δανείου, ότι
στο κοµµάτι ιδιαίτερα του απευθείας δανεισµού, εάν χρειαστεί γιατί αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί µεταξύ ηµών, των θεσµών
και της Τραπέζης της Ελλάδος, όχι µόνοι µας- θα προτιµούσα να
προηγείται στη Βουλή συζήτηση για το πού θα χρειαστεί και µετά
να πηγαίνουµε εµείς και να κάνουµε µια τέτοια δανειοδότηση,
ακριβώς για να είµαστε όλοι καθαροί στο τι ακριβώς κάνουµε.
Όµως, τώρα, στην κρίση που υπάρχει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, κύριε συνάδελφε, που τα αµιγώς τραπεζικά κριτήρια
δανεισµού και ως προς τον χρόνο και ως προς τον τρόπο µπορεί
να µην είναι επαρκή γι’ αυτό που θέλουµε να κάνουµε.
Άρα πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα. Αυτό λέµε. Δεν λέµε να
το κάνουµε. Λέµε, να έχουµε τη δυνατότητα. Κι αν δούµε ότι χρειάζεται να το κάνουµε, να το συζητήσουµε εδώ και µετά να αποφασίσουµε αν πρέπει να το κάνουµε. Δεν µπορούµε, όµως, να
µην έχουµε τη δυνατότητα.
Παρά ταύτα, επαναλαµβάνω, επειδή η Αναπτυξιακή Τράπεζα,
όπως ήρθαν τα πράγµατα, θα παίξει σίγουρα πολύ µεγαλύτερο
ρόλο από εδώ και µπρος, γιατί δεν γίνεται αλλιώς -αυτό θα είναι
το βασικό όχηµα από πλευράς κράτους για τη ρευστότητα στις
επιχειρήσεις- µία τέτοια ενδελεχή συζήτηση θα ήταν απαραίτητη.
Τώρα, ως προς την τροπολογία, να φέρουµε προσωπικό, κύριε
συνάδελφε, για να µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας, πρέπει
να φέρουµε προσωπικό. Αν πάµε τώρα να κάνουµε scouting στον
ιδιωτικό τοµέα -µε τον νόµο πρέπει το 85% να είναι από τον ιδιωτικό τοµέα- δεν µπορούµε ούτε scouting να κάνουµε υπό αυτές
τις συνθήκες. Δεν µπορούµε να περιµένουµε.
Εγώ, λοιπόν, λέω να το υποστηρίξετε. Δεν θα πάρουµε αποφάσεις χωρίς να ενηµερωθεί η Βουλή. Δεσµεύοµαι γι’ αυτό. Να
κάνουµε συζήτηση πολύ ενδελεχή στη Βουλή. Και εγώ, παρά τη
φήµη που µε ακολουθεί, εάν είναι λογικές οι προτάσεις της Αντιπολιτεύσεως, δεν έχω λόγο να µην τις υιοθετώ. Δεν έχω κανέναν λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας ευχαριστούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πείτε µία κουβέντα για το νοµοσχέδιο, για τις µικροπιστώσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι έτοιµο το νοµοσχέδιο και θα το φέρουµε. Αυτό θα έρθει µε την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν θα έρθει ως τροπολογία. Την άλλη εβδοµάδα θα έρθει.
Είναι έτοιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, υπάρχουν θέµατα, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να τα
συζητήσουµε. Και εννοώ για την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Πάντως, όλες οι τροπολογίες είναι επί της
πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αυγενάκης για την τροπολογία.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
η πανδηµία έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη
την κοινωνία και όπως ήταν επόµενο και στον αθλητισµό. Η αθλητική οικογένεια της χώρας µας για πρώτη φορά ενωµένη, συντονισµένη προσπαθεί και εκείνη να συµβάλει µε το δικό της τρόπο
σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει το σύνολο των
Ελλήνων πολιτών.
Σήµερα, από αυτό το Βήµα, µου δίνεται η ευκαιρία να πω ένα
µεγάλο «ευχαριστώ» προς όλα τα µέλη της αθλητικής οικογένειας της χώρας µας, προς όλους τους αθλητές, τους κορυφαίους αθλητές, τους Ολυµπιονίκες µας, όλους αυτούς που από την
πρώτη µέρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και συνέβαλαν
και εκείνοι, µε το δικό τους τρόπο, στην προσπάθεια ενίσχυσης
του µηνύµατος «Μένουµε στο Σπίτι, Αθλούµαστε στο Σπίτι,
τρώµε υγιεινά», αλλά και στο µήνυµα ότι συµβάλουµε στην προσπάθεια που κάνει το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας για συγκέντρωση φιαλών αίµατος. Γι’ αυτόν τον λόγο και η συµµετοχή τους,
ο τρόπος στήριξης όλης αυτής της προσπάθειας είναι -θα έλεγατουλάχιστον συγκινητική και τους αξίζει ένα µεγάλο «µπράβο»,
ένα µεγάλο «ευχαριστώ» από όλους µας.
Παράλληλα, όµως, έχουν δώσει και µία άλλη διάσταση σε αυτή
την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας
συγκεκριµένα, προσφέροντας προσωπικά τους αντικείµενα, ενθύµια από µεγάλες διοργανώσεις, από κορυφαίες στιγµές στη
διαδροµή τους, όπου µέσα από δηµοπρασίες συγκεντρώνονται
χρήµατα, τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στον ειδικό λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, δηλώνουν -και µε αυτή τη συµπεριφορά- ότι ο αθλητισµός έχει αξίες, έχει αγαθά, τα οποία
αναδεικνύονται µέσα από αυτή την κρίση. Είναι η αξία της αλληλεγγύης, είναι η αξία της συµµετοχής, της στήριξης. Η κοινωνία
δεν είναι µόνη της. Έχει την αθλητική οικογένεια, που στηρίζει
και εκείνη τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Είµαι εδώ, όµως, σήµερα για να υπερασπιστώ δύο τροπολογίες, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την πανδηµία.
Η πρώτη αφορά τη µεταβατική λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ. Έχουµε δέσµευση χρονική απέναντι στη WADA, όπου είµαστε απολύτως συνεπείς από
την ώρα που αναλάβαµε, στη λειτουργία πλέον του Οργανισµού
ΕΟΚΑΝ από ΕΣΚΑΝ. Αυτή η διάταξη δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, το ενδιάµεσο στάδιο στην ουσία, από ΕΣΚΑΝ να µεταφερθεί και να λειτουργήσει ο ΕΟΚΑΝ. Χρειάζεται ένα εξάµηνο
περίπου µέχρι να λειτουργήσει ο νέος οργανισµός. Για να είµαστε συνεπείς, λοιπόν, απέναντι στις υποχρεώσεις µας προς τη
WADA, έχω καταθέσει αυτή την τροπολογία, η οποία, βεβαίως,
συνδέεται άµεσα µε την πανδηµία, όπως, τουλάχιστον, διατυπώθηκε στις τηλεδιασκέψεις που έχουµε µε τα κορυφαία στελέχη
της WADA.
Πρέπει να προχωρήσουµε ταχύτατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο
εµείς το πράττουµε. Και, βεβαίως, θέλουµε να είµαστε απολύτως
συνεπής ως χώρα απέναντι σε έναν οργανισµό, ο οποίος κατά
το παρελθόν µας έδειξε κίτρινη και µετέπειτα κόκκινη κάρτα.
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Θα επανέλθουµε. Σε όλα τα επίπεδα θα είµαστε συνεπείς και
πάνω απ’ όλα σωστοί απέναντι στους αθλητές µας.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε µία διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης κανονισµών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων µε άµεση ισχύ. Έτσι, δηλαδή, πλέον η κάθε
οµοσπονδία, ο κάθε οργανισµός που έχει την ευθύνη διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων, πρωταθληµάτων θα µπορεί, παίρνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδοµένα που διαµορφώνονται σε διεθνές,
ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ανά άθληµα, να πάρει
απόφαση, πάντοτε, όµως, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εντολές, τις
κατευθύνσεις, τις συµβουλές των ειδικών.
Μέχρι στιγµής στη χώρα µας ακούσαµε τους ειδικούς και δεν
χάσαµε. Αυτό, τουλάχιστον, κάνουν και τα κορυφαία στελέχη των
αθλητικών οµοσπονδιών και διοργανώσεων. Και γι’ αυτόν τον
λόγο, µέσα από αυτή τη διάταξη, τους δίνουµε τη δυνατότητα
να προχωρήσουν, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδοµένα που
εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα, έτσι ώστε είτε να διακοπούν
πρωταθλήµατα, είτε να µεταφερθούν οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής
τους.
Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να παρθούν αποφάσεις
στα όργανα µε αυξηµένη πλειοψηφία κατά 3/4 επί του συνόλου
των µελών. Είµαστε βέβαιοι ότι αυτό λύνει τα χέρια τους. Έχουµε
κάνει αρκετά µεγάλη ζύµωση µε όλους, µε όλη την αθλητική οικογένεια. Μάλιστα και χθες είχα µία πολύ ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη µε την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή και µε όλα τα
µέλη των Ολυµπιακών Οµοσπονδιών. Το περιµένουν, το δέχονται, το θέλουν, διότι µε αυτόν τον τρόπο -όπως είπα και πριν- λύνονται τα χέρια τους ώστε να πάρουν αποφάσεις και κυρίως να
στηρίξουν τα αθλήµατα, που, οµολογουµένως, έχουν υποστεί µεγάλη ζηµία.
Αυτά και είµαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επειδή, κύριε Αυγενάκη, παρακολουθώ το δεύτερο θέµα της τροπολογίας σας -το παρακολουθώ
ως πολιτικός, το παρακολουθώ και ως φίλαθλος- θέλω να σας
ρωτήσω γιατί χρειάζεται η τροπολογία αυτή που ρυθµίζει θέµατα
πλειοψηφιών, µειοψηφιών. Για ποιον λόγο; Τους κανόνες διεξαγωγής των πρωταθληµάτων, επαγγελµατικών ή ερασιτεχνικών,
τους καθορίζουν οι οµοσπονδίες, όχι η πολιτεία. Έχουν τα καταστατικά τους και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Τι είναι εκείνο το
οποίο επιβάλλει στο νοµοθέτη να κάνει αυτή τη ρύθµιση; Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον: Διάβασα µε ενθουσιασµό ότι έρχοµαι από µία χώρα
όπου η λογική της επιστήµης κυριάρχησε. Είµαι Έλληνας, ζω σε
µία χώρα, είµαι πολιτικός µιας χώρας που η λογική της επιστήµης
κυριάρχησε και η πειθαρχηµένη βούληση των πολιτών, µαζί µε
τη σωστή λειτουργία Κυβέρνησης, Αντιπολίτευσης, επιστήµης,
κοινωνικών οµάδων, πολιτών, έφερε το καλό αποτέλεσµα. Επειδή
και άλλες χώρες, όµως, είναι προκοµµένες και έχουν λαούς οι
οποίοι έχουν δώσει σε αυτή τη φάση της πανδηµίας, παρατηρώ
ότι αποφασίζουν οι οµοσπονδίες τους να αρχίσουν τα πρωταθλήµατα. Κάποια. Όχι όλα. Κάποια. Οι Γερµανοί ξεκινούν 9 Μαΐου
τη Bundesliga, λόγου χάριν. Αυτά, όµως, δεν τα αποφασίζουν οι
κυβερνήσεις. Η επιστήµη µιλά, δίνει συντεταγµένες, οι κυβερνήσεις αποφασίζουν τα γενικά µέτρα και στον χώρο του αθλητισµού, οι οµοσπονδίες παίρνουν αποφάσεις.
Ολοκληρώνω µε τα εξής: Γιατί νόµος; Και, δεύτερον, -αν έχετε
κάτι να µας πείτε από τις συνεννοήσεις που κάνατε µε τις οµοσπονδίες- πότε µπορεί να περιµένει ο Έλληνας και η Ελληνίδα
την έναρξη κάποιων αθλητικών δραστηριοτήτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Αγαπητέ κύριε Λοβέρδο, χαίροµαι, διότι εσείς όντως
είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται µε τον αθλητισµό. Δεν κάνουµε κάτι παραπάνω από το να ενισχύσουµε τις πρωτοβουλίες
και τη δυνατότητα των αθλητικών οµοσπονδιών και των λιγκών να
πάρουν αποφάσεις, νόµιµα πλέον, για την αναπροσαρµογή του
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προγράµµατος. Δεν κάνουµε κάτι διαφορετικό. Δεν παρεµβαίνουµε. Απλά µε την τροπολογία αυτή πλέον νοµιµοποιούνται να
αλλάξουν το πρόγραµµα, είτε σε µορφή διακοπής είτε σε µορφή
παράτασης ή µεταφοράς του προγράµµατος ολοκλήρωσης του
πρωταθλήµατος. Δεν κάνουµε κάτι διαφορετικό. Δεν παρεµβαίνουµε στο πρόγραµµά τους. Θα ήταν λάθος µας. Γι’ αυτόν τον
λόγο και φτιάχνεται το πλαίσιο, έτσι ώστε εκείνοι, µε τα όργανά
τους, να αποφασίσουν πώς θέλουν να κινηθούν. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, θέλω να σας µεταφέρω το εξής, επειδή αναφερθήκατε και στο τι κάνουν διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πριν
δύο µέρες είχαν µία άτυπη τηλεδιάσκεψη όλοι οι Υπουργοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -Αθλητισµού πάντοτε- για το πώς έχουν αντιµετωπίσει τα θέµατα του κορωνοϊού και για το πώς έχουν κινηθεί όλη αυτή την περίοδο οι αθλητικοί παράγοντες, οι αθλητές
τους στις χώρες τους. Σας πληροφορώ ότι είµαστε πολύ µπροστά ως χώρα.
Άρα επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί. Η Ελλάδα αυτή
τη στιγµή δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα επίπεδα είναι παράδειγµα προς µίµηση. Και στον αθλητισµό, όµως, σας ενηµερώνω
ότι είµαστε πολύ µπροστά, ειδικά σε θέµατα προσφοράς, σε θέµατα συµµετοχής, σε θέµατα αλληλεγγύης.
Απαντώ, λοιπόν, και επανέρχοµαι στο πρώτο σας ερώτηµα:
Αυτό που κάνουµε ισχυροποιεί, δίνει το δικαίωµα νόµιµα πλέον διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή, γιατί ολοκληρωνόταν η περίοδος- να κάνουν αναδιάταξη του προγράµµατός τους είτε
σταµατώντας είτε µεταφέροντας το πρόγραµµα των διοργανώσεων µερικούς µήνες µετά, που θα επιτρέψει, βεβαίως, η επιστηµονική κοινότητα της χώρας µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κάποια ερωτήµατα και από εµάς,
κύριε Αυγενάκη.
Ούτως ή άλλως οι οµοσπονδίες πριν την ψήφιση αυτής της
τροπολογίας που φέρατε σήµερα, δεν θα µπορούσαν να αποφασίσουν την επανέναρξη των πρωταθληµάτων;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Όχι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν θα µπορούσαν λέτε.
Η απόφαση για την επανέναρξη των πρωταθληµάτων έγκειται
στις οµοσπονδίες ή στην πολιτεία και στους επιστήµονες ή είναι
σε συνεργασία;
Και θέλω επίσης να µας πείτε -εάν έχετε ενηµέρωση- πότε θα
ξεκινήσει το πρωτάθληµα. Γιατί δεν άκουσα να απαντάτε. Οι Γερµανοί, δηλαδή, λένε ότι θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου. Πότε θα ξεκινήσει σε εµάς και τι θα ισχύσει; Γιατί ακούγονται διάφορα. Λένε
-ας πούµε- ότι θα διακοπεί το πρωτάθληµα και θα παραµείνει η
βαθµολογία ως έχει. Θα γίνουν οι αγωνιστικές; Θα γίνουν κάποιες αγωνιστικές; Θα γίνουν κεκλεισµένων των θυρών; Θα
έχουµε µπάλα τον Ιούνιο; Συνεργάζεστε εσείς σε συνεννόηση
πάντα µε τις οµοσπονδίες, µε τη διοργανώτρια αρχή; Πρέπει να
συνδράµει και η επιστήµη σε αυτό;
Είναι σηµαντικό να το ακούσει ο κόσµος µετά από πολύ καιρό
που σας βλέπουµε και είστε εδώ, να δώσετε κάποιες απαντήσεις
σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Απαντώ πολύ συγκεκριµένα στον συνάδελφο. Ο
ν.2725 δεν επιτρέπει αλλαγή στο πρόγραµµα µεσούσης της
σεζόν. Άρα, κύριε Λοβέρδο, εάν δεν περάσουµε αυτή τη διάταξη,
δεν µπορούν να αλλάξουν πρόγραµµα. Μένουν ξεκρέµαστοι. Με
αυτή τη διάταξη τους δίνεται η δυνατότητα να µεταφέρουν το
πρόγραµµά τους αργότερα, πάντα συµβουλευόµενοι τους ειδικούς επιστήµονες ή να διακόψουν το πρωτάθληµα, λαµβάνοντας
κι εκείνοι υπ’ όψιν τους όλα τα δεδοµένα, όπως χορηγιακά προγράµµατα, τυχόν άλλα συµβόλαια που έχουν, έτσι ώστε να µην
είµαστε εµείς αυτοί, δεν πρέπει να είναι το κράτος που θα αποφασίζει, µην έχοντας φυσικά τη γνώση που έχει µία οµοσπονδία,
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µία διοργανώτρια αρχή. Σε άλλο άθληµα είναι η λίγκα και σε άλλο
είναι η αθλητική οµοσπονδία.
Και αυτή η διάταξη είναι οριζόντια και αφορά όλες τις οµοσπονδίες που έχουν διοργανώσεις, πολύ περισσότερο δε στα
οµαδικά αθλήµατα ή στα επαγγελµατικά αθλήµατα όπως είναι το
ποδόσφαιρο, το µπάσκετ ή το βόλεϊ. Με αυτή τη διάταξη, όµως,
διευκολύνουµε. Τους λύνουµε τα χέρια και πλέον νόµιµα µπορούν να κάνουν αυτό που εκείνοι ξέρουν καλύτερα, πάντα -δεν
θα σταµατήσω να το λέω- λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις συµβουλές
των ειδικών, που µέχρι τώρα τις ακολουθήσαµε και δεν χάσαµε.
Και χθες -το λέω για δεύτερη φορά- στην τηλεδιάσκεψη που
είχαµε µε την Ολυµπιακή Επιτροπή και µε την παρουσία όλων
των αθλητικών ολυµπιακών οµοσπονδιών, το δέχονται και το περιµένουν. Διότι είναι κάτι που τους εξυπηρετεί και τους λύνει τα
χέρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Στο δεύτερο ερώτηµα, κύριε
Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, δεν θα σας πει ποιος θα πάρει το πρωτάθληµα και να στεναχωρηθείτε µετά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πότε θα αρχίσει, ρώτησα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η τέταρτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία συζητάµε σήµερα στη Βουλή κι επικυρώνουµε, µέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο, πρωτοφανές.
Θέλω να σας πω επειδή έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές και σε
ερωτήµατα επίκαιρων ερωτήσεων αλλά και θεµάτων που αφορούν
τα ζητήµατα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής αυτό το διάστηµα,
ότι κανείς δεν µπορεί να πει ότι είναι απόλυτα ικανοποιηµένος µε
τις ενέργειες που έχουµε κάνει.
Συγκριτικά, όµως, µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
έχουµε τις υψηλότερες και καλύτερες επιδόσεις. Γιατί είµαστε
µία χώρα η οποία κινήθηκε πρωτόγνωρα γρήγορα, µε αντανακλαστικά και ευαισθησία. Το αγαθό της υγείας ήταν το κυρίαρχο
για τον Πρωθυπουργό και για την Κυβέρνηση συνολικά και προτεραιότητα η περιφρούρησή του και η διασφάλισή του. Και το
πετύχαµε. Στα ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής και περιφρούρησης εργαζοµένων, ανέργων και ανθρώπων που βρίσκονται σε
αδυναµία, όχι µόνο τώρα αλλά και παλαιότερα, πάλι το συγκεκριµένο ζήτηµα µπήκε προτεραιότητα για την Κυβέρνησή µας και
εδώ µπορούµε να πούµε ότι οι επιδόσεις µας είναι ιδιαίτερα υψηλές. Καλύψαµε χιλιάδες και εκατοµµύρια -στο τέλος της καταγραφής- αδύναµους συµπολίτες µας, ανέργους, µακροχρόνια
ανέργους, εργαζοµένους.
Έτσι, λοιπόν, και η συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία σήµερα
είναι προς ψήφιση διαµέσου της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, περιλαµβάνει την επέκταση του επιδόµατος ανεργίας.
Ένα επίδοµα ανεργίας το οποίο το επεκτείναµε για τους πρώτους τρεις µήνες του 2020 κατά δύο µήνες και τώρα επεκτείνεται
για ακόµη έναν µήνα, για τον µήνα Απρίλιο. Σε όσους το τακτικό
επίδοµα ανεργίας τελειώσει στο τέλος Απριλίου, τους δίνουµε
ακόµα δύο µήνες παράταση στο τακτικό επίδοµα ανεργίας.
Ταυτόχρονα είναι κάποιες νοµοτεχνικού περιεχοµένου βελτιώσεις -που έχουν και τον χαρακτήρα τροπολογίας- στη στήριξη
ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων όσον
αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές, καθότι µε τις αλλαγές
που κάνουµε γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι όλες αυτές οι κατηγορίες οι οποίες θα µπουν και στην πλατφόρµα των εξακοσίων χιλιάδων ατοµικών επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων,
οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων επιχειρήσεων, κάθε νοµικής µορφής, έχουν µία στήριξη και στις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί η
Κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει πάνω της και το µισθολογικό και
το µη µισθολογικό κόστος για να δώσει οξυγόνο στις επιχειρήσεις. Γιατί πάνω απ’ όλα -και µε αυτό κινηθήκαµε σε όλες τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου- και κοινός παρανοµαστής όλων
των πολιτικών µας ήταν η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.
Αυτή, λοιπόν, είναι η τροπολογία που εισάγουµε σήµερα προς
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ψήφιση στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για τον κ.
Βρούτση;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία έχει ως σκοπό να
θέτουµε κάποια ερωτήµατα µε την ευκαιρία του γεγονότος ότι
είναι κάποιοι Υπουργοί εδώ σήµερα και θα µπορούµε να πάρουµε
κάποιες απαντήσεις. Έθεσα κάποια ερωτήµατα στον κ. Αυγενάκη, δεν απάντησε και έφυγε τρέχοντας. Εκτός εάν µας απαντήσει ο κ. Γεραπετρίτης, που τον αντικαθιστά γενικά στα
αθλητικά τους τελευταίους µήνες. Εάν είναι να απαντήσει ο κ.
Γεραπετρίτης, να κάνουµε τα ερωτήµατα όλων των Υπουργών
στον κ. Γεραπετρίτη. Αλλιώς να ξέρουµε ότι ρωτάµε τον κάθε
Υπουργό χωριστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μισό
λεπτό, γιατί αυτό αφορά εµένα. Είχε γίνει µια συµφωνία πριν...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έθεσα ερωτήµατα.
Δεν πήρα απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αφήστε µε
λίγο να σας πω.
Πριν λίγο έγινε µια συζήτηση στην Ολοµέλεια και ζήτησα να
µιλήσουν πρώτα οι Υπουργοί και µετά να κάνουµε όλα τα ερωτήµατα. Υπήρχε και η παρουσία εκπροσώπου του κόµµατός σας.
Τέθηκε κατά πλειοψηφία ότι κάθε Υπουργός θέλει να ακούει τα
ερωτήµατα και να φεύγει. Δεν µπορώ να µπω στη διαδικασία για
το εάν απάντησε ή όχι ο κ. Αυγενάκης. Απλώς η συµφωνία µας
ήταν αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν διαφωνώ καθόλου, σε τίποτα,
κύριε Πρόεδρε, ούτε ζητώ να απαντήσετε εσείς. Απλά πρέπει να
ακούσει ο κόσµος ότι εδώ ρωτάµε πράγµατα και δεν παίρνουµε
απαντήσεις. Εγώ αυτό είπα. Δεν ζητώ απ’ εσάς να απαντήσετε.
Και, επίσης, για τον κ. Βρούτση που έφερε αυτή την τροπολογία, επαναλαµβάνω, εκµεταλλευόµενοι τον κοινοβουλευτικό διάλογο και επειδή η Βουλή δεν λειτουργεί πλέον στους ρυθµούς
που λειτουργούσε υπό κανονικές συνθήκες, έχουµε αυτή τη δυνατότητα παρουσία κάποιων Υπουργών.
Εγώ νιώθω την ανάγκη, λοιπόν, εκπροσωπώντας αυτή τη
στιγµή το κόµµα µου, να ρωτήσω τον κ. Βρούτση µετά τα όσα
έγιναν τις τελευταίες ηµέρες, εάν ο ίδιος αισθάνεται στην ατµόσφαιρα µια οσµή σκανδάλου µε το θέµα των voucher -είναι ευκαιρία να µας απαντήσει σήµερα που είµαστε εδώ- και εάν ο ίδιος
νιώθει την ανάγκη να πει στον ελληνικό λαό ότι ήταν ένα τεράστιο
λάθος ή µια αβλεψία. Τι ήταν; Εγώ περιµένω µε πολύ µεγάλη
ανυποµονησία να ακούσω, γιατί αυτή η οσµή σκανδάλου πραγµατικά στην ατµόσφαιρα και µε µάσκες και χωρίς µάσκες είναι
πολύ έντονη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, απλά θα έλεγα προς τον συνάδελφο, ο οποίος θέλει να συµµετέχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία, να είναι παρών στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Διότι
χθες έδωσα πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα θέµατα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα. Είναι κατανοητές οι θέσεις. Εξήγησα τα
πάντα. Και το µόνο που µένει σήµερα είναι να πάρουµε από άλλη
πλευρά της Βουλής απαντήσεις. Και πέρασαν σαράντα οκτώ
ώρες και δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις για τη διαχείριση εκατοντάδων εκατοµµυρίων προγραµµάτων στα οποία συµµετείχαν
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επώνυµοι Υπουργοί όπως Αχτσιόγλου,
Χαρίτσης, Αντωνοπούλου, Σκουρλέτης. Όλοι αυτοί πού έδωσαν
τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ; Σε ποια ΚΕΚ τα έδωσαν, εάν τα έδωσαν; Εγώ χθες παρέθεσα έναν ολόκληρο πίνακα -ενδεικτικό, γιατί
υπάρχουν και άλλα- µε πάνω από 250 εκατοµµύρια. Σε αυτά δεν
πήρα απάντηση. Και τα ΚΕΚ ήταν τα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη!
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Θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά!
Βρίσκοµαι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για να υποστηρίξω τις δύο τροπολογίες που αφορούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Με την πρώτη, λοιπόν, διάταξη θεσµοθετείται µια απλοποιηµένη διαδικασία για τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση και εξάλειψη προσηµείωσης για τις υποθήκες. Και αυτό συµβαίνει γιατί
λόγω των εκτάκτων αναγκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού, πρέπει να αποφύγουµε τις δυσµενείς συνέπειες του συγχρωτισµού πολλών ατόµων, ειδικά σε κλειστούς
χώρους, εφόσον βεβαίως επιτραπεί µε κοινή υπουργική απόφαση -η οποία επίκειται τις επόµενες ηµέρες- η εκδίκαση των
συγκεκριµένων υποθέσεων.
Αντιλαµβάνεστε ότι ο σκοπός είναι προφανής, να µη χρειάζεται
οι διάδικοι να συνωστίζονται στο ακροατήριο και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των προσηµειώσεων που είναι αναγκαίες όπως όλοι αντιλαµβανόµαστε και όπως όλοι συµφωνούµε- για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Με τη δεύτερη προτεινόµενη ρύθµιση περιορίζονται κατά έναν
µήνα οι δικαστικές διακοπές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
να εκδικαστούν κατά το δυνατόν από όλα τα δικαστήρια της
χώρας υποθέσεις οι οποίες µαταιώθηκαν κατά τη διάρκεια της
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
στο σύνολο της επικράτειας και µε αυτόν τον τρόπο να συµβάλουµε στην αποφόρτιση της ήδη µεγάλης δικαστικής ύλης και
στην επιτάχυνση του χρόνου απονοµής της δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η έναρξη λειτουργίας
των δικαστηρίων αποτελεί ένα από τα βασικά θέµατα επανεκκίνησης της οικονοµίας. Συνεπώς, πάντα µε τη λογική της πειθαρχηµένης βούλησης και της κυριαρχίας της λογικής της
επιστήµης, παρακολουθήσαµε και το κλείσιµο των δικαστηρίων
-σωστή απόφαση- και παρακολουθούµε και τώρα το χρονοδιάγραµµα της έναρξης της λειτουργίας τους.
Είµαστε θετικοί. Ωστόσο έχουµε µια πολύ µεγάλη ανησυχία
που αφορά τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας. Και ο
κ. Κατρίνης και εγώ και η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής και
όλοι οι Βουλευτές έχουµε επανειληµµένα θέσει αυτό το θέµα.
Μιας και σήµερα είστε εδώ και δίνετε το χρονοδιάγραµµα, µπορείτε να µας πείτε αν τις περιπτώσεις αυτές αυτού του ειδικού
θέµατος, του τόσο κρίσιµου για οικογένειες σε αυτή τη φάση,
αλλά και χωρίς την πανδηµία, έχετε σκεφτεί µε κάποιον τρόπο
να τις αναστείλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Παρά
το ότι αυτό δεν είναι στο αντικείµενο των υπό συζήτηση τροπολογιών, κύριε Λοβέρδο, νοµίζω ότι αυτή είναι µία συζήτηση την
οποία την κάναµε µαζί και σε παρελθόντα χρόνο µετά από δική
σας ερώτηση.
Με ρωτήσατε τώρα για το χρονοδιάγραµµα της συνεπιµέλειας. Έτσι είναι; Αυτό µε ρωτάτε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επαινώ την επανέναρξη λειτουργίας
των δικαστηρίων, διότι είναι µία πλευρά πολύ σοβαρή επανέναρξης λειτουργίας της οικονοµίας. Έχω τοποθετηθεί εδώ επανειληµµένα για ειρηνοδικεία, υποθηκοφυλακεία, ενεχυροφυλάκεια
και ούτω καθ’ εξής.
Λέµε όµως: είναι τώρα η ώρα να αρχίσουν οι πλειστηριασµοί
πρώτης κατοικίας; Ρωτάµε εάν η επανέναρξη, λοιπόν, της λειτουργίας των δικαστηρίων απελευθερώνει και αυτό, που είναι
λάθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ωραία,
σας ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα καλά την ερώτησή σας. Γιατί
υπήρχε ένα θέµα µεταξύ µας το οποίο είχαµε συζητήσει και στο
παρελθόν και νόµιζα ότι το είχατε επαναφέρει.
Μου δίνετε, όµως, την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι για το
οποίο νοµίζω ότι από την ίδια την πραγµατικότητα που υπάρχει
και µέσα από τις ΚΥΑ οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα δί-
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νεται η απάντηση και δεν αφήνει καµµία αµφιβολία.
Δεν υπάρχει ζήτηµα πλειστηριασµών µε το άνοιγµα των υποθηκοφυλακείων και πρέπει να το καταλάβουµε όλοι και να αφήσουµε αυτή την προσέγγιση, η οποία αφ’ ενός µεν δείχνει ότι δεν
έχουµε καταλάβει ποια είναι η πραγµατικότητα -δεν απευθύνοµαι
σε εσάς- και από την άλλη πλευρά δείχνει ότι υπάρχει, ενδεχοµένως, µια πολιτική στόχευση σε ένα ζήτηµα που δεν υπάρχει
κανένα απολύτως πεδίο για να κινηθεί κανείς.
Με άλλα λόγια, τα υποθηκοφυλακεία ανοίγουν γιατί πρέπει να
κάνουµε ουσιαστικά το πρώτο βήµα επανεκκίνησης της οικονοµίας. Αυτό συµπαρασύρει, βεβαίως, και κάποιες βασικές λειτουργίες των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων. Προσπαθούµε µε
αυτόν τον τρόπο να περιορίσουµε, λαµβάνοντας τα κατάλληλα
µέτρα, την παρουσία πολλών ανθρώπων εκεί.
Δεν τίθεται θέµα έναρξης πλειστηριασµών διότι απλούστατα
η προστασία της πρώτης κατοικίας το ξέρετε ότι υπάρχει µέχρι
τις 30 Απριλίου. Η ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται σε µια πολύ
σκληρή διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς για να παραταθεί
αυτός ο χρόνος. Να σας θυµίσω ότι η προηγούµενη κυβέρνηση
είναι αυτή η οποία είχε δεσµευτεί ότι η προστασία της πρώτης
κατοικίας έληγε στις 31-12-2019.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, ποτέ δεν δεσµευτήκαµε γι’
αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Τώρα
µην τα λέτε αυτά, κύριε Τσακαλώτο. Σας παρακαλώ πολύ.
Εµείς αυτά τα βρήκαµε έτοιµα όλα από εσάς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Μη λέτε ψέµατα. Είναι γραπτά
αυτά. Δεσµευτήκαµε να φέρουµε νέο πλαίσιο. Εσείς υποσχεθήκατε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτά
είναι αδιαµφισβήτητα γεγονότα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αντιλαµβάνοµαι ότι το να επικαλείται κανείς τα γεγονότα σάς ενοχλεί. Αυτό το αντιλαµβάνοµαι, το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο.
Και εµένα θα µε ενοχλούσε αν ήµουνα στη δική σας θέση. Αλλά
τα πραγµατικά γεγονότα δεν µπορεί κανείς να τα αµφισβητήσει.
Εσείς είχατε δεσµευτεί ότι έληγε η προστασία της πρώτης κατοικίας στις 31-12-2019.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, λέτε ψέµατα στο Κοινοβούλιο και δεν είναι σωστό. Όχι ψέµατα όταν υπάρχουν τα κείµενα.
Άλλο νέο πλαίσιο και άλλο άρση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εµείς
πήραµε παράταση σε αυτή τη δέσµευση και βρισκόµαστε σε µια
σκληρή διαπραγµάτευση να πάρουµε µια περαιτέρω παράταση
λόγω των ειδικών συνθηκών του κορωνοϊού.
Τώρα αντιλαµβάνοµαι ότι θα πάτε στην απέναντι πλευρά, θα
χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατολογία. Είναι η
γνωστή πολιτική του πολιτικού σας χώρου. Δεν χρειάζεται να πω
κάτι άλλο, δεν συζητάµε για αυτό.
Απαντώ, όµως, στον κ. Λοβέρδο για να ξεκαθαρίσω. Αυτή τη
στιγµή είναι σε αναστολή όλες οι διαδικασίες της αναγκαστικής
εκτέλεσης, κύριε Λοβέρδο. Αυτό σας λέω εκ των προτέρων ότι
θα συνεχίσει να υπάρχει, θα συνεχίσει αυτή η πραγµατικότητα
και µε τη νέα ΚΥΑ που θα εκδώσουµε τώρα. Άρα τέτοιου είδους
ζήτηµα πλειστηριασµών δεν υφίσταται, να το ξεκαθαρίσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πόσο πίσω θα πάει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτή
θα είναι µία από τις τελευταίες διαδικασίες που θα επαναφέρουµε στα βήµατα τα οποία πρέπει να κάνουµε για την ουσιαστική συνολική επαναλειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι ένα από
τα τελευταία βήµατα. Δηλαδή νωρίτερα, προφανώς, θα πρέπει
να µπουν οι διαδικασίες χωρίς τους διαδίκους και στο εφετείο
και στον Άρειο Πάγο. Επόµενο βήµα θα είναι η ολική επαναφορά
των ασφαλιστικών µέτρων. Μετά, ενδεχοµένως, θα βάλουµε το
συγκεκριµένο βήµα και στο τέλος θα ανοίξουν όλες οι ποινικές
διαδικασίες.
Αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε χρόνο µπροστά µας ακόµη µε τον
ρυθµό που εκδίδονται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Πέραν,
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όµως, όλων αυτών υπάρχει και η εξέλιξη της διαπραγµάτευσης
της Κυβέρνησης µε τους θεσµούς σε σχέση µε την παράταση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Άρα τέτοιου είδους ζήτηµα -και το λέµε ξεκάθαρα, εµφατικά
και µε τον πλέον καθαρό τρόπο από το Βήµα του ελληνικού Κοινοβουλίου- δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ολοκληρώσουµε µε τον κ. Κοντοζαµάνη, ο οποίος θέλει να κάνει µία
νοµοτεχνική βελτίωση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο, έχει έρθει και ο Πρόεδρος του κόµµατός σας που θα µιλήσει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είναι σηµαντικό. Θα µιλήσω για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να σας
δώσω τον λόγο γιατί όλοι έχουν µιλήσει. Πώς να σταµατήσω
εσάς;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Τσιάρα, επειδή δεν µας
έχετε συνηθίσει έτσι, υπάρχουν τα κείµενα. Θα ήθελα να διαβάσετε τα κείµενα της Κοµισιόν και όλων των θεσµών που µας πίεζαν όντως να δεσµευτούµε να µην υπάρχει επέκταση. Δεν το
κάναµε και το µόνο που δεσµευτήκαµε ήταν να φέρουµε ένα νέο
πλαίσιο που θα βλέπαµε, θα προσπαθούσαµε να ήταν ευρύ. Οι
θεσµοί θα ήθελαν να είναι πιο στενό.
Άλλο αυτό και άλλο ότι δεσµευτήκαµε στην άρση.
Και επειδή είσαστε έντιµος άνθρωπος, σας παρακαλώ να διαβάσετε τα κείµενα της Κοµισιόν και των θεσµών γι’ αυτό το θέµα
και να µας ζητήσετε συγγνώµη. Δεν είναι σωστό στο ελληνικό
Κοινοβούλιο να λέτε ανακρίβειες και να λέτε πράγµατα που µπορούν να αποδειχθούν τα αντίθετα µε πολύ εύκολο τρόπο.
Δεν ξεπέρασα το λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πάλι παίρνω τον λόγο διότι έχω ένα
ερώτηµα -επειδή θα ακολουθήσει η οµιλία και του κ. Τσίπρα απ’
ό,τι βλέπω, που έχει έρθει- προς τον κ. Τσιάρα και τον κ. Τσακαλώτο και προς όλους. Εγώ θα καθίσω πραγµατικά µε ενδιαφέρον
να ακούσω τι θα πουν.
Έχουµε βγει από τα µνηµόνια, ναι ή όχι;
Είπατε, κύριε Τσιάρα, ότι έχετε µια σκληρή διαπραγµάτευση
µε τους θεσµούς για να µετακυλίσετε τον πλειστηριασµό της
πρώτης κατοικίας. Τι δουλειά έχουν οι θεσµοί στο κεφάλι µας τη
στιγµή που έχουµε βγει από τα µνηµόνια; Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
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έχει ο κ. Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα
απαντήσω πολύ σύντοµα στον κ. Τσακαλώτο και αµέσως µετά
σε εσάς.
Εµείς όταν βρεθήκαµε στη θέση τού να διαπραγµατευόµαστε
µε τους θεσµούς βρήκαµε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, κύριε
Τσακαλώτο, 31-12-2019. Αυτή η ηµεροµηνία δεν ήταν µια δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης; Άρα τι µου λέτε τώρα,
σας παρακαλώ πάρα πολύ ότι θα φέρνατε νέο πλαίσιο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σας είπα για νέο πλαίσιο, να φέρουµε νέο πλαίσιο. Άλλο νέο πλαίσιο και άλλο άρση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αυτή
είναι µια πολύ εύκολη, επαναλαµβάνω, υπεκφυγή από τη δική
σας πλευρά να την ερµηνεύσετε όπως θέλετε. Φαντάζοµαι ότι
µέσα στην πολιτική αντιπαράθεση, αν θέλετε, µπορεί να υπάρξουν τέτοιου είδους ερµηνείες. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι
µία: υπήρχε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης προστασίας της
πρώτης κατοικίας. Εκεί µένει κανείς.
Πρέπει να γνωρίζετε, και απευθύνοµαι σε εσάς, συνάδελφε
κύριε Χήτα, ότι υπάρχουν µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις των ελληνικών κυβερνήσεων. Γιατί αυτή δεν είναι µια πραγµατικότητα
την οποία ουσιαστικά εµείς δηµιουργήσαµε στο παρελθόν. Τη
δηµιούργησε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Εµείς πιστεύουµε ότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια, ότι πρέπει να είναι συνεπείς απέναντι σε δεσµεύσεις που αναλαµβάνει
η χώρα και δεν κάνουµε τίποτα περισσότερο από τα να κρατούµε, αν θέλετε, τον τόνο ή και την προσπάθεια στον υψηλότερο δυνατό βαθµό, προκειµένου να διασφαλίσουµε τα εθνικά
µας συµφέροντα και να δηµιουργήσουµε τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες για την ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς ότι αποδεχόµαστε τις υπουργικές
τροπολογίες µε γενικό και ειδικό αριθµό αντίστοιχα 267/37,
274/44, 275/45, 276/46, 277/47 και 278/48.
Επίσης, να καταθέσω στο Σώµα µία νοµοτεχνική βελτίωση στο
σχέδιο νόµου. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.
275/45/23-4-2020 τροπολογίας µετά τη φράση «γίνονται µε απόφαση» προστίθεται η φράση «που λαµβάνεται µε πλειοψηφία
τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών».
Και τέλος, στο τέλος του τίτλου του σχεδίου νόµου προστίθενται οι λέξεις «και άλλες διατάξεις».
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚZ’ - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ ότι είναι λίγο περίεργο να µιλάει κανείς πίσω από
τζάµια, σαν να είναι κλεισµένος σε κάποιο κλουβί, αλλά, έστω και
έτσι, πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία πρέπει να γίνεται.
Είναι υποχρέωσή µας να γίνεται. Η κρίση της πανδηµίας είναι γεγονός ότι µας ανάγκασε όλους µας να αναστείλουµε οικειοθελώς
µέρος των ατοµικών µας ελευθεριών, να αφήσουµε τις δουλειές
µας, να µείνουµε στα σπίτια µας, προκειµένου να περιορίσουµε
τη µετάδοση του ιού.
Αυτή ήταν η κοινωνική µας ευθύνη, είναι η κοινωνική ευθύνη,
ατοµική και συλλογική ευθύνη των πολιτών που έχουν αντεπεξέλθει µε τον καλύτερο –πιστεύω- δυνατό τρόπο σ’ αυτή την πρόκληση. Και µας ανάγκασε, βεβαίως, να περιορίσουµε και την
παρουσία των Βουλευτών κατά τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και, βεβαίως, να πάρουµε και µέτρα προφύλαξης, ορθώς.
Και σε έναν βαθµό όλα τα κόµµατα δώσαµε τη συγκατάθεσή µας,
ώστε τα επείγοντα ζητήµατα που αφορούν την πανδηµία να αντιµετωπίζονται µε διαδικασίες που το Σύνταγµά µας προβλέπει
για παρόµοιες περιπτώσεις.
Πολύ φοβάµαι, όµως, ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης,
αυτή η συγκατάθεση, αυτή η καλή θέληση της Αντιπολίτευσης
να βάλουµε όλοι µαζί πλάτη σ’ αυτόν το συλλογικό αγώνα, για
να περιορίσουµε την εξάπλωση της νόσου, εκλαµβάνεται στην
καλύτερη περίπτωση ως αδυναµία, στη χειρότερη περίπτωση ως
ευκαιρία για νοµοθετικές παρεµβάσεις δίχως διάλογο και δίχως
λογοδοσία, ως ευκαιρία για αναθέσεις έργων χωρίς διαγωνισµούς, ως ευκαιρία για δουλειές, δουλίτσες ή και µεγαλύτερες
δουλειές εκατοµµυρίων µε διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος σε
«ηµέτερους».
Και πιστεύω ότι κάνετε πολύ µεγάλο λάθος, αν πιστεύετε ότι
µπορείτε να εκµεταλλευθείτε αυτή την καλή διάθεση, αυτή την
πρόθεση όλων, πιστεύω, των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να
βάλουµε πλάτη απέναντι στον δηµόσιο κίνδυνο της πανδηµίας,
και να την αντιλαµβάνεστε ως αδυναµία ή ακόµα χειρότερα ως
λευκή επιταγή, για να νοµοθετείτε, να αποφασίζετε και να µη δίνετε λογαριασµό σε κανέναν. Και κάνετε µεγάλο λάθος, αν νοµίζετε ότι η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία κριτικής προς την
Κυβέρνηση από τα µεγάλα ενηµερωτικά συγκροτήµατα θα αποτελέσει, εν τέλει, αποτελεσµατική ασπίδα προστασίας.
Αυτή η µεταδηµοκρατική ή -θα έλεγε κανείς- µεταδηµοσιογραφική συνθήκη της απόλυτης αποσιώπησης κάθε κριτικής, κάθε
αντιπολιτευτικής φωνής των τελευταίων µηνών, όπως διαπιστώσατε τις τελευταίες µέρες, τις µέρες του Πάσχα και αµέσως
µετά, δεν ήταν αρκετή, για να κρύψει, να συγκαλύψει ένα κορυφαίο σκάνδαλο εξυπηρέτησης φιλικών επιχειρηµατικών συµφερόντων µε δηµόσιο χρήµα, αλλά και εµπαιγµού -και ίσως αυτό
να είναι το χειρότερο- εκείνης της κοινωνικής οµάδας, εκείνης
της κοινωνικής κατηγορίας, στο όνοµα της οποίας ο κ. Μητσοτάκης έστησε την αντιπολιτευτική του ρητορική όλα τα προηγούµενα χρόνια. Διότι οι πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της
λεγόµενης µεσαίας τάξης είναι οι επιστήµονες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, τους οποίους προσβάλατε βάναυσα µε αυτή την τηλεκατάρτιση-φιάσκο, την οποία
αναγκαστήκατε να αποσύρετε υπό το βάρος της γενικευµένης
κατακραυγής και υπό το βάρος της δυνατότητας που υπάρχει
πια -ανεξάρτητα βεβαίως από τον έλεγχο της ενηµέρωσης από
τα µεγάλα συγκροτήµατα- τα γεγονότα να µεταδίδονται µε µεγάλη ταχύτητα χάρη στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν, λοιπόν, κάποιος υφίσταται µια τεράστια αδικία και έναν εξευτελισµό,
τότε έχει τη δυνατότητα απλά µε µία κίνηση, µε µία φωτογραφία
από το κινητό του να βγάλει στη δηµόσια σφαίρα αυτό το γεγονός που κανείς τελικά δεν µπορεί να το αποκρύψει. Και αναγκαστήκατε να αποσύρετε άρον-άρον και κακήν κακώς αυτή την
πρωτοβουλία.
Δεν σας έσωσε, λοιπόν, ούτε η ασπίδα των µέσων ούτε το λιβανιστήρι κάποιων ενηµερωτικών εκποµπών. Όχι µόνο αυτή η
γραµµή του αόρατου αρχισυντάκτη, θα έλεγε κανείς, των δελ-
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τίων -δεν µιλάµε για το θέµα, κανείς δεν µιλάει για το θέµα- δεν
ήταν αρκετή να µείνει το θέµα κρυφό, αλλά σας έκανε και µεγαλύτερη ζηµιά. Διότι η αλαζονεία των στελεχών σας µέχρι την τελευταία στιγµή, µέχρι προχθές το πρωί, να λένε ψέµατα στον
ελληνικό λαό και στους ανθρώπους που παρακολουθούσαν, η
αλαζονεία των Υπουργών να παρελαύνουν αυτοεξευτελιζόµενοι
στις τηλεοπτικές εκποµπές σαν περιφερόµενος θίασος και µε περισσό θράσος να υποστηρίζουν τη µεγάλη αυτή αρπαχτή των voucher σάς έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα και εσάς ως Κυβέρνηση
αλλά και το συστηµικό δηµοσιογραφικό κατεστηµένο που σας
στηρίζει και που αναγκάστηκε να λέει: «τι καλό που είναι αυτό το
πρόγραµµα!» και «πώς είναι δυνατόν κοτζάµ Αρχηγός της Αντιπολίτευσης να ασχολείται και να κάνει ερώτηµα γι’ αυτό το θέµα
στον Πρωθυπουργό εν µέσω πανδηµίας;». Αυτά έλεγαν το πρωί
και το ίδιο βράδυ οι ίδιοι άνθρωποι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα
και έλεγαν: «τι καλός που είναι ο κ. Μητσοτάκης που αυτό το
άθλιο πρόγραµµα το πήρε πίσω!». Ρεζίλι των σκυλιών γίνατε και
εσείς και αυτοί!
Τι ακριβώς, όµως, πήρε πίσω ο κ. Μητσοτάκης; Και δεν ήρθε
σήµερα στην ερώτηση που του κατέθεσα στην «ώρα του Πρωθυπουργού». Προφανώς δεν ήρθε, γιατί δεν έχει τι να πει. Τι ακριβώς
πήρε πίσω; Τι ακριβώς ακύρωσε; Ποιος έχει, εν τέλει, την ευθύνη
γι’ αυτή τη µεγάλη κοµπίνα που πήγε να στηθεί; Και, βεβαίως, δεν
ήρθε σήµερα όχι µετά από όλα όσα έγιναν. Την ερώτηση την κατέθεσα την Τρίτη το πρωί και για είκοσι τέσσερις ώρες, ενώ γνώριζε την ερώτησή µου, συνέχιζε να δίνει εντολή στον Υπουργό του
και στα στελέχη της Κυβέρνησης να παρελαύνουν στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς δέκτες και να υπερασπίζονται µε ψέµατα τη χρησιµότητα αυτού του προγράµµατος.
Γιατί δεν αντέδρασε επί έναν µήνα σχεδόν, που φωνάζουµε µε
δηλώσεις και ερωτήσεις και εµείς και οι επιστηµονικοί φορείς ότι
λόγω της πανδηµίας δεν χρειάζονται προγράµµατα κατάρτισης,
για να εκταµιευθούν αυτά τα χρήµατα από κοινοτικούς πόρους
του ΕΣΠΑ, και ότι µπορούν να δοθούν τα λεφτά αυτά χωρίς µεσάζοντες στους δικαιούχους; Γιατί δεν αντέδρασε, όταν φωνάζουµε ότι είναι αδιανόητο ως προϋπόθεση για τα 600 ευρώ για
κάθε δικαιούχο να παίρνουν τετρακόσια εβδοµήντα οι µεσάζοντες;
Γιατί, όταν το πανελλήνιο, χάρη στην αντίδραση και την αγανάκτηση των επιστηµόνων, έµαθε µέσα από τα social media την
απάτη της ψευτοκατάρτισης, µε τα «µαργαριτάρια» της µετάφρασης να γίνονται viral, δεν αντέδρασε ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί
δεν ίδρωνε το αυτί του τότε; Δεν ήξερε; Δεν είχε καταλάβει;
Μήπως στο επιτελικό κράτος, που όλα τα έχει συγκεντρώσει στο
Μέγαρο Μαξίµου και όλα περνούν εκεί από έλεγχο, αυτό του ξέφυγε, δεν το κατάλαβε; Δεν έβλεπε, δεν διάβαζε τις αντιδράσεις
µας; Δεν πήρε χαµπάρι; Το άφησε στον κ. Βρούτση; Είναι ευθύνη
του κ. Βρούτση;
Αλήθεια, εγώ θα ήθελα ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Βρούτσης µόνο σ’ ένα ερώτηµα να απαντήσει, σ’ ένα, δεν χρειάζεται
να µας πει πολλά: Μόνος του την έστησε αυτή την ιστορία; Είχαν
ενηµέρωση ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίµου γι’ αυτά τα
προγράµµατα, ναι ή όχι; Αυτό να µας απαντήσει. Τίποτα άλλο
δεν θέλω να απαντήσει. Εάν δεν δώσει καµµία απάντηση σ’ αυτό
το κρίσιµο ερώτηµα, ο νοών νοείτω.
Είναι 90 εκατοµµύρια παραπάνω από το δηµόσιο ταµείο, χωρίς
λόγο, αφού λόγω του κορωνοϊού, όπως εξήγησα, οι συγκεκριµένοι ευρωπαϊκοί πόροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για απευθείας άµεση ενίσχυση των αυτοαπασχολούµενων, χωρίς να
χρειάζεται η µεσολάβηση των καταρτίσεων. Ιδού, και το σχετικό
έγγραφο της Κοµισιόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν το ήξερε αυτό ο κ. Βρούτσης, αλλά και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, όταν µετά, βεβαίως, από την ανάδειξη του θέµατος
λόγω των «µαργαριταριών» των ψευτοπρογραµµάτων κατάρτισης δικαιολογούνταν και έβγαινε και έλεγε: «µα, δεν µπορούσαµε να τα πάρουµε αλλιώς τα λεφτά, έπρεπε να κάνουµε
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κατάρτιση.». Δεν το ήξερε; Προφανώς και το ήξερε. Έλεγε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Δεν το ήξερε αυτό ο κ. Μητσοτάκης;
Δεν τον άκουγε τον Υπουργό του κάθε µέρα στα κανάλια να λέει
ψέµατα;
Άρα, λοιπόν, έχουµε 90 εκατοµµύρια παραπάνω, χωρίς λόγο,
από το δηµόσιο ταµείο. Λιγότερα χρήµατα στους επαγγελµατίες,
για να πάρουν περισσότερα οι µεσάζοντες. Για να δώσω µια τάξη
µεγέθους, εάν έπαιρναν απευθείας τα 600 ευρώ, από το δηµόσιο
ταµείο θα έφευγαν 110 εκατοµµύρια. Εάν έπαιρναν 800 ευρώ,
θα έφευγαν από το δηµόσιο ταµείο 144 εκατοµµύρια. Τώρα, που
πήραν µέσω voucher, έφυγαν 193 εκατοµµύρια ευρώ από τα δηµόσια ταµεία. Δηλαδή, πήγαν σχεδόν 85 εκατοµµύρια στους µεσάζοντες. Και απ’ αυτά, η µερίδα του λέοντος σε πέντε-έξι
µονάχα κέντρα κατάρτισης, των οποίων οι πλατφόρµες εγκρίθηκαν και πάνω σ’ αυτές τις πλατφόρµες θα «κρεµιόντουσαν» όλα
τα υπόλοιπα κέντρα κατάρτισης, που υποτίθεται ότι θα έδιναν
διαδικασία εκµάθησης στους δικαιούχους.
Πόσα, αλήθεια, θα εισέπρατταν αυτά τα έξι προνοµιούχα κέντρα κατάρτισης, που θα νοίκιαζαν τις πλατφόρµες τους απ’ αυτά
τα 85 εκατοµµύρια ευρώ; Είναι ένα ερώτηµα. Κάποιοι κάνουν
λόγο για 35 εκατοµµύρια. Σαφής απάντηση δεν έχει δοθεί µέχρι
σήµερα, αλλά κάποια στιγµή πρέπει να δώσετε.
Και το αποκορύφωµα της απάτης, η πρόσκληση προς τα κέντρα κατάρτισης βγαίνει, µένει ανοικτή µόλις για τρεις µέρες και,
ω του θαύµατος, µέσα σε τρεις µέρες τα πέντε-έξι αυτά συγκεκριµένα κέντρα κατάρτισης που έχουν τις πλατφόρµες καταθέτουν εκπαιδευτικό υλικό για δέκα ολόκληρες ειδικότητες
χιλιάδων σελίδων.
Αλήθεια, θα µας εξηγήσει κανείς πώς αυτά τα συγκεκριµένα
κέντρα κατάφεραν µέσα σε τρεις µέρες να ετοιµάσουν προγράµµατα δεκάδων χιλιάδων σελίδων; Δεν είναι δυνατόν να πιστέψουµε ότι όλο αυτό έγινε χωρίς προσυνεννόηση.
Και το κυριότερο, αυτό το εκπαιδευτικό υλικό µε τα «µαργαριτάρια», µε τη µετάφραση από το «Google translate» εγκρίθηκε
από το Υπουργείο Εργασίας και τον Υπουργό και έχει την υπογραφή του κ. Βρούτση. Και δεν είναι µόνο οι ασυναρτησίες. Τι
ακριβώς µαθαίνουν οι επιστήµονες απ’ αυτά τα προγράµµατα;
Οι δικηγόροι καλούνται να µάθουν πώς θα αρχειοθετούν τους
φακέλους τους και οι µηχανικοί, που µπορεί να έχουν και ένα και
δύο πτυχία, καλούνται να µάθουν πώς θα ανοιγοκλείνουν τους
υπολογιστές τους. Αυτοεξευτελισµός για τους ανθρώπους που
βρέθηκαν στην ανάγκη και έκαναν πράγµατι αιτήσεις.
Και το ερώτηµα είναι: Μα, καλά δεν ντρέπεστε λιγάκι γι’ αυτή
την ιστορία; Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να απολογηθείτε, να
πείτε µία συγγνώµη σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Για να ’κονοµήσουν κάποιοι κολλητοί σας, πιστεύετε ότι έχετε το δικαίωµα να
εξευτελίζετε µαζικά τον επιστηµονικό κόσµο της χώρας;
Ξέρετε, όµως, κάτι; Ούτε τότε ίδρωσε το αυτί του κ. Μητσοτάκη. Ξέρετε πότε ίδρωσε το αυτί του και αναγκάστηκε να το
πάρει πίσω και να εκθέσει φυσικά και τους Υπουργούς που έβγαιναν στα κανάλια και τους δηµοσιογράφους; Μόλις είδε το φως
της δηµοσιότητας από δηµοσιογραφικές έρευνες ότι σύµβουλοι
Υπουργών και φίλοι της Κυβέρνησης σχετίζονται µε αυτά τα λίγα
κέντρα κατάρτισης, που απ’ ό,τι φαίνεται θα έπαιρναν τη µερίδα
του λέοντος αυτής της χρηµατοδότησης. Μόνο τότε, όταν βγήκαν αυτά στο φως της δηµοσιότητας, σε έντυπα µάλιστα διαδικτυακά, τα οποία είχατε φροντίσει όλο το προηγούµενο
διάστηµα -αλλά δεν τα καταφέρατε- ώστε να µην είναι στη ζωή.
Διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παίρνει τηλέφωνα έναν προς
έναν, µαθαίνω, ορισµένους εκ των µεγάλων ιδιοκτητών που δίνουν διαφήµιση σε µέσα ενηµέρωσης, για να µη δίνουν διαφήµιση, γιατί δεν θέλει να υπάρχει ίχνος κριτικής. Αυτό φυσικά δεν
είναι δηµοκρατία. Αυτό είναι «ορµπανοποίηση» της πολιτικής
ζωής.
Σας ενοχλεί η κριτική. Αυτά τα µέσα έβγαλαν όµως µια είδηση,
η οποία θα διερευνηθεί µέχρι τέλους, θέλετε δεν θέλετε, διότι
τότε τα πήρατε πίσω, ότι η µετακλητή νοµική σύµβουλος της Γενικής Γραµµατέως, της κ. Στρατινάκη, είναι αυτή η οποία βρίσκεται πίσω απ’ αυτή την υπόθεση.
Και το ερώτηµα είναι: Ποιος την τοποθέτησε εκεί τον Οκτώβρη; Ο κ. Βρούτσης ή το Μέγαρο Μαξίµου; Είναι ένα κρίσιµο
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θέµα. Ελπίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει κάποια στιγµή,
διότι µπορεί να αποφάσισε να δραπετεύσει από την ώρα του
Πρωθυπουργού, την υπόθεση αυτή όµως δεν θα την αφήσουµε
να περάσει έτσι και κάποια στιγµή θα δώσει απαντήσεις, ιδίως
εάν σήµερα ο λαλίστατος κ. Βρούτσης δεν έχει το θάρρος να
απαντήσει στο ερώτηµα που του θέτω, εάν ήταν δική του η έµπνευση και δικός του ο σχεδιασµός ή εάν ήταν από κοινού µε το
Μέγαρο Μαξίµου και τον Πρωθυπουργό. Εάν δεν απαντήσει,
προφανώς σηµαίνει ότι µαζί τα φτιάξατε και τότε θα πρέπει να
δώσει την απάντηση ο κ. Μητσοτάκης. Και η απάντηση, για να
είναι πειστική στο κρίσιµο ερώτηµα, µε έναν τρόπο µπορεί να
δοθεί: Με την αποποµπή του κ. Βρούτση από το υπουργικό
αξίωµα. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί απόδειξη -όχι ένδειξη, αλλά
απόδειξη- συνενοχής.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω δυο λόγια για το θέµα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Για πόσο καιρό, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία της διεξαγωγής νοµοθετικού έργου µέσα από πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
µέσα από ΠΝΠ; Οι πολίτες είναι σε καραντίνα, βεβαίως, και θα
είναι ενδεχοµένως για λίγο καιρό ακόµα. Η δηµοκρατία, όµως,
δεν µπορεί να είναι σε καραντίνα επ’ αόριστον. Είναι, πιστεύω,
το λιγότερο ντροπή, τη στιγµή που ο λαός µας δείχνει τη θέληση
και την πειθαρχία που χρειάζεται για να ξεπεράσουµε την πανδηµία, τη στιγµή που σύσσωµη η Αντιπολίτευση στηρίζει όσες
αποφάσεις ακολουθούν τις εισηγήσεις των επιστηµόνων, κάποιοι
να βρίσκουν ευκαιρία για παιχνίδια διαφθοράς και να µην έχουν
το θάρρος, στο όνοµα ακριβώς αυτής της έκτακτης ανάγκης, να
λογοδοτούν έστω εδώ στον ναό της δηµοκρατίας, έστω µε αυτά
τα περιοριστικά µέτρα, µε τα πλεξιγκλάς και την αραιή παρουσία
των Βουλευτών, αλλά να λογοδοτούν.
Από τις αρχές Φλεβάρη, έχουν εκδοθεί εννέα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και δεν περιλαµβάνουν µόνο τα έκτακτα
αναγκαία µέτρα αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης, αλλά
και τον οικονοµικό σχεδιασµό της Κυβέρνησης. Με τον τρόπο
αυτό, προκαλείτε µεταχρονολογηµένες συζητήσεις, αποφεύγετε
την έγκαιρη συζήτηση στη Βουλή, για να µην αναµετρηθείτε µε
τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης για τη στήριξη της κοινωνίας
και για να µην υποβληθείτε σε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Αυτό συµβαίνει.
Μαθαίνω ότι αποφασίζετε -ή έτσι λένε τουλάχιστον τα µέσα
ενηµέρωσης, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται µε την εισήγηση των επιστηµόνων, είναι κάτι το οποίο µένει να διερευνηθεί, δεν µας το
είπαν δηµόσια επιστήµονες όµως- ότι πρώτο πράγµα που θα λειτουργήσει στη χώρα θα είναι τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακεία. Για ποιο λόγο πρώτα αυτά; Τόσο σηµαντική είναι αυτή η
δουλειά, που πρέπει να ανοίξουν πρώτα τα δικαστήρια; Γιατί δεν
ανοίγετε πρώτα τα κουρεία να πάµε να κουρευτούµε κιόλας;
Βλέπω ότι οι περισσότεροι στην Αίθουσα χρειάζονται κούρεµα,
εκτός από κάποιους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κουρευτούν µε µια µηχανή.
Γιατί το κάνετε αυτό, λοιπόν; Κάποιοι λένε ότι το κάνετε αυτό,
διότι πρέπει, κατά προτεραιότητα, να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα
των τραπεζών και των funds για τις προσηµειώσεις και για τις κατασχέσεις. Άραγε, είναι σηµαντικότερες οι ανάγκες των τραπεζών και των funds από τη λειτουργία της δηµοκρατίας και άρα,
εσείς ανοίγετε τα δικαστήρια για να λειτουργούν και να γίνεται
η δουλειά των τραπεζών και εδώ, θα συνεχίζετε να νοµοθετείτε
µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και βεβαίως, να µην έρχεστε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να µην έρχεται ο κ. Μητσοτάκης στην ώρα του Πρωθυπουργού και να απευθύνεται διαρκώς
και µονάχα µε διαγγέλµατα στον ελληνικό λαό λες και είναι αυτοκράτορας και να φέρνει εδώ άλλους Υπουργούς να απαντούν
στον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, στους Αρχηγούς των κοµµάτων, λες και είναι οι «αντ’ αυτού», οι αντιβασιλείς; Δεν γνωρίζω
να έχει αλλάξει το πολίτευµά µας. Εµείς λοιπόν δεν θέλουµε και
δεν θα επιτρέψουµε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και δεν µπορεί
να συνεχίζεται για πολύ αυτή η ιστορία.
Σας καταθέσαµε την πρόταση για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Την καταψηφίσατε. Σας την καταθέτουµε και σήµερα. Πάλι, δεν την εγκρίνατε. Γιατί; Μας λέτε ότι
υπήρχε από πριν η ηµεροµηνία. Μα, βεβαίως, υπήρχε µία ηµε-
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ροµηνία που όριζε ότι µέχρι τότε, θα έπρεπε να είχε βρεθεί ένα
άλλο πλαίσιο -πλαίσιο όµως- προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Δεν έλεγε ότι δεν θα υπάρχει τίποτα.
Η υποχρέωσή µας η µεταµνηµονιακή -και ορθώς αναρωτήθηκε
κάποιος Βουλευτής- είναι συγκεκριµένη. Δεν λέει ότι δεν θα
υπάρχει µετά τις 31 Απριλίου καµµία προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχει φτάσει, όµως, η ηµεροµηνία αυτή και βλέπω ότι
ούτε για αυτό το ζήτηµα ιδρώνει το αυτί σας.
Όλα αυτά -ξέρετε- είναι κρίσιµα ζητήµατα. Εάν νοµίζετε ότι θα
µπορέσετε να τα ξεπεράσετε, αξιοποιώντας τη δικαιολογία της
κρίσης της πανδηµίας και του κορωνοϊού και την ασπίδα προστασίας που έχετε από ορισµένα µέσα ενηµέρωσης κάνετε
λάθος. Διότι αυτά τα ζητήµατα, δεν είναι ζητήµατα που αφορούν
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και δεν είναι µια συζήτηση που
µπορεί να γίνεται στα καφενεία µόνο και στους διαδρόµους της
Βουλής. Αφορά µεγάλη πλειοψηφία πολιτών. Και αυτοί θα τα θέσουν, όχι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θα τα θέσουν, οι πολίτες, όπως οι επιστήµονες σήκωσαν στην πλάτη τους το ζήτηµα
των vouchers. Έτσι κι αυτό. Θα έρθει αχός κοινωνικός αν αφήσετε χωρίς προστασία την πρώτη κατοικία, την ώρα που λέτε
στους ανθρώπους να µείνουν στα σπίτια τους, για να προστατευθούν από τον ιό.
Εµείς λοιπόν θα επανακαταθέσουµε και την ερώτηση στον
Πρωθυπουργό να έρθει την άλλη Παρασκευή. Κύριε Γεραπετρίτη
-διότι ξέρω ότι είναι πιθανόν εσείς να απαντήσετε- δεν έχω κάτι
προσωπικό µαζί σας, ίσα, ίσα, είστε συµπαθής. Να πιούµε όµως
κανέναν καφέ έξω αν είστε συµπαθής. Εδώ, θα έρχεται να απαντάει στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στους Αρχηγούς των άλλων κοµµάτων ο Πρωθυπουργός, όχι ο αντ’ αυτού.
Δεν ξέρω αν σας έχει ορίσει για αντ’ αυτού.
Λέω, λοιπόν, ότι θα επανακαταθέσω την ερώτηση, προφανώς
µε επικαιροποιηµένα ερωτήµατα για την άλλη Παρασκευή. Προφανώς και για το κρίσιµο µεγάλο θέµα της οικονοµίας θα καταθέσουµε τις επόµενες µέρες πρόταση για διεξαγωγή συζήτησης
προ ηµερησίας διατάξεως. Διότι προφανώς γνωρίζουµε όλοι ότι
αυτό που έρχεται θα είναι ούτως ή άλλως δύσκολο. Με την πολιτική σας και µε την αδράνεια σας, όµως, δεν θα είναι απλά δύσκολο. Θα είναι οδυνηρό, όχι µόνο γιατί αρνηθήκατε έστω µέρος
των προτάσεων µας να υιοθετήσετε, το πρόγραµµα «Μένουµε
όρθιοι», όχι µόνο διότι δεν πήρατε οριζόντια και εµπροσθοβαρώς
κάποια µέτρα, για να διατηρήσετε ζωντανή τη ζήτηση και την
προσφορά και να µπορέσουν οι επιχειρήσεις µε το που θα ανοίξουν να µη βρίσκονται απέναντι από την απειλή του λουκέτου,
αλλά να µπορούν να στηρίξουν τους εργαζόµενους τους, αλλά
τώρα, από ό,τι διαβάζω, αποφασίσατε να κλείσετε και τη στρόφιγγα.
Το οκτακοσάρι -λέει- θα το δίνετε σε όσες επιχειρήσεις µένουν
κλειστές. Όσοι ανοίξουν, πώς θα µπορέσουν να ανταποκριθούν;
Και αν κάποιοι από αυτούς που θα ανοίξουν έχουν πολλούς εργαζόµενους και εµφανιστεί έστω κι ένα κρούσµα -διότι ο ιός δεν
θα εξαφανιστεί- τι θα γίνει; Θα χρειαστεί να ξανακλείσουν αυτές
οι επιχειρήσεις. Πώς θα στηριχθούν; Πώς θα πληρώσουν τον Σεπτέµβριο, όταν έρθει η ώρα; Διότι οι υποχρεώσεις τους αναστάλθηκαν. Δεν καταργήθηκαν οι υποχρεώσεις τους.
Τι κάνετε εσείς, όµως, τώρα; Στην πραγµατικότητα, εσείς
τώρα, αντί να προχωρήσετε σε αυτή την εµπροσθοβαρή στήριξη
για να αξιοποιηθεί αυτό το απόθεµα ρευστότητας που είναι παρακαταθήκη της δικής µας χρηστής διαχείρισης, έρχεστε και µένετε αδρανείς. Και στο τέλος, θα αρχίσει αυτό σιγά-σιγά να
σπαταλιέται άσκοπα, προκειµένου να αντιµετωπίζει µη ελαστικές,
ανελαστικές δαπάνες των τρεχόντων µηνών. Και θα φτάσουµε
σε ένα σηµείο, αν συνεχίσετε έτσι, τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο
να είµαστε ταπί και ψύχραιµοι, που λένε, δηλαδή θα είµαστε και
υπερχρεωµένοι ως χώρα και µε τεράστια ύφεση και µε χιλιάδες
λουκέτα και µε ανεργία, αλλά και χωρίς το λεγόµενο «µαξιλάρι»,
διότι θα το έχετε σπαταλήσει, χωρίς να στηρίξετε την κοινωνία.
Αυτά είναι ζητήµατα που πρέπει ο ελληνικός λαός να τα γνωρίζει και που δεν µπορεί να περάσουν χωρίς συζήτηση, χωρίς
διάλογο, χωρίς ανταλλαγή επιχειρηµάτων στο πλαίσιο της δηµοκρατίας.
Άκουσα -και κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- ότι βγήκε ο
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Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, προχθές και είπε ότι η
ύφεση το 2020 θα είναι 4%. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο
να αµφισβητήσω ούτε την εγκυρότητα την επιστηµονική, αλλά
ούτε -αν θέλετε- το πόσο σοβαρές µελέτες θα έχει κάνει ο κ.
Στουρνάρας για να κάνει αυτή την πρόβλεψη. Λέει, λοιπόν, ο κ.
Στουρναρας ότι το 2020 θα έχουµε ύφεση 4%.
Οποιοδήποτε ποσοστό πάνω από το 4% καταγραφεί στο τέλος
του 2020, εφόσον ο κ. Στουρνάρας είναι ένας έγκριτος οικονοµολόγος, τον οποίο θα τον διατηρήσετε και στη θέση του, καλά
θα κάνετε, δικαίωµά σας είναι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε 4% έως 8%.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε, 4% είπε.
Οποιοδήποτε ποσοστό θα είναι πάνω από αυτό το ποσοστό θα
είναι έργο Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα είναι έργο δικό σας. Και
επειδή απ’ ό,τι φαίνεται, πρωταθλητές στην αντιµετώπιση του κορωνοϊού δεν είµαστε, αλλά είµαστε από τους πρώτους, είναι αλήθεια. Δεν είµαστε κακόβουλοι άνθρωποι. Το παραδεχόµαστε. Δεν
είµαστε πρωταθλητές. Υπάρχουν κι άλλες χώρες µε λιγότερα θύµατα. Είµαστε, όµως, από τους πρώτους. Πρωταθλητές, όµως,
στην ύφεση θα είµαστε σε όλη την Ευρωζώνη.
Όσο παραπάνω, λοιπόν, ύφεση θα έχουµε από τον µέσο όρο
της Ευρωζώνης και όσο παραπάνω από τις προβλέψεις του κ.
Στουρνάρα θα είναι έργο του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής
του. Θα είναι έργο δικό σας η ύφεση. Θα είναι έργο δικό σας και
η λιτότητα, η οποία θα έρθει, αν δεν υιοθετήσετε εγκαίρως τις
προτάσεις που σας έχουµε καταθέσει για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, να στηριχθούν οι εργαζόµενοι, να στηριχθεί η εργασία
και να φύγουµε από αυτή την κρίση µε τις λιγότερο δυνατές απώλειες.
Όσο, λοιπόν, εσείς αποφεύγετε τη συζήτηση και τη δηµόσια
αντιπαράθεση στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και στη δηµόσια
σφαίρα, τόσο ο ελληνικός λαός θα καταλαβαίνει ότι κάτι έχετε
να του κρύψετε. Και µη στεναχωριέστε, την ευθύνη δεν θα την
αποφύγετε. Θα τη χρεωθείτε ακέραια. Το ζήτηµα είναι να µη χρεωθεί ο ελληνικός λαός άλλη µια κρίση που ένα µέρος της τουλάχιστον θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ζητήσει ο κ. Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να περιµένω πρώτα να αποχωρήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διότι συζήτηση µαζί µου κάνει µόνο στα καφέ και όχι
στη Βουλή. Αυτό να το αποδεχθώ ως σπουδαία φιλοφρόνηση για
τη δηµοκρατία, κύριε Πρόεδρε.
Τι ακούσαµε, λοιπόν; Ακούσαµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης σε ένα κρεσέντο εχθροπάθειας. «Ρεζίλι των σκυλιών. Να κονοµήσουν οι κολλητοί. Ταπί και ψύχραιµοι. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τηλέφωνα να µη δίδεται διαφήµιση σε µέσα
µαζικής ενηµέρωσης». Ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα! Αυτός είναι ο
ποιοτικός κοινοβουλευτικός λόγος µιας συνεπούς αντιπολίτευσης η οποία βάζει πλάτη!
Τι άλλο ακούσαµε; Ακούσαµε, επίσης, ότι αυτό το οποίο βιώνει
η χώρα µε την κοινωνική συστράτευση όλου του ελληνικού λαού
στη συµµόρφωση µε τα µέτρα, είναι προϊόν των µέσων µαζικής
επικοινωνίας, τα οποία µέσα αποκλείουν τον αντιπολιτευτικό
λόγο και δέχονται µόνο τον λόγο της Κυβέρνησης. Αυτό είναι το
συστατικό της επιτυχίας.
Και πράγµατι, θέλω να το οµολογήσω εδώ ενώπιών σας, ελέγχουµε και τη «Guardian» και την «Bild» και τους «New York Times»
και τους «Washington Times». Ελέγχουµε παγκοσµίως όλα τα
µέσα, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα οποία επαινούν
τη χώρα για εκείνο το οποίο θα έπρεπε όλοι να είµαστε υπερήφανοι. Δεν είναι της Κυβέρνησης και δεν είναι της Αντιπολίτευσης. Η επιτυχία είναι του ελληνικού λαού, ο οποίος στάθηκε
όρθιος απέναντι σε αυτή την πανδηµία κυρίως διότι πείστηκε ότι
αυτό πρέπει να συµβεί, καταρρίπτοντας το στερεότυπο του Έλληνα ο οποίος δεν συµµορφώνεται στον κανόνα.
Σήµερα ο Πρωθυπουργός, αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχε επικοινωνία µε τους πολιτικούς αρχηγούς κρατών
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ακόµα έξι χωρών παγκοσµίως, προερχόµενοι από όλες τις ηπείρους, από την Ευρώπη, από την Ωκεανία, από την Ασία, από
χώρες οι οποίες είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στην καταπολέµηση του COVID-19 για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Επτά
χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις. Αντί αυτό να µας κάνει να συσπειρωνόµαστε, µας κάνει αντιθέτως να καταλήγουµε σε αυτού
του τύπου τη µισαλλοδοξία την οποία ακούσαµε σήµερα.
Ακούσαµε ότι εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υποβαθµίζουµε τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο. Γιατί; Διότι νοµοθετούµε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ξέχασε να
αναφέρει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι εκτός
από αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, είχαµε επίσης,
να τον ενηµερώσουµε, περισσότερες από διακόσιες κοινές
υπουργικές αποφάσεις έως και οκτώ υπουργών, οι οποίες εκδόθηκαν σε σαράντα πέντε ηµέρες για την αντιµετώπιση αυτής της
κρίσης. Κι αυτό είναι καταπάτηση της δηµοκρατίας;
Και µιας και µιλούµε για πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
θέλω να ανατρέξετε, γιατί εγώ πάντοτε το κάνω από ακαδηµαϊκή
διαστροφή, τι συνέβαινε στη Μεταπολίτευση µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Πότε έρχονταν στη Βουλή για κατάθεση
και κύρωση; Έρχονταν την τελευταία ηµέρα της συνταγµατικής
προθεσµίας των σαράντα ηµερών και εψηφίζοντο τρεις µήνες
µετά, στα ακραία συνταγµατικά όρια.
Εµείς τι κάναµε; Σήµερα συζητείται και ψηφίζεται η πέµπτη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από τις συνολικά έξι που έχουν
εκδοθεί. Μέσα σε πολύ λίγες µέρες από την έκδοση αυτών των
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Συντάγµατος, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή όλες τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για να συζητούνται και να υπάρχει η δηµόσια λογοδοσία.
Ποτέ στην Μεταπολίτευση δεν έχει συµβεί αυτό. Οι πράξεις, λοιπόν, νοµοθετικού περιεχοµένου έρχονται ενώπιων της Εθνικής
Αντιπροσωπείας σε χρόνο που ποτέ δεν είχε συµβεί.
Τιµητής της µεσαίας τάξης ο κύριος Πρόεδρος, ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Το ακούσαµε κι αυτό, κύριε Πρόεδρε, σήµερα, ότι εµείς είµαστε οι εχθροί της µεσαίας τάξης, των
επιστηµόνων, εκείνων οι οποίοι υπερφορολογήθηκαν, είχαν εισφορές οι οποίες ήταν παγκόσµιο ρεκόρ και έφταναν να στερούνται το 80% του εισοδήµατός τους για να µπορέσουν να
έχουν οι κρατούντες το όποιο απόθεµα σήµερα για το οποίο υπερηφανεύονται.
Αυτός, λοιπόν, ο οποίος στέρησε όλη αυτή την παραγωγική
διαδικασία από την ελληνική οικονοµία, σήµερα εµφανίζεται τιµητής, διότι το πρόγραµµα τηλεκατάρτισης δεν δούλεψε. Από
όλο το πακέτο µέτρων, το οποίο έχει να κάνει µε τη διαχείριση
της δηµοσιονοµικής κρίσης, από το πακέτο µέτρων για τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας, µε µέτρα τα οποία δεν τόλµησε
καµµία κυβέρνηση παγκοσµίως να λάβει, όπως την απαγόρευση
απολύσεων -καµµία χώρα δεν τόλµησε να λάβει ένα τέτοιο ριζικό
µέτρο, λίγες χώρες τόλµησαν οριζόντια επιδοµατικά µέτρα και
όχι µέτρα αποκατάστασης µισθού, που είναι ένα µέτρο κοινωνικής ισότητας- σήµερα επαίρεται ο κ. Τσίπρας για το γεγονός ότι
απέτυχε το σύστηµα της τηλεκατάρτισης. Από όλο αυτό το πακέτο το οποίο ήρθε και στήριξε την ελληνική κοινωνία εν µέσω
µιας τέτοιας υγειονοµικής κρίσης παγκόσµιας, στάθηκε σε αυτό.
Ας σταθούµε, λοιπόν, σε αυτό, αφού αυτό επιθυµεί ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Υπήρξε πράγµατι αστοχία,
κύριε Πρόεδρε, του συστήµατος. Γιατί υπήρξε αστοχία του συστήµατος; Ποια ήταν επιδίωξη της ελληνική Κυβέρνησης; Η επιδίωξη ήταν να υπάρξει απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Το
έγγραφο το οποίο παρουσίασε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που έδινε τη δυνατότητα να δίνονται επιδόµατα σε
ευάλωτες κατηγορίες επιστηµόνων χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αιρεσιµότητα, είναι ένα έγγραφο το οποίο ήταν πολύ µεταγενέστερο του χρόνου που ελήφθη η απόφαση για την
τηλεκατάρτιση. Παρέλειψε ο Αρχηγός να αναφέρει τους χρόνους κατά τους οποίους εκδόθηκε η συγκεκριµένη οδηγία, τα
guidelines, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν, λοιπόν,
ένα πρόγραµµα τηλεκατάρτισης για τους επιστήµονες.
Εµείς διαπιστώσαµε πράγµατι στην πορεία -και αυτό αν θέλετε
πρέπει να το πιστωθεί η κοινωνία και εγώ θα το πιστώσω και στην
Αντιπολίτευση- µετά από έλεγχο που διενεργήσαµε ότι δεν αν-
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ταποκρίνεται στην ποιότητα την οποία εµείς θα επιθυµούσαµε
και βεβαίως στην ποιότητα που ανταποκρίνεται στο υψηλό επιστηµονικό προσωπικό το οποίο διαθέτει η χώρα. Και όταν το διαπιστώσαµε προβήκαµε σε άµεση κατάργηση του προγράµµατος.
Αλλά η κατάργηση αυτή του προγράµµατος είναι ένα στοιχείο
δηµοκρατικής διαβούλευσης. Ξέρετε, εµείς δεν έχουµε κλειστά
τα αυτιά µας στην κοινωνία. Εµείς ακούµε και µπορούµε να αλλάξουµε άποψη. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αλλάζουν
άποψη, δεν προοδεύουν.
Εµείς, λοιπόν, το ακούσαµε, το καταργήσαµε, αποκαθιστούµε
την κατάσταση, αλλά κάνουµε και κάτι ακόµα σηµαντικότερο, το
οποίο, νοµίζω, έχει και άξια συνολική για τη χώρα. Δηλώνουµε σήµερα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι θα υπάρξει µια συνολική αναµόρφωση του πλαισίου επί τη βάσει του οποίου γίνεται
η κατάρτιση στην Ελλάδα, ένα πεδίο στο οποίο έχουν διατυπωθεί
πολύ µεγάλες ενστάσεις και θα δούµε κάποια στιγµή αν έχουν
αυτές οι ενστάσεις βάση. Θα αναµορφώσουµε συνολικά το ρυθµιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να υπάρχει µια γνήσια αξιοκρατία και
κυρίως να υπάρχει µια εκπαιδευτική πιστοποίηση των κέντρων
επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία σήµερα δεν υφίσταται.
Άρα υπό αυτή την έννοια εµείς αναλαµβάνουµε το τίµηµα να
καταργήσουµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα χωρίς να θιγούν οι
ωφελούµενοι και από την άλλη πλευρά, δεσµευόµαστε απέναντι
στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι θα φέρουµε ένα νέο πλαίσιο το
οποίο θα είναι υγιές, έτσι ώστε η κατάρτιση να καταστεί ένα γνήσιο όχηµα επιµόρφωσης και διά βίου εκπαίδευσης.
Και επειδή κατηγόρησε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι υπεκφεύγουµε -µήπως δεν ήταν υπεκφυγή ότι αντί
για την προ ηµερησίας διατάξεως, την οποία είχε δηλώσει στο
παρελθόν ο κύριος Πρόεδρος και την οποία σήµερα επανέφερε
χωρίς να κατανοώ γιατί, δεδοµένου ότι υπάρχει επίκαιρη ερώτηση και τελικά είδαµε την επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- σας δηλώνω, λοιπόν, ότι µε απόφαση του Πρωθυπουργού θα διεξαχθεί συζήτηση ενώπιον της
Βουλής για όλο το πακέτο που αφορά την οικονοµική διαχείριση
της υγειονοµικής κρίσης, περιλαµβανοµένων των ζητηµάτων της
τηλεκατάρτισης, στο πλαίσιο του άρθρου 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, έτσι ώστε η Εθνική Αντιπροσωπεία να γνωρίζει µε
ακρίβεια και µε ειλικρίνεια ότι έχει συµβεί µέχρι σήµερα στο πλαίσιο της διαχείρισης της υγειονοµικής και της οικονοµικής κρίσης
και εκεί θα ακουστούν όλα όπως πρέπει να ακουστούν και εκεί
θα λογοδοτήσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για ό,τι πράξαµε και ό,τι δεν πράξαµε.
Για εµάς η δηµοκρατία είναι ένας διαρκής αγώνας. Τη λογοδοσία, την οποία σήµερα επικαλέστηκε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εµείς την κάναµε πράξη καθηµερινή
βγαίνοντας προς τον ελληνικό λαό µε κάθε πληροφορία που
αφορά την υγειονοµική κρίση, µε κάθε πληροφορία που αφορά
το επιχειρησιακό σκέλος της υγειονοµικής αυτής κρίσης, αλλά
και µε απόλυτη ειλικρίνεια στα µέτρα που λαµβάνονται για τη
στήριξη της οικονοµίας και πλέον την επόµενη εβδοµάδα θα
έχουν την ευκαιρία οι αντιπρόσωποι του έθνους να τοποθετηθούν πάνω στα ζητήµατα αυτά ενώπιον του Σώµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, κύριε
Τσακαλώτο, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Έχετε δίπλα τον Πρόεδρο της Βουλής. Σας παρακαλώ. Έχει τον λόγο ο κ. Βαρουφάκης.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, θέλετε
τον λόγο επί της διαδικασίας;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ναι, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν θεωρώ σωστή την απόφασή
σας να µην απαντήσω στον κ. Γεραπετρίτη. Δεν το θεωρώ
σωστό. Δεν ήλθε εδώ ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τον λόγο. Μπορεί να υπάρχει καλός λόγος. Όµως, δεν ήλθε. Μιλάει ο κ. Τσί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚZ’ - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

πρας και απαντάει ο κ. Γεραπετρίτης. Άρα, αν ήταν εδώ ο κ. Τσίπρας, θα απαντούσε. Έτσι δεν είναι;
Άρα εγώ εδώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έχω αυτή τη
θέση. Δεν το θεωρώ σωστό. Θεωρώ ότι αυτό θα γινόταν, αν ήταν
εδώ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και, άρα δεν έχει καµµία διαφορά
ότι είµαι εγώ εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία.
Σας ευχαριστώ.
Όπως γνωρίζετε είναι εδώ ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Βαρουφάκης, και προηγείται. Αµέσως
µετά θα µιλήσετε.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να εξηγήσετε τον κανόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας εξήγησα. Προηγείται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Είναι εδώ. Σας παρακαλώ.
Παρακαλώ, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ας ήταν
εδώ ο κ. Τσίπρας.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ο ιστορικός του µέλλοντος
κοιτάξει στο ηµερολόγιο την 24η Απριλίου του 2020, δηλαδή τη
σηµερινή ηµέρα, θα τη συνυφάνει µε την 23η Απριλίου, δηλαδή
µε τη ηµέρα που είχαµε τη χθεσινοβραδινή, απογευµατινή τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Μαζί µε το Eurogroup
της 9ης Απριλίου αυτές οι δύο µέρες, 9η και 23η Απριλίου, θα µείνουν στην ιστορία ως σηµαντικές µέρες, δυσάρεστες ηµέρες, για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να αναφερθώ και να χρησιµοποιήσω τον χρόνο µου σήµερα αναφερόµενος στο τι έγινε χθες, γιατί έγινε αυτό που έγινε,
τι έπρεπε να είχε γίνει, τι έπρεπε να είχε ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης
εκ µέρους του ελληνικού λαού, τι σηµαίνει αυτό που έγινε για
τον λαό µας και τι θα σηµαίνει για τα επόµενα χρόνια για τον χειµαζόµενο συγκεκριµένα λαό αυτής της χρεοπαροικίας, για τους
λαούς της Ευρώπης συνολικά.
Την 9η Απριλίου στο Eurogroup ουσιαστικά είχαµε την ταφόπλακα για το ευρωοµόλογο. Το είπαµε και την περασµένη φορά
που ήµουν εδώ. Το τι αποφασίστηκε εχθές έχει σηµασία και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε ότι η ανάλυση που θα σας κάνω αυτή
τη στιγµή δεν έχει καµµία κοµµατική βάση, αλλά µάλλον πληροφοριακή είναι.
Αυτό που συµφωνήθηκε είναι ότι θα δηµιουργηθεί ένα ταµείο
για την ανάκαµψη µετά τη νέα µεγάλη ύφεση, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί όχι άµεσα. Αυτό που θα γίνει είναι ότι τα κράτη µας,
τα κράτη-µέλη, θα δώσουν εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί εκ µέρους
µας περίπου 0,6% του συνολικού ευρωπαϊκού εισοδήµατος κάθε
χρόνο για δύο ή τρία χρόνια.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµειώστε το, αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχει
σε εφηµερίδες. Σηµαίνει γύρω στα 100 δισεκατοµµύρια ετησίως
για δύο µε τρία χρόνια, ας πούµε, 250 µε 300 δισεκατοµµύρια.
Αυτό είναι το ποσόν.
Επαναλαµβάνω ότι δεν είναι χρήµατα, τα οποία θα δοθούν,
όπως δίνονται στον ευρωπαϊκό κοινοτικό προϋπολογισµό, αλλά
θα είναι εγγυήσεις για να δανειστούν οι Βρυξέλλες εκ µέρους
µας. Αυτό µας κάνει σύνολο 250 µε 300 δισεκατοµµύρια. Ουσιαστικά είναι ασήµαντο ποσό από µακροοικονοµικής πλευράς.
Η κ. Μέρκελ χθες και βγήκε και είπε -θα την ακούσετε- ότι δεν
µιλάµε για δισεκατοµµύρια, αλλά για τρισεκατοµµύρια. Τι εννοούσε µε αυτό; Η κ. Μέρκελ ποτέ δεν ψεύδεται, αλλά πάντα εξοικονοµεί την αλήθεια.
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Αυτό που εννοούσε ότι αυτά τα 250-300 δισεκατοµµύρια θα τα
χρησιµοποιήσει µετά, αφού τα έχει ήδη δανειστεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, για να τα µοχλεύσει, δηλαδή για να δανειστεί πάνω σε
αυτά τα δάνεια. Αν θυµάστε, αυτό έγινε το 2008 µε την κατάρρευση της «LEHMAN BROTHERS» µε τα CDO-squared, µε τα
CDO στο τετράγωνο.
Αυτό κάνουµε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι. Ως ευρωπαϊστές πρέπει να ντρεπόµαστε που αυτή ήταν η µεγάλη απόφαση η χθεσινή.
Τώρα ανακοίνωσαν ότι ένα κοµµάτι αυτών των χρηµάτων θα
πάει σε ενισχύσεις, ένα µίνι ΕΣΠΑ δηλαδή, και ένα άλλο κοµµάτι
θα πάει σε δάνεια.
Ξέρετε πολύ καλά ότι στο ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγµή που
βρισκόµαστε εδώ, ιδίως τώρα που ξέσπασε η νέα αυτή τροπή
της κρίσης µας, συνεχώς λέµε και ξαναλέµε ότι τα δάνεια στον
χρεοκοπηµένο είναι δώρον άδωρον, ότι χρειάζονται ενισχύσεις
και όχι δανεισµός.
Ήταν η κριτική και του δικού σας πακέτου, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης, και αυτών που ανακοίνωσαν στο προηγούµενο
Eurogroup, στις προηγούµενες συνόδους κορυφής.
Ο κ. Μητσοτάκης χθες -διαβάζω- ενστερνίστηκε αυτή την
άποψη τη δική µας. Είπε συγκεκριµένα -έτσι τουλάχιστον διαβάζω στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που νοµίζω ότι είναι αρκετά κοντά
σας- και πολύ σωστά είπε, αν το είπε -µπράβο, χαιρόµαστε- ότι
δεν χρειάζονται δάνεια, τα δάνεια δεν βοηθούν, αυτό που χρειάζεται είναι οι ενισχύσεις.
Άρα το ερώτηµα είναι ποιο ποσοστό από αυτά τα χρήµατα, τα
δανεικά, τα µοχλευµένα, θα πάει σε ενισχύσεις και ποιο ποσοστό
θα πάει σε δάνεια.
Επιτρέψτε µου να σας πω και θα σας αναλύσω το γιατί ότι
απειροελάχιστο ποσοστό θα είναι σε ενισχύσεις και να σας εξηγήσω γιατί.
Ήδη εξήγησα ότι αυτά δεν είναι χρήµατα, είναι δάνεια, τα
οποία µετά χρησιµοποιούνται ως ενέχυρα για νέα δάνεια. Τα δάνεια πρέπει να αποπληρωθούν. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
επωµιστεί αυτά τα δάνεια, που µπορεί να φτάσουν και το 1 τρισεκατοµµύριο -δεν το νοµίζω, γιατί µάλλον σαν το σχέδιο Γιούνκερ θα γίνει τελικά, το οποίο ήταν ένα µπαλόνι που ξεφούσκωσε
πάρα πολύ εύκολα, έτσι; - αλλά µπορεί να είναι και 600 δισεκατοµµύρια και 800 δισεκατοµµύρια να είναι και, 900 δισεκατοµµύρια να είναι. Αυτά τα χρήµατα είναι δάνεια. Άρα πρέπει να
αποπληρωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακόµα και να είναι µακροπρόθεσµα δάνεια, τελικά θα πρέπει
να αποπληρωθούν από αυτούς που θα τα πάρουν είτε είναι µικροµεσαίοι είτε είναι µεγάλες επιχειρήσεις είτε είναι τα κράτη.
Ένα κοµµάτι όντως θα είναι υπό τη µορφή ενισχύσεων. Για
σκεφτείτε εδώ, όµως, αυτό. Για διαβάστε αυτά που λένε σήµερα
στις γερµανικές εφηµερίδες, όπως η «FAZ», οι Γερµανοί Υπουργοί. Μιλάνε για ένα νέο ταµείο σαν ένα µίνι ΕΣΠΑ, το οποίο θα
αποδοθεί, θα διατεθεί όχι απολύτως ανάλογα µε τις εγγυήσεις
που έχουν δώσει τα κράτη. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα πάρει
κάποια περισσότερα χρήµατα από αυτά που έχει εγγυηθεί. Αυτό
είναι αλήθεια. Έτσι γίνεται και µε το ΕΣΠΑ.
Όµως, αν κάνουµε τον υπολογισµό, ακόµα και τα µισά από τα
χρήµατα αυτά που θα µαζευτούν µέσω δανείων στο ταµείο,
ακόµα και τα µισά να µπουν στην άκρη για ενισχύσεις, αν δείτε
τις µεταβιβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το
πλαίσιο, θα δείτε ότι επειδή το συνολικό κοµµάτι, ακόµα και τα
µισά να δοθούν σε ενισχύσεις, θα είναι το 0,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δηµοσιονοµικό θετικό σοκ για την Ελλάδα,
την Ισπανία, τις χώρες του νότου θα είναι 0,02%.
Είναι κουκιά µετρηµένα αυτά. Ουσιαστικά µιλάµε για
τον ορισµό της µακροοικονοµικής ασηµαντότητας. Όπως και να
το περιτυλίξουν αυτό το πακέτο που συµφώνησαν χτες, θα είναι
δηµοσιονοµικά ασήµαντο από τη στιγµή που βασίζεται σε δάνεια
τα οποία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση εγγυήσεων
των κρατών-µελών, τα οποία µετά θα τα µοχλεύσει.
Κυρίες και κύριοι, γιατί έγινε αυτό που έγινε; Η απάντηση είναι,
κύριε Σταϊκούρα –και χαίροµαι που ήρθατε- γιατί την 9η Απριλίου
στο Eurogroup που πήγατε, µπήκατε έχοντας ήδη απεµπολήσει
το βέτο κι εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας από χώρες του Νότου.
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Και ξέρετε πολύ καλά όταν µπεις σε ένα Eurogroup έχοντας ήδη
δηλώσει στην Ολοµέλεια εδώ, απαντώντας σε εµένα προσωπικά,
την 9η Απριλίου, τρεις ώρες πριν πάτε στο Eurogroup, «εγώ δεν
θα γίνω Βαρουφάκης», «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ασκήσω
βέτο», καλύτερα να καθόσασταν σπίτι σας, ούτε καν στο γραφείο
σας, και να το βλέπατε από την τηλεόραση και µε τηλεδιάσκεψη,
µε το µικρόφωνο κλειστό κι εσείς και οι συνάδελφοί σας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας.
Χωρίς βέτο στο Eurogroup, το απέδειξε ο κ. Χούκστρα, ο Ολλανδός οµόλογός σας, χωρίς να λες «όχι», δεν συµµετέχεις στη
συζήτηση. Απλά είσαι ένας θλιβερός παρατηρητής.
Το ευρωοµόλογο, το οποίο ακόµα λέτε ότι θα το θέλατε –και
χαίροµαι πολύ για αυτό- µην ξεχνάµε τι είναι. Το ευρωοµόλογο
είναι εργαλείο αναδιάρθρωσης χρέους. Είναι ένα εργαλείο που
µεταφέρει βάρος χρέους από τον έναν στον άλλον. Αυτό είναι το
ευρωοµόλογο και είναι θεραπευτικό για την Ευρώπη στο σύνολό
της, στον βαθµό που παίρνει χρέος από τους ασθενέστερους
ώµους και το µεταφέρει στους πιο ισχυρούς ώµους. Γιατί αυτό
σηµαίνει ότι διαχρονικά λόγω της µεταφοράς των επιτοκίων συρρικνώνεται το συνολικό ευρωπαϊκό χρέος.
Γι’ αυτό θέλατε το ευρωοµόλογο, γι’ αυτό το προτείναµε εµείς
πολύ πριν το θελήσετε εσείς. Συρρίκνωση του συνολικού χρέους,
σταθεροποίηση της νοµισµατικής ένωσης, µεταφορά βάρους
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να γίνει αυτή η συρρίκνωση και η σταθεροποίηση. Αυτό είναι το ευρωοµόλογο.
Τώρα, γιατί κατέρρευσε το µέτωπο των εννέα, δέκα, έντεκα;
Επιτρέψετε µου να πω δύο λόγους, κατ’ εµέ.
Πρώτον, ζητήσατε το λάθος ευρωοµόλογο. Όταν ζητάς ευρωοµόλογο και έχεις απέναντί σου τον Ολλανδό ή τον Γερµανό
Υπουργό Οικονοµικών, πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιµασµένος για να απαντήσεις στο ερώτηµα «καλά και ποιος θα το εκδώσει το ευρωοµόλογο;». Δεν είχατε απάντηση σε αυτό. Καµµία
σοβαρή απάντηση σε αυτό.
Η µόνη σοβαρή απάντηση που µπορεί να υπάρξει –θα µου επιτρέψετε να σας πω- δεν είναι αυτά που ακούγαµε, δηλαδή να δηµιουργηθεί ένα SPV, ένα ειδικό όχηµα στο Λουξεµβούργο, όπως
ήταν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκείνο το ταµείο ήταν τοξικό από
χρηµατοπιστωτικής πλευράς, δεν ήταν µασίφ ευρωοµόλογο.
Ήταν κάτι σαν ένα CDO της «LEHMAN BROTHERS», το οποίο
εξέδωσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να εκδώσει το
ευρωοµόλογο, γιατί είναι ο µόνος θεσµός που έχουµε. Ο ESN
εκδίδει τα δικά του οµόλογα, που στόχο έχουν τη δηµιουργία
πάλι CDOs, πάλι δοµηµένων οµολόγων για τη δανειοδότηση των
κρατών-µελών, δηλαδή τη µεταφορά πάλι στο κράτος-µέλος του
χρέους. Άρα όχι ευρωοµόλογο, άρα όχι µεταβίβαση χρέους από
τους ασθενείς στους ισχυρότερους, από τα κράτη-έθνη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Το δεύτερο λάθος που κάνατε –και δεν µιλώ σε εσάς συγκεκριµένα προσωπικά, το έκανε η Ισπανίδα οµόλογός της, ο Πορτογάλος οµόλογός σας, πολύ περισσότερο ο Ιταλός
Πρωθυπουργός- είναι ότι µιλήσατε για αλληλεγγύη, αλληλεγγύη
Βορρά-Νότου. Τεράστιο σφάλµα!
Εδώ ο κ. Χούκστρα, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονοµικών είχε
δίκιο όταν σας είπε «τι είναι αυτά που λέτε;». Κανένας δεν έχει
υποχρέωση λόγω αλληλεγγύης να µπαίνει σε χρέος κοινό µε
αυτόν στον οποίο θέλει να είναι αλληλέγγυος! Σου λέει ο Υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας: «Θέλεις την αλληλεγγύη µου;
Θέλεις τη φιλανθρωπία µου; Να στη δώσω. Θεωρώ ως Ευρωπαίος ότι πρέπει να σου δώσω την αλληλεγγύη µου. Θα δω πόσα
µου έχουν µείνει στην τσέπη, θα κάνω και µια οικονοµία. Πάρ’ τα,
αυτά είναι! Να µπω σε χρέος κοινό µαζί σου δεν έχω καµµία υποχρέωση!».
Όταν εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας σε κάποιον, δίνουµε το
κατιτίς µας. Δεν συνυπογράφουµε υποσχετικό οµόλογο κοινό.
Ήταν λάθος το επιχείρηµα της αλληλεγγύης. Ο µόνος τρόπος
να απευθυνθείς στον Ολλανδό Υπουργό Οικονοµικών ή στον Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών είναι στη βάση του ορθολογισµού
και του δικού του συµφέροντος, του συµφέροντος του δικού του
λαού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί δεν µπορείτε, κύριοι Υπουργοί Οικονοµικών της Γερµανίας και της Ολλανδίας, από τη µία µεριά να χαίρεστε για τα πλεονάσµατα τα οποία έχετε τόσο τα δηµοσιονοµικά όσο και τα
εµπορικά, τα οποία δεν θα τα είχατε αν δεν είχατε ελλειµµατικές
χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της νοµισµατικής
ένωσης. Αν δεν είχατε την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία να
είναι ελλειµµατικές µέσα στο ευρώ και να κρατάνε το ευρώ προς
τα κάτω και είχατε µόνο ένα ευρώ του Βορρά, του Βορρά και της
Ανατολής, η αξία του θα ήταν 30% µε 40% µεγαλύτερη, θα είχατε
χάσει τις αγορές σας στην Κίνα, δεν θα είχατε τα εµπορικά πλεονάσµατα, τα οποία τώρα χαίρεστε!
«Άρα τα δικά σας λεφτά, δεν είναι δικά σας λεφτά. Είναι ευρωπαϊκά χρήµατα. Δεν θα είχατε τόσο χαµηλό δηµόσιο χρέος.»
έπρεπε να πείτε, κύριε Σταϊκούρα, στον Υπουργό Οικονοµικών
της Ολλανδίας, όχι να του µιλάτε για αλληλεγγύη και να ζητάτε
φιλανθρωπία εκ µέρους του Νότου. Να του πείτε ότι το χρέος
του δεν θα ήταν αυτό, αν δεν υπήρχε η Ελλάδα αυτή τη στιγµή,
τα τελευταία δέκα χρόνια, να έχει υποµείνει τα µύρια όσα.
Προσέξατε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας για
την τρόικα; Μίλησε για «εργαλεία βασανιστηρίων». Όταν εγώ
ήµουν Υπουργός και µιλούσα, το είχα πει πιο ευγενικά. Είχα µιλήσει για δηµοσιονοµικό εικονικό πνιγµό. Χρησιµοποίησα την
ορολογία της CIA, το «water boarding». Και τότε όλοι –και εσείςείχαν πέσει πάνω µου να µε φάνε, επειδή είχα πει την αλήθεια.
Τώρα το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας. Κλείνω την
παρένθεση.
Έπρεπε, λοιπόν, να πείτε στον Υπουργό Οικονοµικών της Ολλανδίας και της Γερµανίας: «Άκου να δεις. Το χρέος σου είναι
χαµηλό γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχες µηδενικά ή αρνητικά επιτόκια, τα οποία τα είχες λόγω της λιτότητας στην Ελλάδα, η
οποία πήγε στην υπόλοιπη Ευρώπη µετά, είχαµε υφεσιακή διαδικασία και αναγκάστηκε ο Μάριο Ντράγκι επειδή είχαµε την
υφεσιακή διαδικασία λόγω της ανόητης και ανορθολογικής τροϊκανικής πολιτικής σε χώρες όπως η Ελλάδα, εσένα, το βουνό του
δικού σου χρέους, κάθε χρόνο να µειώνεται λόγω των αρνητικών
επιτοκίων. Άρα τόσο τα δηµοσιονοµικά σας πλεονάσµατα όσο
και τα εµπορικά σας πλεονάσµατα, κύριοι της Ολλανδίας, της
Αυστρίας, της Γερµανίας, τα οφείλετε σε µεγάλο βαθµό στο ότι
οι δικές µας χώρες είναι ελλειµµατικές και υποφέρουν. Άρα δεν
µπορεί να είναι και τα δικά µας δικά σας και τα δικά σας δικά
σας.».
Και αµέσως µετά να προσθέσετε: «Χωρίς ευρωοµόλογο δεν
βγαίνουµε από εδώ µέσα. Χωρίς ευρωοµόλογο το οποίο να αναδιαρθρώσει ορθολογικά το χρέος ολόκληρης της Ευρώπης δεν
φεύγουµε από εδώ µέσα!». Βέτο!
Την ώρα, κύριε Σταϊκούρα, που φύγατε από εδώ έχοντας
απεµπολήσει το βέτο και πήγατε εκεί -και βεβαίως ήσασταν ένας
παρατηρητής χωρίς το βέτο- και δεχθήκατε να θαφτεί το ευρωοµόλογο και αντί για το ευρωοµόλογο να έχουµε δάνεια από τον
ESN, καταδικάσατε την Κυβέρνησή σας στο πέµπτο σκληρότερο
µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήσατε αυτή την κρίση να πάει
χαµένη και αυτό το λέω µε πόνο καρδιάς όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη. Είχαµε µία εξαιρετική ευκαιρία
ως
Ευρωπαίοι
να
οδηγηθούµε
προς
την
οµοσπονδοποίηση. Γιατί αν δεν το κάνουµε τώρα που έχουµε
αυτή τη συµµετρική απειλή, που βλέπουµε τη διάλυση προ των
θυρών, πότε θα το κάνουµε;
Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε συγκεκριµένη πρόταση. Μίλησα πριν για
οµόλογο έκδοσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για
τριάντα χρόνια. Κάποιες µέρες µετά ήρθε η ισπανική κυβέρνηση
και έκανε µία αντίστοιχη πρόταση –νοητικά δεν είναι πολύ µακριά- για perpetual bonds, για οµόλογα διαρκείας που θα µπορούσε να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυµίσω σε κάποιους
ότι ορισµένοι γελούσαν πάρα πολύ, όταν εγώ µιλούσα για perpetual bonds το 2014 και το 2015.
Να σας θυµίσω, όµως, γιατί µιλούσα για perpetual bonds, γιατί
τότε είχαµε αναλύσει το χρέος του ελληνικού δηµοσίου και ένα
κοµµάτι του που ήταν το χρέος προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα -τα SMP bonds- ένα κοµµάτι του θα µπορούσε απλά να
είχε παγώσει ή να είχε γίνει µια ανταλλαγή µε τέτοια οµόλογα
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διαρκείας που θα εξέδιδε η Ελλάδα, θα αντικαθιστούσε τα SMP
bonds µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα γινόταν αυτή η
ανταλλαγή, αυτό το swap και έτσι δεν θα έπρεπε να το αποπληρώσουµε, απλά θα πληρώναµε ένα µικρό επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πάντα. Ήταν ένας τρόπος µε τον
οποίο θα µπορούσαµε να έχουµε ξεκαθαρίσει αυτό το απόθεµα
χρέους, που δεν έπρεπε ποτέ να το έχουµε, ήταν λάθος του
Τρισέ που το είχαµε.
Το λάθος της ισπανικής πρότασης είναι ότι όταν λες «αέναο»,
ουσιαστικά -τι λες;- λες ότι είναι one-off, είναι εφάπαξ. Τα αέναα
οµόλογα είναι σωστά, χρησιµοποιούνται πολύ για αυτή την εφάπαξ ανταλλαγή, αλλά εδώ δεν µιλάµε για ένα εφάπαξ χρέος.
Ο λόγος για τον οποίο -ελπίζω- ενστερνιστήκατε το ευρωοµόλογο είναι επειδή είναι ένα ζωντανό εργαλείο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το έχει κάθε χρόνο, συνέχεια, όχι
απλά για να ξεσκαρτάρουµε ένα παλιό χρέος και να το αφήσουµε, να το ξεχάσουµε.
Η πρόταση η δική µας για οµόλογο διάρκειας τριάντα ετών
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ουσιαστικά -τι κάνει;µεταφέρει το νέο χρέος το οποίο θα συσσωρευτεί στους ώµους
µας τώρα -στους δικούς σας ώµους, στους ώµους των Ισπανών,
των Ιταλών- αυτό το νέο χρέος να το επωµιστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι τυπώνοντας χρήµα -δεν µπορεί να το κάνει
αυτό- αλλά εκδίδοντας οµόλογα, να εκδώσει οµόλογα µπορεί.
Και αυτό µπορούµε να το κοιτάξουµε και νοµικά εµείς το έχουµε
ψάξει. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία, το έχω συζητήσει µε τον
Μπενουά Κερέ, είναι νόµιµο και είναι απόλυτα συµβατό µε το
κοινό συµφέρον της Ευρώπης.
Η οµορφιά της τριακονταετίας ξέρετε ποια είναι; Ότι ουσιαστικά λέµε «µεταφέρετε αυτό το νέο χρέος από τους ώµους των
κρατών µας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τριάντα χρόνια!». Σε τριάντα χρόνια θα πρέπει να έχουµε δηµιουργήσει το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών που θα βγάλει το ευρωοµόλογο µε δηµοκρατικές διαδικασίες, µε νέο ευρωπαϊκό Σύνταγµα και τα λοιπά.
Αν δεν µπορούµε, κύριε Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή ως Ευρωπαίοι να δεσµευτούµε ότι εντός
τριάντα ετών, τριών δεκαετιών, αν δεν µπορούµε να δεσµευθούµε ότι µέσα σε τριάντα χρόνια θα µπορέσουµε να οµοσπονδοποιηθούµε, δεν θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι µόνο
δεν θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αξίζει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα έπρεπε να έχετε ζητήσει. Γι’ αυτό σας
λέω ότι αφήσατε αυτή την κρίση να πάει χαµένη.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά για τη χώρα µας, κυρίες και κύριοι; Στις
10 Μαρτίου σε αυτήν εδώ την Αίθουσα είχαµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση που προσπαθούσε να συνδυάσει την αποτελεσµατικότητα µε την υπευθυνότητα. Είχα πει «3,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ, ρίξτε τα σήµερα στην οικονοµία!», γιατί γνώριζα ότι θα τα
είχατε στον κοινό σας λογαριασµό µε την Τράπεζα της Ελλάδος.
Δεν ζήτησα 20 δισεκατοµµύρια ευρώ ούτε 30 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Και είχα πει, κύριε Σταϊκούρα, ότι µε την οικονοµική επιδηµία
συµβαίνει ό,τι συµβαίνει και µε την υγειονοµική επιδηµία. Κάθε
µέρα που δεν κινείσαι γρήγορα…
Και εγώ να σας συγχαρώ, κύριε Γεραπετρίτη, όλη την Κυβέρνηση, που ισιώσαµε την καµπύλη. Και εγώ νιώθω περηφάνεια για
αυτό -µπράβο µας!- το θέµα είναι πώς πάµε στη δεύτερη φάση,
αλλά αυτό είναι µια δεύτερη ιστορία. Συγχαρητήρια! Χαίροµαι
που το καταφέραµε, όµως, στον οικονοµικό τοµέα τι σας έλεγα;
Η ίδια η εκθετική καµπύλη καιροφυλαχτεί. Εάν είχατε ρίξει αυτά
τα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ τη 10η Μαρτίου -άντε την 11η Μαρτίου- θα είχατε πετύχει µία άµυνα απέναντι στην ύφεση, που σήµερα για να πετύχετε την ίδια θα θέλατε 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ, γιατί η καµπύλη είναι γεωµετρική, αν όχι εκθετική, δεν είναι
γραµµική. Εσείς τι κάνατε; Περιµένατε, κρατούσατε πυροµαχικά
για να τα ρίξετε αργότερα στη µάχη. Τεράστιο το σφάλµα αυτό!
Πέραν αυτού, σας είχαµε πει «χρεωστικές κάρτες µε 300, 400
ευρώ για ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες που δεν θα πάρουν ούτε
1 ευρώ τώρα και που είναι κλεισµένοι σε υγρά διαµερίσµατα,
χωρίς να έχουν καν λαµβάνειν, όχι να µην έχουν χρήµατα, να µην
έχουν καν λαµβάνειν».
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Κόκκινα δάνεια: Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ωρύεται -και
καλά κάνει- για την πρώτη κατοικία. Εµείς ωρυόµαστε για κάτι
πιο βασικό, για τον «ΗΡΑΚΛΗ».
Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» τελείωσε, κύριε Σταϊκούρα. Πάντα καρκινοβατούσε, πάντα ήταν ένα προβληµατικό νοµοσχέδιο και νόµος τελικά µετά την ψήφισή του. Τώρα µε τον τετραπλασιασµό, µε τον
πενταπλασιασµό των ροών των κόκκινων δανείων, µε τη στάση
πληρωµών των νοικοκυριών στα ταµεία που έχουν αγοράσει δεν
υπάρχει πιθανότητα να εξυγιανθούν οι τράπεζες µέσα από τον
«ΗΡΑΚΛΗ».
Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουµε στο θέµα της κοινωνικής κατανοµής των βαρών, ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» πρέπει να παγώσει, πρέπει να τον παγώσετε σήµερα. Το λέµε αυτό έναν, ενάµιση
µήνα. Από την αρχή ήµασταν ενάντια, αλλά τώρα έχετε ιερή υποχρέωση απέναντι και στον ίδιο σας τον εαυτό, γιατί, πρώτον, δεν
πρόκειται να λειτουργήσει και δεύτερον -πείτε µου αν έχω άδικοδεν θα ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου;
Κάποια στιγµή πολύ σύντοµα δεν θα έρθουν τα ταµεία που έχουν
αγοράσει τα tranches αυτά τα οποία έχετε εγγυηθεί και θα σας
ζητήσουν να πάτε να δανειστείτε από τον ESM -γιατί αυτό είναι
το «µαξιλαράκι» του ΣΥΡΙΖΑ- για να τους τα πληρώσετε;
Και το ερώτηµα είναι από τη στιγµή που είναι ένα σχέδιο που
είναι νεκρό έτσι κι αλλιώς, το µόνο πράγµα που θα δηµιουργήσει
είναι νοµικά προβλήµατα και δηµοσιονοµικά προβλήµατα, γιατί
δεν το παγώνετε.
Δεν υπάρχει τεχνοκρατική απάντηση, κύριε Σταϊκούρα. Δεν
υπάρχει καµµία απάντηση. Το ρωτάω τώρα έναν, ενάµιση µήνα.
Ο µόνος λόγος είναι ότι υπάρχουν συµφέροντα µέσα σε αυτά τα
ταµεία, τα οποία είναι διαπλεκόµενα µε κάποιους που σας κρατούν τα λουριά. Το καταγγέλλω αυτή τη στιγµή από το Βήµα της
Βουλής.
Και µιας και αναφέρθηκα στο «µαξιλαράκι», κυρίες και κύριοι
σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σταµατήστε να µιλάτε για το «µαξιλαράκι».
Κύριε Τσακαλώτο, δεν υπήρξε ποτέ «µαξιλαράκι», µια πιστωτική κάρτα αφήσατε στον κ. Σταϊκούρα από την τρόικα 21 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δεν τη θέλουµε την πιστωτική κάρτα από την
τρόικα. Εκλεγήκαµε µαζί το 2015, για να µην παίρνουµε πλέον
τέτοιες πιστωτικές κάρτες από την τρόικα. Το τελευταίο που
χρειάζεται αυτή τη στιγµή η ελληνική Κυβέρνηση είναι πιστωτική
κάρτα από τον ESM. Βέβαια, θα πάνε γιατί ο κ. Σταϊκούρας ήδη
συναίνεσε να πάρει και άλλα χρήµατα από τον ESM. Όµως, εσείς
-ο ΣΥΡΙΖΑ- απεγκλωβιστείτε πλέον από αυτό το «µαξιλαράκι»!
Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
Ξέρω γιατί το λέτε. Θέλετε να πείσετε τον εαυτό σας πρώτα
και µετά τους υπόλοιπους ότι αν ήσασταν εσείς, είχατε βάλει κάποια χρήµατα στην άκρη και έβγαινε το πράγµα, παρά το τρίτο
και τέταρτο µνηµόνιο. Δεν έβγαινε! Δεν έβγαινε από την 6η Ιουλίου, όταν κάνατε το «όχι» «ναι». Αυτό πρέπει να το καταλάβετε
επιτέλους και να απεγκλωβιστείτε. Όταν βουλιάζει το πλοίο, δεν
είναι βέλτιστη πολιτική το να µένεις γραπωµένος µέχρι να φτάσεις στον βυθό.
Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση χτες, δεν ήταν ο κ. Μητσοτάκης,
ήταν ο κ. Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής, τι θα έκανε; Θα έβαζε
βέτο; Εσείς, κύριε Τσακαλώτο, την 9η Απριλίου στη θέση του κ.
Σταϊκούρα, θα βάζατε βέτο; Και αν θα βάζατε βέτο την 9η Απριλίου, γιατί δεν βάλατε τόσα χρόνια πριν, πριν φορτώσετε τον ελληνικό λαό µε δύο µνηµόνια, το τρίτο και το τέταρτο;
Αυτό που έχουµε τώρα -για να κοιτάµε µπροστά- είναι µία ξεκάθαρη στιγµή λιτότητας που µας έρχεται. Είναι απόρροια της
ολιγωρίας της 9ης Απριλίου και της ολιγωρίας χθες το βράδυ. Η
κ. Μέρκελ το δήλωσε, οι σύµβουλοί της την καθοδηγούν έτσι
ώστε το 2021 να ξαναγυρίσει στο «schwarz null», στο «µαύρο
µηδέν». Φέτος θα έχουν έλλειµµα, του χρόνου θα έχουν ένα
µικρό πλεόνασµα και θα το πετύχουν µε τη δική µας τη βοήθεια,
βέβαια, αλλά θα το πετύχουν. Και τότε να ξέρετε ότι η εντολή, η
ενισχυµένη εποπτεία, θα έρθει τον επόµενο Μάρτιο, Απρίλιο. Θα
έρθει και θα σας πει: «Ελάτε εδώ, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να
έχετε ένα πρωτογενές πλεόνασµα, εντάξει, δεν µπορείτε να
έχετε, γιατί καταλαβαίνουµε τι πάθατε και εσείς, αλλά έχετε ένα
έλλειµµα».
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Πόσο το βάζετε σήµερα, κύριε Σταϊκούρα; Εγώ σας λέω ότι θα
είναι «-15». Εσείς θα µου πείτε ότι θα είναι «-6», «-7». Όπως σας
είχα πει ότι είναι «-10» η ύφεση στη 10η Μαρτίου και εσείς λέγατε
ότι θα έχουµε «0», θα δούµε πού θα πάνε τα νούµερα. Όµως, µακάρι να µην έχουµε κανένα έλλειµµα. Εγώ σας λέω ότι θα έχουµε
και θα είναι µεγάλο. Μόνο και µόνο να σας πάνε στο «-5» από το
«-15», από το «-12», αυτό είναι µία υφεσάρα, είναι µία λιτότητα
που θα θυµίζει τις µέρες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου και του
Γιώργου Παπανδρέου του 2010-2011. Ένα τέτοιο υφεσιακό κύµα
έρχεται σε αυτή τη χώρα.
Επιτρέψτε µου να κλείσω -έχω µιλήσει πολύ, αλλά ήρθα και
από µακριά- µε µία ερώτηση, γιατί -ξέρετε- αντιµετωπίζουµε αυτή
τη στιγµή µία σιδηρόφραχτη συµµαχία κάποιων χωρών -εσείς
τους αντιµετωπίζετε, το ξέρετε καλά- οι οποίες αρνούνται και το
ευρωοµόλογο και το ένα και το άλλο. Εκεί µπορεί να διαφωνούµε
για το τι πρέπει να κάνεις. Εµείς λέµε «βέτο», εσείς λέτε «όχι
βέτο», αλλά νοµίζω ότι σε αυτό που µόλις είπα συµφωνούµε.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Αν όλοι εµείς έχουµε δίκιο -και εσείς
και εµείς και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που συναινούµε στο ευρωοµόλογο- ότι το ευρωοµόλογο δεν είναι θέµα αλληλεγγύης ή
φιλανθρωπίας προς το Νότο, αλλά κάτι πολύ καλό για την Ευρώπη, το οποίο σηµαίνει ότι θα είναι καλό και για τη Γερµανία,
από τη στιγµή που θα σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη, από τη
στιγµή που θα αρχίσουµε να αγοράζουµε πάλι γερµανικά αυτοκίνητα -λέω τώρα, έτσι;- γιατί λένε «όχι»; Αυτό είναι ένα ερώτηµα
που πρέπει να µας προβληµατίζει, γιατί η απάντηση ότι είναι
ανόητοι είναι ανόητη απάντηση. Δεν είναι ο κ. Χέκστρα και ο κ.
Σόλτς ανόητοι άνθρωποι. Κάτι άλλο συµβαίνει.
Θα µου επιτρέψετε πάρα πολύ γρήγορα να µοιραστώ µαζί σας
τη θέση του ΜέΡΑ25 για το τι συµβαίνει. Είναι προς το συµφέρον
των Γερµανών πολιτών, της πλειοψηφίας τους, των Ολλανδών
πολιτών, της πλειοψηφίας τους, το ευρωοµόλογο. Όµως, η ολιγαρχία τόσο στη Γερµανία όσο και στην Ολλανδία αλλά και στη
Γαλλία και σε άλλες χώρες -όχι ο δήµος, αλλά η ολιγαρχία- βλέπει την αρχιτεκτονική του ευρώ και σκέφτεται «Τι θρίαµβος είναι
αυτός;» Για σκεφτείτε. Φτιάξαµε ένα µεγάλο οικονοµικό µπλοκ,
πολύ πλούσιο, που είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισµού τουλάχιστον, που έχεις εργαλεία τα οποία µπορούν να ενισχύουν την
ολιγαρχία, όπως για παράδειγµα, την ποσοτική χαλάρωση που
κόβουν δισεκατοµµύρια και τα παίρνουν οι τράπεζες. Και οι τράπεζες τα δανείζουν στη «SIEMENS». Η «SIEMENS» δεν κάνει
επενδύσεις, αγοράζει µετοχές της «SIEMENS», ανεβαίνει η µετοχή της «SIEMENS» και κερδίζει το διοικητικό συµβούλιο της
«SIEMENS», που ο µισθός τους συνυφαίνεται µε τη µετοχή της
«SIEMENS».
Έχεις, λοιπόν, µια ολιγαρχία που έχει όλα τα εργαλεία για να
τη βοηθούν στη δύσκολη στιγµή και δεν υπάρχει ένα εργαλείο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγµή -ούτε ένα!- το οποίο να
µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας δηµοκρατικά εκλεγµένος πρωθυπουργός ή Πρόεδρος -ένα εργαλείο!- για να κάνει σηµαντική
µεταβίβαση εισοδηµάτων ή πλούτου από τους πλούσιους στους
φτωχούς. Αν θέλει! Ούτε η κ. Μέρκελ έχει αυτό το εργαλείο.
Ο Πρωθυπουργός κ. Μπόρις Τζόνσον της Βρετανίας, µιας
χώρας που οικονοµικά είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από
τη Γερµανία, έχει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες και πολύ περισσότερα εργαλεία ώστε, εάν θέλει -εάν θέλει!- να µεταβιβάσει
πλούτο και εισόδηµα από τους πλούσιους στους φτωχούς. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, αυτό
δεν υπάρχει.
Ξέρετε, αντιµετωπίζετε ανθρώπους εκεί µέσα που κινούνται
από ολιγαρχικά συµφέροντα που µόνο ένα πράγµα τους ενδιαφέρει: Να µη χάσουν αυτόν τον θρίαµβο. Είναι διατεθειµένοι να
καταστρέψουν την Ευρώπη παρά να επιτρέψουν τη δηµιουργία
ενός ευρωοµόλογου ή οποιουδήποτε άλλου εργαλείου που να
µπορεί να αναδιαρθρώσει χρέος και να µεταβιβάσει χρέος και
εξουσία από τους πλούσιους στους φτωχούς. Σε αυτό προφανώς θα διαφωνήσουµε. Γι’ αυτό και υπάρχουµε εµείς εδώ ως
ΜέΡΑ25, γιατί η ανάλυσή µας για το τι πρέπει να γίνει και την
ανάλυσή µας για το τι γίνεται πρέπει να συνάδουν.
Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Είτε ο κ. Σόλτς
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και ο κ. Χέκστρα είναι ανόητοι είτε δεν ισχύει αυτό που λέµε, δηλαδή ότι το ευρωοµόλογο είναι επωφελές για ολόκληρη την Ευρώπη. Νοµίζω ότι η δική µας ανάλυση είναι η καλύτερη.
Εγώ θα επιστρέψω στην Αίγινα. Και αυτό το λέω για όσους θέλουν να πνίξουν πάλι τη φωνή µου δηµιουργώντας αθλιότητες
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το πλοίο µου φεύγει στις 16.30’.
Παρακαλώ αυτή τη φορά να οργανώσετε καλύτερα τη σκευωρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Επειδή υπήρξε µια συζήτηση µε τον κ. Τσακαλώτο, θα ήθελα
να ενηµερώσω το Σώµα ότι του απάντησα. Απλώς τώρα θέλω να
του επισηµάνω πού υπάρχει στον Κανονισµό της Βουλής αυτό
που του είπα. Είναι στο άρθρο 64 παράγραφος 3: «Σε περίπτωση
που ζητηθεί ο λόγος από Πρόεδρο µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας και από αναπληρωτή εκπρόσωπο άλλης Κοινοβουλευτικής
Οµάδας, προηγείται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας».
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Άρα, αν ήταν εδώ ο Τσίπρας, δεν
θα απαντούσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν είστε
ο Τσίπρας!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τον αναπληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον
λόγο, όµως, κύριε Τσακαλώτο. Αν θέλετε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τον αναπληρώνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας λέω τι
λέει ο Κανονισµός. Αν θέλετε, να αλλάξετε τον Κανονισµό. Εγώ
δεν µπορώ να το κάνω.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας λέω
ότι σε περίπτωση που ζητηθεί ο λόγος από τον Πρόεδρο µιας
Κοινοβουλευτικής Οµάδας και από αναπληρωτή εκπρόσωπο
άλλης Κοινοβουλευτικής Οµάδας, προηγείται ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Τελεία.
Κύριε Τσακαλώτο, θέλετε να σας δώσω τον λόγο για να παρέµβετε τώρα ή θέλετε να ακούσετε πρώτα τον κ. Σταϊκούρα, ο
οποίος πρόκειται να µιλήσει, και να έχετε τον λόγο µετά;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, αν θέλετε για να κάνετε την παρέµβαση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να µη µιλάω δύο φορές, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ωραία,
τότε θα κάνετε υποµονή να µιλήσει ο κ. Σταϊκούρας και µετά θα
µπούµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα, όµως, έχει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θέλω να
σας ενηµερώσω ότι µου ζήτησε τον λόγο για αρκετό χρόνο, ώστε
να µιλήσει αναλυτικά για όλα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω πολλά έγγραφα, οπότε θα τα κρατήσω στην
άκρη για να σας τα δώσω µία και καλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αίσθηµα καθήκοντος και λογοδοσίας, όπως είπε ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και χωρίς διάθεση πολιτικών λεκτικών συγκρούσεων, θα
τοποθετηθώ επί ενός θέµατος που έθεσε και ο ίδιος και για το
οποίο το τελευταίο χρονικό διάστηµα λέγονται και γράφονται
διάφορα σηκώνοντας τον γνωστό ελληνικό κουρνιαχτό.
Δυστυχώς δεν τηρούµε τη ρήση των προγόνων µας «Χρη σιγάν
ή κρείσσονα σιγής λέγειν», δηλαδή πρέπει να σωπαίνεις ή να λες
κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Συνεπώς θα τοποθετηθώ για τα ταµειακά διαθέσιµα ή όπως πληρέστερα θα πρέπει να αποκαλούνται τα «συνολικά ταµειακά διαθέσιµα» της χώρας-κράτους και
φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από τη διαχρο-
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νική εξέλιξη του θέµατος, γιατί αυτά δεν δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επαναλαµβάνω, αυτά δεν δηµιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια. Πρώτη η Κυβέρνηση µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία στις αρχές του 2014 έθεσε τις βάσεις και το θεσµικό πλαίσιο για τη διεύρυνση και διερεύνηση των δυνατοτήτων του
δηµοσίου να αντλεί πόρους και να διαχειρίζεται συγκεντρωτικά
τα ταµειακά του διαθέσιµα, ταµειακά διαθέσιµα που µέχρι τότε
ήταν διάσπαρτα σε διάφορους λογαριασµούς σε εµπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό έγινε τότε µε την
αναβάθµιση του ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
καθώς και του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, του
ΟΔΔΗΧ. Συγκεκριµένα, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου του 2014 µε υπουργική απόφαση του οµιλούντος,
τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
Συνεπώς στο τέλος θα καταθέσω στα Πρακτικά την απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και τη σχετική απόφαση, όπως δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
στις 27 Φεβρουαρίου 2014.
Με τη συγκεκριµένη απόφαση παρασχέθηκε εξουσιοδότηση
στον ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του ελληνικού δηµοσίου για τη σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων διαχείρισης του ελληνικού δηµοσίου µε συµφωνία επαναγοράς, τα γνωστά repos, µε φορείς της
γενικής κυβέρνησης.
Ήταν µια στοχευµένη κίνηση λελογισµένης αξιοποίησης του
συγκεκριµένου εργαλείου από την πλευρά του δηµοσίου µε
στόχο όταν κρινόταν απαραίτητο και όχι υποχρεωτικά -συγκρατείστε τις λέξεις, θα επανέλθω για το 2015- µε τη συναίνεση των
φορέων -θα επανέλθω για το 2015- να ενισχύεται βραχυπρόθεσµα η ρευστότητα του δηµοσίου µέχρι να αποκατασταθεί σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Αυτή η στρατηγική µας τότε εντασσόταν σε ένα πλαίσιο ευρύτερου εξορθολογισµού της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µέρος
της οποίας ήταν η συνολική διαχείριση και αξιοποίηση των ταµειακών διαθεσίµων, η καταγραφή και κατάργηση των µη αναγκαίων τραπεζικών λογαριασµών του ελληνικού δηµοσίου, ο
εντοπισµός των ανενεργών ταµειακών διαθεσίµων και η µεταφορά τους στον λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρέπει να τονιστεί ότι µεταγενέστερα υπήρξαν τρεις συγκεκριµένοι νόµοι: Ο ν.4250, ο ν.4254 και ο ν.4270 του 2014 µε τους
οποίους κατοχυρώνονταν η διαδικασία αξιοποίησης των repos.
Στις 26 Μαρτίου του 2014, στις 7 Απριλίου του 2014 και στις 28
Ιουνίου του 2014.
Αξίζει να τονιστεί ότι τότε τις σχετικές διατάξεις ο ΣΥΡΙΖΑ ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σήµερα όψιµα οµνύων, καταψήφισε
συνολικά. Μάλιστα, η τότε εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε
στις 27 Φεβρουαρίου του 2014 στην Επιτροπή Ισολογισµού και
Απολογισµού της Βουλής, ότι τα repos του ΟΔΔΗΧ είναι λίγο
ιστορία απελπισίας.
Αυτά έλεγε τότε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τα repos τα
έλεγε «ιστορία απελπισίας», ενώ σήµερα πανηγυρίζει για αυτά
και λέει ότι είναι ορθή πολιτική πρακτική. Αυτά τα λέω, για να θυµόµαστε το παρελθόν µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αποτέλεσµα αυτών των πρωτοβουλιών, στις 31 Δεκεµβρίου 2014 η εικόνα των συνολικών ταµειακών διαθεσίµων του κράτους και των φορέων της γενικής
κυβέρνησης είναι η ακόλουθη: Πρώτον, τα ταµειακά διαθέσιµα
της κεντρικής διοίκησης µε βάση το Δελτίο Δηµοσίου Χρέους –
θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ήταν 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, τα ταµειακά διαθέσιµα των φορέων γενικής κυβέρνησης, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος
και του ΟΔΔΗΧ ήταν 13,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό θα το
καταθέσω στα Πρακτικά.
Τρίτον, τα repos, τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται µε τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα του κράτους και των φορέων γενικής
κυβέρνησης, από µηδέν που ήταν στις 31 Δεκεµβρίου 2013 διαµορφώθηκαν, σύµφωνα µε το Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης –θα το
καταθέσω στα Πρακτικά-, στα 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συνεπώς, για να τα µαζέψουµε, τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα
του κράτους στο τέλος του 2014 ανέρχονταν στα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να σηµειωθεί, µάλιστα, ότι αν στα 16 δισεκατοµµύρια
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ευρώ συνυπολογίσουµε ότι στο τέλος του 2014 η αποτίµηση της
συµµετοχής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στις
συστηµικές τράπεζες ήταν 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, τότε η συνολική δηµόσια περιουσία που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 28 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το σχετικό
Δελτίο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Συγκρατείστε συνεπώς τα εξής: Μιλάµε για 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ ταµειακά διαθέσιµα και 28 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολική
δηµόσια περιουσία. Αυτή η εικόνα δεν άλλαξε τις πρώτες ηµέρες
του 2015, παρά την υστέρηση εσόδων λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας από τις εκλογές και του κινήµατος «Δεν πληρώνω»
που ο ΣΥΡΙΖΑ υποδαύλιζε.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή ήταν η εικόνα
στο ταµείο της χώρας στο τέλος του 2014, µε τα επίσηµα στοιχεία του κράτους. Σηµειώνω πως οι τότε εκτιµήσεις ανέφεραν
ότι αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν αναλάµβανε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, η χώρα, ακριβώς επειδή τα έσοδα υστερούσαν σε
σχέση µε τους στόχους, θα έπρεπε να καταφύγει σε αυτό το ταµείο µετά τις 24 Φεβρουαρίου του 2015, γιατί πολύ απλά δεν θα
είχε τα έσοδα για να πληρώσει τις δαπάνες.
Θα επανέλθω σε αυτό, σχολιάζοντας τη σηµερινή πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ που αγνοεί τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που η Νέα Δηµοκρατία, ως κυβέρνηση τότε, επιδίωξε να κλείσει εντός του πρώτου διµήνου, µε
επωφελή για τη χώρα τρόπο, τη συµφωνία για τη λήψη της τελευταίας δόσης του τότε προγράµµατος.
Αντιθέτως, η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωνε τότε την
ελληνική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την αλήθεια από
εµένα προσωπικά, ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από την τελευταία
δόση της δανειακής σύµβασης. Στη συνέχεια δε, προσυπέγραψε
στις 20 Φεβρουαρίου 2015 ότι η δόση θα εκταµιευτεί εν συνόλω
στο τέλος της εκκρεµούσας τότε αξιολόγησης, τον Ιούνιο.
Όµως, αυτή η στάση τότε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε
αµέσως, άρδην, όταν βρισκόµενη σε αδιέξοδο, που η ίδια δηµιούργησε, αδυνατούσε να καλύψει τρέχουσες πιεστικές ταµειακές ανάγκες της χώρας. Για αυτόν τον λόγο προέβη σε µία
σειρά ενεργειών, αξιοποιώντας και διευρύνοντας το πλαίσιο που
βρήκε από το 2014 και είχε θεσπιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία. Αρχικά κατατέθηκε τροπολογία στο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση στις 19
Μαρτίου 2015, µε την οποία οι φορείς της γενικής κυβέρνησης
θα µπορούσαν να µεταφέρουν –η λέξη είναι «δύνανται να επενδύουν»- τα ταµειακά τους διαθέσιµα προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όµως, λίγο αργότερα, στις 27 Απριλίου 2015,
η κυβέρνηση προχώρησε τότε στην κύρωση πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, µε την οποία η µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων γινόταν υποχρεωτική, δηλαδή υποχρεούνταν να καταθέσουν
τα ταµειακά τους διαθέσιµα. Πότε; Στις 27 Απριλίου 2015, έναν
µήνα µετά την προηγούµενη απόφασή τους.
Συνεπώς αυτά έγιναν σχετικά µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες διαδοχικών κυβερνήσεων για τα ταµειακά διαθέσιµα του
κράτους και των φορέων γενικής κυβέρνησης στις εµπορικές
τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα δεν ανήκουν σε καµµία κυβέρνηση, σε κανέναν Πρωθυπουργό, σε κανέναν Υπουργό Οικονοµικών. Είναι χρήµατα του ελληνικού λαού. Είναι τα ταµειακά
διαθέσιµα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Και φθάνουµε στο 2017. Τι έγινε τότε; Τον Αύγουστο του 2017,
τότε, εξαιτίας της αναξιοπιστίας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, µε
υπουργική απόφαση –θα την καταθέσω στα Πρακτικά- του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών ανοίγει για πρώτη φορά λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο,
Λογαριασµός Δηµιουργίας Αποθεµατικού Προσόδων από τις
Αγορές Κεφαλαίων», κάτι πέρα και πάνω από τα ταµειακά διαθέσιµα των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε η πιστωτική και χρεωστική
κίνηση του λογαριασµού από τη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα, οι πιστώσεις θα γίνονταν µε µεταφορές τριών ποσών,
δηλαδή του καθαρού εσόδου κατόπιν υπόδειξης του ΟΔΔΗΧ που
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προκύπτει από την προσφυγή του ελληνικού δηµοσίου στις αγορές κεφαλαίων µέχρι τη λήξη του τρίτου προγράµµατος στήριξης, ποσών κατόπιν υποδείξεως του ΟΔΔΗΧ που προέρχονται
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης µε σκοπό τη δηµιουργία ταµειακού αποθέµατος, όπως λέει ο νόµος, για την ασφαλή
πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και ποσών
από τα ταµειακά διαθέσιµα του ελληνικού δηµοσίου.
Ο συγκεκριµένος λογαριασµός και µόνο αποτελεί αυτό που
χαρακτηρίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση «µαξιλάρι ασφαλείας»,
όπως επιβεβαίωσε και ο κ. Τσακαλώτος µε άρθρο του στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 23 Δεκεµβρίου 2019, όχι 36 δισεκατοµµύρια
ευρώ, αλλά 15,7 δισεκατοµµύρια ευρώ όπως θα πω σε λίγο. Αυτό
είναι το δήθεν ταµειακό «µαξιλάρι», ο καινούργιος λογαριασµός
πέρα από τα ταµειακά διαθέσιµα και όχι τα ταµειακά διαθέσιµα
της κεντρικής διοίκησης και των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Αυτό το ποσό, όπως πολλοί ξέρουν πολύ καλά σε αυτή την
Αίθουσα, δεν µπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς τη σύµφωνη γνώµη
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, µέσα µάλιστα από
πολύ αυστηρές διαδικασίες και προϋποθέσεις.
Επειδή, µάλιστα, σήµερα άκουσα κάτι για λογοδοσία από τον
κ. Τσίπρα, να σηµειωθεί ότι εκείνη την περίοδο για αυτό το θέµα
κατέθεσα πέντε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τον τότε αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών, σε συνθήκες µάλιστα σχετικά ήπιες
και ήρεµες. Είχα ζητήσει να ενηµερωθώ για τους σχετικούς χειρισµούς της τότε κυβέρνησης και τις πιστώσεις αυτού του λογαριασµού, αλλά και συνολικά για τα ταµειακά διαθέσιµα του
κράτους. Η πρώτη ερώτηση ήταν στις 15 Μαρτίου 2016, η δεύτερη την 1η Μαρτίου 2018, η τρίτη στις 13 Απριλίου 2018, η τέταρτη στις 23 Μαΐου 2018 και η πέµπτη στις 23 Ιουλίου 2018.
Ουδέποτε έλαβα απάντηση.
Αντιθέτως, εγώ είµαι εδώ για να δώσω απαντήσεις και, µάλιστα, τέσσερις ηµέρες µετά την κατάθεση ερώτησης από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δίνω µε στοιχεία απαντήσεις, γιατί
εγώ σέβοµαι την κοινοβουλευτική διαδικασία, τους συναδέλφους
όλων των πολιτικών κοµµάτων και πρωτίστως τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι, συνοψίζω τα αποτελέσµατα αυτών που είπα
µέχρι σήµερα.
Πρώτον, τα repos από 8,6 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του
2014 διαµορφώθηκαν στα 19,2 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Ιούνιο
του 2019 και σήµερα είναι στα 33,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα του κράτους και
των φορέων της γενικής κυβέρνησης από 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ στο τέλος του 2014 διαµορφώθηκαν -χωρίς τον ειδικό
λογαριασµό- στα 27 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2019
και σήµερα είναι στα 21 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η µικρή αυτή
µείωση το τελευταίο χρονικό διάστηµα οφείλεται στην κάλυψη
συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών αναγκών του ελληνικού
δηµοσίου. Θέλω να είµαι απολύτως ξεκάθαρος. Πρώτη κάλυψη
ήταν η πρόωρη εξόφληση µέρους του δανείου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου τον Νοέµβριο του 2019. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να
ήταν στην κυβέρνηση -δεν πρόλαβε- από εκεί θα έπαιρνε τα
λεφτά. Δεύτερη κάλυψη ήταν η σταδιακή µείωση εντόκων
γραµµατίων ελληνικού δηµοσίου από τον Σεπτέµβριο του 2019
µέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Τρίτη κάλυψη η µερική ενίσχυση
του τακτικού αποθεµατικού του Υπουργείου Οικονοµικών για να
αντιµετωπιστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις από την εξάπλωση
του κορωνοϊού. Πλήρης διαύγεια για όλα.
Τρίτον, τα ενδιαφέροντα τώρα, η αποτίµηση της συµµετοχής
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στις συστηµικές
τράπεζες από τα 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του 2014
κατρακύλησε στα 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2019.
Αυτή είναι η εικόνα που αφήσατε στην αξία των µετοχών των
Ελλήνων φορολογουµένων στο τραπεζικό σύστηµα. Έχω
µπροστά
µου
τις
επισυναπτόµενες
ενδιάµεσες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Όλα αυτά θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά.
Συνεπώς η συνολική δηµόσια περιουσία από 28
δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του 2014, όπως την παρέλαβε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαµορφώθηκε στο ίδιο ύψος τον
Ιούνιο του 2019, χωρίς τον ειδικό λογαριασµό.
Στο τέλος Μαρτίου -επόµενη ερώτηση που ετέθη- το συνολικό
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ταµείο ανέρχεται στα 36,6 δισεκατοµµύρια. Πώς αναλύεται; Τα
15,7 δισεκατοµµύρια από αυτά -είναι αυτό που είπα πρινπροέρχονται από την τελευταία εκταµίευση από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας προς τη χώρα µας και από τα
υπερπλεονάσµατα εκείνης της περιόδου. Και σε αυτό θα κάνω
ανάλυση για να έχετε πλήρη εικόνα. Τα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ
από δόσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης –
παρεµπιπτόντως, από δόσεις που πήραµε κουτσουρεµένες και δεν
πήγαν στην οικονοµία τότε και αυτή ήταν η κριτική που άσκησε
τότε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι τα χρήµατα δεν πήγαν στην
πραγµατική οικονοµία-, τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από εκδόσεις
χρέους και 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ από υπερπλεονάσµατα. Άρα,
9 και 3 και 3,7 κάνει 15,7. Το ποσό αυτό χρειάστηκε να κρατηθεί
στην άκρη λόγω της αναξιοπιστίας της τότε κυβέρνησης και της
αδυναµίας της να δανειστεί µε χαµηλό επιτόκιο από τις αγορές.
Τα διαθέσιµα των φορέων της γενικής κυβέρνησης που τηρούνται
σε εµπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι 10,7
δισεκατοµµύρια ευρώ και 10,2 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι τα
ταµειακά διαθέσιµα της κεντρικής διοίκησης. Άρα 15,7 και 10,7 και
10,2 κάνουν 36,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρουσίασα αναλυτικά,
όπως δεν έχει γίνει ποτέ στην Ολοµέλεια, από την αρχή της
προηγούµενης οικονοµικής κρίσεως την εικόνα του ταµείου της
χώρας. Ποια είναι τα χρήσιµα συµπεράσµατα που µπορούν να
βγουν;
Πρώτο συµπέρασµα, τα ταµειακά διαθέσιµα κράτους και
φορέων της γενικής κυβέρνησης υπήρχαν και υπάρχουν, δεν τα
ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυξάνουν ή µειώνονται ανάλογα µε τις
εκδόσεις νέου χρέους που κάνει το κράτος. Για παράδειγµα,
πρόσφατα βγήκαµε και δανειστήκαµε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ µε
µία επταετή έκδοση. Αυξάνουν αυτά τα διαθέσιµα, ανάλογα µε την
εξυπηρέτηση του χρέους, ανάλογα µε το ύψος των εντόκων
γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου, ανάλογα µε την
αποπληρωµή του δανείου προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Για παράδειγµα –επαναλαµβάνω-, αν η προηγούµενη κυβέρνηση
αποπλήρωνε το µέρος του δανείου προς το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο –δεν πρόλαβε, όπως και πολλά άλλα-, κάτι που έκανε
άµεσα η σηµερινή Κυβέρνηση, θα χρησιµοποιούσε πόρους από
αυτά τα ταµειακά διαθέσιµα προκειµένου να κάνει την καταβολή
του ποσού. Άρα θα παρέδιδε στην επόµενη κυβέρνηση -στη
σηµερινή- 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα ταµειακά διαθέσιµα.
Εάν µείωνε τα έντοκα γραµµάτια, όπως είχε δεσµευτεί -και έγινε
αυτό µετά τον Ιούλιο του 2019- θα ήταν αυτά τα ταµειακά
διαθέσιµα ακόµα λιγότερα κατά 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όλες
αυτές οι επιλογές, όµως, που έγιναν από τη σηµερινή Κυβέρνηση
και δήθεν είχαν δροµολογηθεί από την προηγούµενη είναι
επωφελείς, είναι ωφέλιµες για τη χώρα και τους πολίτες.
Δεύτερο συµπέρασµα, άλλο «Ειδικός Λογαριασµός Αποθεµατικού» και άλλο «ταµεικά διαθέσιµα της κεντρικής διοίκησης και
των φορέων της γενικής κυβέρνησης». Όλα αυτά τα ποσά µαζί
συνθέτουν το ταµείο του κράτους. Η διαφορά, όµως, είναι ότι η
χρήση του ειδικού λογαριασµού γίνεται µόνο υπό αυστηρούς
όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ.
Τρίτο συµπέρασµα, η συνολική περιουσία που παρέλαβε ο
ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος του 2014, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα του
κράτους και η αποτίµηση της συµµετοχής του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στις συστηµικές τράπεζες,
είναι στα ίδια επίπεδα µε την περιουσία που παρέδωσε τον Ιούνιο
του 2019, εάν εξαιρεθεί αυτό που είπα πριν, ο ειδικός
λογαριασµός.
Τέταρτο συµπέρασµα, το Υπουργείο Οικονοµικών επί
διακυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας, σεβόµενο τις διαδικασίες
κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις αρχές της διαφάνειας είναι
παρόν στη Βουλή και τοποθετείται, τιµώντας τον
κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία, εν αντιθέσει µε την
πρακτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτη διαφάνεια παντού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας και αφού µίλησα για
ταµειακά διαθέσιµα, δεν µπορώ παρά να καταθέσω ορισµένες
εύλογες, νοµίζω, απορίες και προβληµατισµούς που προκαλούν
οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση αυτών των πόρων στο πλαίσιο
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της αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Πρώτον, µας κατηγορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι τα
µέχρι σήµερα µέτρα που πήραµε δεν είναι αρκετά και ότι θα
έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε εµπροσθοβαρώς µεγαλύτερο
µέρος, αν όχι το σύνολο, των ταµειακών διαθεσίµων.
Ταυτόχρονα, µας κατηγορεί ότι µειώνουµε τα ταµειακά
διαθέσιµα. Τελικά τι ακριβώς γίνεται; Και το ένα και το άλλο δεν
µπορεί να ισχύουν. Την εξάντληση των διαθέσιµων προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ ή τη διατήρησή τους, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό
βαθµό;
Δεύτερον, µας παρουσίασε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ένα
πακέτο µέτρων συνολικού ύψους 26,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Από την
ηµέρα, όµως, που παρουσιάστηκε αυτό το πρόγραµµα, κάθε
µέρα, σε όποιον βλέπει ο κ. Τσίπρας υπόσχεται επιπλέον πόρους
που δεν ήταν στο πρόγραµµα. Δείτε, για παράδειγµα, το δελτίο
Τύπου µετά τη συνάντηση µε ανθρώπους από τον χώρο του
πολιτισµού. Είπε ότι θα δώσει πολλαπλάσιους πόρους και εκεί.
Μα, δεν ήταν στα 26 δισεκατοµµύρια. Άρα µοίρασε και συνεχίζει
να µοιράζει κάθε µέρα υποσχέσεις για στήριξη κλάδων µε
επιπλέον πόρους που δεν είχαν συµπεριληφθεί στις αρχικές
προτάσεις της. Δηλαδή, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υιοθετεί
πλήρως τη λογική του «περάστε, κόσµε!», το πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης σε επανάληψη, στα καλύτερά του.
Τρίτον, πάµε στα πιο ουσιαστικά. Αναγνώρισε στην παρουσίαση
της πρότασής της η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όψιµα βεβαίως,
την ανάγκη χορήγησης αναστολών για την πληρωµή φορολογικών
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Μάλιστα, ακολουθώντας την προσφιλή τακτική της ανεύθυνης
πλειοδοσίας, έκανε προκαταβολικά λόγο για εξάµηνη αναστολή,
η οποία όπως αναφέρει «αν κριθεί απαραίτητο µπορεί να
επεκταθεί και στους ενννέα µήνες» και µάλιστα «για όλες τις
φορολογικές υποχρεώσεις». Ωστόσο εξακολουθεί στον
υπολογισµό να µη λαµβάνει υπ’ όψιν το ταµειακό κόστος αυτών
των µέτρων ύψους 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που προκύπτουν
από τις εν λόγω αναστολές.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Όταν δώσεις αναστολή σε έναν πολίτη, σε µια επιχείρηση και τον µήνα Μάρτιο δεν καταβάλει τη
φορολογική του υποχρέωση, δηµιουργείται ένα κενό για να πληρώσει το κράτος τις δαπάνες που έχει αυτό τον µήνα, τις συντάξεις για παράδειγµα. Ποιος θα τις πληρώσει αυτές; Τα 12
δισεκατοµµύρια ευρώ ποιος θα τα καταβάλει; Προφανώς, έρχονται τα ταµειακά διαθέσιµα να τα καταβάλουν και να καλύψουν
αυτό το κενό.
Άρα, πώς είναι δυνατόν να αγνοεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη βασική
πραγµατικότητα; Δεν καταβάλλει ο πολίτης τους φόρους; Δεν
καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές; Πώς θα πληρωθούν οι
συντάξεις; Από έσοδα πληρώνονται οι δαπάνες. Άρα αυτό το
κενό έρχονται και το καλύπτουν τα ταµειακά διαθέσιµα.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Συγκρατήστε το. Αθροίζοντας µόνο
τα δηµοσιονοµικά µέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, 14 δισεκατοµµύρια και 12
δισεκατοµµύρια, που είναι οι αναστολές, το αποτέλεσµα κάνει 26
δισεκατοµµύρια. Αυτό υπερβαίνει τα ταµειακά διαθέσιµα της
χώρας.
Έτσι η χώρα µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να χρησιµοποιήσει πόρους και από τον ειδικό λογαριασµό. Συνεπώς
οδεύει τη χώρα σε νέο µνηµόνιο. Εµείς αυτό θα το αποφύγουµε.
Επιπλέον, η άσκηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το µέτρο των αναστολών δεν θα
έχει ούτε δηµοσιονοµικό κόστος, αφού οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν απλώς σε διαφορετικό χρονικό διάστηµα. Τι λέει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα δώσει έξι ή εννιά µήνες αναστολές
-παρεµπιπτόντως, αν δώσει εννιά, πάµε ήδη στο 2021, άρα υπάρχει και δηµοσιονοµικό κόστος- και θα υποβάλει τους πολίτες αµέσως να δώσουν µε µια τις υποχρεώσεις έξι και εννιά µηνών.
Προφανώς δεν γίνεται, άρα υπάρχει και δηµοσιονοµικό κόστος και
στην άσκηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη δική µας άσκηση, το οποίο όµως
αγνοείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από εµάς έχει προσµετρηθεί.
Τελικά, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτά τα λέει για να τα λέει
ή από άγνοια κινδύνου;
Τέταρτον, ακόµα πιο ενδιαφέρον είναι το εξής: Προεξοφλεί η
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Αξιωµατική Αντιπολίτευση την πρότασή της αυθαίρετα ότι οι επιστροφές φόρων, τα περίφηµα «ANFAs» και «SMPs», 3,5 δισεκατοµµύρια, µπορούµε αύριο το πρωί να τα αξιοποιήσουµε. Έχει
υπογράψει ο κ. Τσακαλώτος αυτά να δοθούν τα επόµενα τρία
χρόνια, να συνοδεύουν θετικές αξιολογήσεις της χώρας κάθε
εξάµηνο, να πηγαίνουν µόνο για το χρέος και σήµερα ξαφνικά
λένε «τα 3,5 δισεκατοµµύρια πάρε τα, χωρίς να διαβουλευτείς
µε κανέναν».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Μα, αφού η απόφαση είναι συγκεκριµένη και προέρχεται από
την προηγούµενη κυβέρνηση. Σπάει ανάλογα µε τις αξιολογήσεις, πηγαίνει µέχρι το 2022 και αν µη τι άλλο, η παρούσα Κυβέρνηση τον Δεκέµβριο του 2019 εξασφάλισε αυτά τα χρήµατα
να πηγαίνουν για την ανάπτυξη και όχι για το χρέος, όπως είχε
δεσµευτεί η προηγούµενη κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άκουσα και κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σήµερα.
Για παράδειγµα, άκουσα ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχε µόνο µια γενικόλογη αναφορά για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, λέτε και ο νόµος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ µε
το να σταµατήσει στις 31-12-2019 η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι κάτι διαφορετικό! Νόµος του ΣΥΡΙΖΑ 1η Απριλίου
του 2019, καταληκτική ηµεροµηνία 31-12-2019. Θα το καταθέσω
στα Πρακτικά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Υπήρχε καινούργιος νόµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καµµία
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νόµος του ΣΥΡΙΖΑ µε καταληκτική ηµεροµηνία 31-12-2019 και ήρθε η σηµερινή Κυβέρνηση
και αυτόν το νόµο τον πήγε πίσω για τέσσερις µήνες. Να ο ένας
νόµος 31-12-2019, όχι έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά
νόµος µε τις υπογραφές των µελών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
και αυτός είναι ο νόµος µε τις υπογραφές των µελών της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σιγάσιγά, σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Άκουσα για το αν γίνονται ή δεν γίνονται ρυθµίσεις στις τράπεζες. Έγιναν από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι τον Μάρτιο του
2020 εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις
ρυθµίσεις διµερείς στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων. Θα καταθέσω στα Πρακτικά και το πώς πήγαινε η
πλατφόρµα αυτή.
Θα επαναλάβω ότι εµείς, η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγµή
έχει αποδείξει ότι πράττει την κατάλληλη στιγµή τις κατάλληλες
πολιτικές. Συνεπώς το ζήτηµα µέχρι την άλλη Παρασκευή θα αντιµετωπιστεί από την Κυβέρνηση µε υπευθυνότητα και ευαισθησία.
Τέλος, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές από τον κ. Τσίπρα για τα οκτακοσάευρα τι θα γίνει τον Μάιο, αυτό το οποίο λέει
η Κυβέρνηση είναι πολύ απλό. Τι έγινε στην πρώτη φάση της κρίσεως; Όπως όφειλε το κράτος, ήρθε και σήκωσε το βάρος της
λειτουργίας, σχεδόν του συνόλου της οικονοµίας -όπως είχε καθήκον µέσα στην πρωτοφανή κρίση- ενισχύοντας µισθωτούς, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες κι ανέργους.
Στη δεύτερη φάση της κρίσεως, στη φάση, δηλαδή, που ευελπιστούµε όλοι ότι θα αρχίσει να ανοίγει η οικονοµία, οφείλουµε
να ενισχύσουµε περισσότερο τη ρευστότητα των επιχειρήσεων,
αλλά προσοχή, µε διατήρηση των θέσεων απασχόλησης µέχρι
το τέλος του έτους.
Άρα οφείλουµε να ενισχύσουµε τις επιχειρήσεις µε την επιστρεπτέα προκαταβολή, µε την επιδότηση του επιτοκίου, µε εγγυηµένα δάνεια, έτσι ώστε να λειτουργήσουν µέσα σε µια
δύσκολη συγκυρία στην αρχή, να κρατήσουν θέσεις απασχόλησης και να σταθεροποιηθούν.
Άρα, όταν έρχεται, για να το πω πολύ απλά, µια επιχείρηση όπως ήδη αρχίζει και συµβαίνει- και ζητάει τους εργαζόµενούς
της πίσω για να µπορέσει να λειτουργήσει, το κράτος δεν µπορεί
να πληρώνει και τα 800 ευρώ. Το κράτος είναι για την αναστολή.
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Όταν έρχεται η επιχείρηση και ζητάει πίσω τον εργαζόµενο, γιατί
ανοίγει µέσα στον Μάιο, δεν θα πληρώνεται ο εργαζόµενος και
από τη µια και από την άλλη πλευρά. Εδώ χρειάζεται επιµερισµός
του κόστους µε αίσθηµα δικαίου και αλληλεγγύης, µεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Το κράτος θα θέσει τις βάσεις
για την επανέναρξη της οικονοµικής δραστηριότητας, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ρευστότητας. Η επιχειρηµατική κοινότητα, όµως, οφείλει να αξιοποιήσει µε αποτελεσµατικότητα και
κοινωνική υπευθυνότητα την κρατική συνδροµή, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τις θέσεις απασχόλησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Καλησπέρα σας! Χρόνια πολλά! Χριστός ανέστη!
Πάµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Ζήτησε τον
λόγο πρώτος ο κ. Τσακαλώτος από τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά ζήτησε ο
κ. Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25.
Αν δεν έχει κανείς αντίρρηση να µιλήσει, πριν από τους κυρίους που προηγούνται, πολύ ευχαρίστως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µπορεί ο κύριος
συνάδελφος να περιµένει, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, εδώ είναι,
µπορεί να σας ακούσει.
Είπε ότι βιάζεται και ότι έχει πολύ λίγα να πει.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μετά τον κ. Λοβέρδο, κύριε Πρόεδρε, δεν ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βρείτε τα! Προς το
παρόν, ας έρθει ο κ. Τσακαλώτος.
Κύριε Βούτση, για να µην κάνω πάλι κάποιο λάθος, θέλετε να
µιλήσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να σας πω; Δεν θα πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Απλώς, θέλω να πω για την προηγούµενη διαδικασία που ακολουθήθηκε -είναι παρών ο κ. Σταϊκούρας- ότι είναι πρωτοφανές πραγµατικά για τριάντα δύο λεπτά να
παίρνει τον λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών, χωρίς να έχει ανταποκριθεί, διότι είχε γίνει ειδική ερώτηση από τον κ. Τσακαλώτο
για τα ζητήµατα των διαθεσίµων του κράτους για να γίνει µέσα
σε µια ειδική διαδικασία, να υπάρξει η απάντηση. Διεκόπη από
τον προηγούµενο Προεδρεύοντα η συζήτηση, διότι απάντησε ο
Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης εκ µέρους της Κυβέρνησης στον
Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µπήκε στη µέση ο κ.
Βαρουφάκης κι άνοιξε το θέµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
τι έγινε προχθές, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή -και αντιλαµβάνοµαι και το πώς αντιλαµβάνονται τη διαδικασία και τα άλλα κόµµατα- να υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Δηλαδή, ο κ. Τσακαλώτος, αν θα ήθελε να µιλήσει για να ανταποκριθεί πια στην ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία επί των
διαθεσίµων, κύριε Σταϊκούρα, θα έπρεπε για τον ίσο χρόνο ή για
όποιο χρόνο -δεν παίζει ρόλο- και ανεξάρτητα από την ύλη της
προηγούµενης συζήτησης, να τοποθετηθεί. Ταυτόχρονα, δεν του
εδόθη προηγούµενα ο λόγος -δεν ήσασταν εσείς µέσα- να µιλήσει εκ µέρους του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ήθελα, δηλαδή, απλώς να σας επισηµάνω, για να γραφτεί στα
Πρακτικά -εν όψει της εµφάνισης, που ήταν γνωστό, του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εδώ και των υπολοίπων αρχηγών της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι έθεσαν συγκεκριµένα
ζητήµατα, τα οποία δεν απαντήθηκαν- τη νευρικότητα και αµηχανία της Κυβέρνησης για να αλλάξει την ατζέντα -διότι περί
αυτού πρόκειται- και να φέρει άλλους Υπουργούς, για να συζητήσουν για άλλα θέµατα που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Διότι
µπήκε και ότι την άλλη εβδοµάδα ο κύριος Πρωθυπουργός θα
πάρει την πρωτοβουλία, όχι αποδεχόµενος την πρόταση για προ
ηµερήσιας συζήτηση των αρχηγών των κοµµάτων, αλλά και πάλι
σε µια περιορισµένη, «υπό έλεγχο» -βάλτε µέσα σε εισαγωγικά
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αυτό το «υπό έλεγχο»- κοινοβουλευτική διαδικασία -διά των ανακοινώσεων που θα κάνει και ύστερα θα µιλήσουν οι αρχηγοί των
άλλων κοµµάτων- ότι θα συζητιόταν το θέµα της οικονοµίας εν
συνόλω. Ζητήθηκαν επ’ αυτού και σήµερα διευκρινίσεις.
Γενικώς, δηλαδή, ακριβώς επειδή δε λειτουργεί η Βουλή
πλέον, λόγω των ειδικών συνθηκών -αλλά όχι µόνο- η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη µη λειτουργία της
Βουλής κατά κανονικό τρόπο, είναι σαφές ότι φέρνει όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης -εγώ αυτή τη στιγµή διαβλέπω ιδιαίτερα
για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- σε µια κατάσταση υποδεέστερη, µε την έννοια της ισονοµίας επί της ατζέντας των θεµάτων
που συζητιούνται, επί του χρόνου που συζητιούνται, επί του εύρους που συζητιούνται και επί των απαντήσεων που δεν δίνονται
σε θέµατα που τίθενται εδώ πέρα µέσα.
Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Δεν ήθελα να πάρω τον λόγο
για τη συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποτε να γίνει σεβαστή αυτή η συζήτηση εδώ µέσα. Διότι άκουσα και τον κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Σταϊκούρα να λένε για το πόσο σέβονται την
κοινοβουλευτική διαδικασία. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι αυτά
γίνονται µέσα από συγκεκριµένες συζητήσεις που έχουν τη δικιά
τους σειρά των εισηγήσεων και των τοποθετήσεων και κυρίως
των απαντήσεων πάνω σε ζητήµατα που τίθενται και τα οποία τα
περνάµε δίπλα µόνο επικοινωνιακά, για να αλλάξει η ατζέντα. Αντιλαµβάνοµαι και τη δυσκολία των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών
έµπειρων εκπροσώπων εδώ πέρα µέσα των κοµµάτων σε µια τέτοια διαδικασία να δώσουν τη δικιά τους υποχρεωτική παρουσία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα σχολιάσω το 80% της οµιλίας του κ. Σταϊκούρα. Νοµίζω
ότι έπρεπε να έχει κάνει µια γραπτή ενηµέρωση για τα ταµειακά,
για να µπορούµε να το συζητήσουµε. Στα έξι λεπτά -είµαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έχω µια ανοχή- δεν µπορούµε να
απαντήσουµε σε αυτά. Ελπίζω να είναι καλύτερη η προετοιµασία
για άλλα πράγµατα που µας είπατε, όπως για την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Δεν παρακολουθείτε τη Βουλή. Είναι προφανές. Παίρνετε ήδη τα σηµειώµατα. Η συζήτηση για την πρώτη κατοικία ήταν ανάµεσα σε εµένα και τον κ. Τσιάρα, αν είχαµε
δεσµευτεί ότι δεν θα υπάρχει προστασία. Κι αυτό είπα δεν είναι
σε κείµενο. Δεν είναι σε κανένα. Λήγει ο ν.4605 -όπως είπατε- και
είχαµε δεσµευτεί να φέρουµε ένα καινούργιο πλαίσιο που θα είχε
προστασία. H πρώτη δική σας πράξη ήταν να δεσµευτείτε ότι δεν
θα υπάρχει επέκταση της πρώτης κατοικίας. Ήταν κάτι τελείως
διαφορετικό, όπως είµαστε τελείως διαφορετικοί σε όλα. Με τέτοιες ανακρίβειες µπορώ να φανταστώ τι θα δω, όταν θα µελετήσω τις προσηµειώσεις που είχατε από την οµάδα σας, για να
µπορώ να το σχολιάσω.
Είναι προφανές ότι ήρθατε εδώ για να αλλάξετε την ατζέντα.
Το είπε και ο κύριος Πρόεδρος που είναι πάντα πιο ευγενικός
από εµένα. Ήταν τόσο προφανές. Ποια ήταν η ατζέντα; Ποια
ήταν η συζήτηση στη Βουλή; Πρώτον, ήταν το θέµα της κατάρτισης για τους επαγγελµατίες, που το πήρατε πίσω. Έγινε µια
συζήτηση και θα επανέρθω σε αυτό. Το άλλο ήταν η χθεσινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είπατε κουβέντα, ενώ
αυτή ήταν η συζήτηση και το πώς προχωράµε.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεραπετρίτη, για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το τι έγινε χθες, µιας που δεν είναι εδώ ο κ. Μητσοτάκης.
Εγώ καταλαβαίνω ότι στη χθεσινή συζήτηση υπήρχαν τρία θέµατα για το ταµείο ανάκαµψης: πρώτον, πόσο µεγάλο πρέπει να
είναι, δεύτερον, η δοσολογία ανάµεσα σε ζεστό χρήµα ή δάνεια,
οι µετατοπίσεις, που είναι και ένα θέµα στην ελληνική οικονοµική
συζήτηση και τρίτον, το θέµα της αµοιβαιοποίησης, το Eurobond,
τα ευρωοµόλογα κ.λπ..
Υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης ένα κείµενο µε άλλους οκτώ ηγέτες υπέρ αυτού του Eurobond, του ευρωοµολόγου. Πρέπει να
σας πω ότι από τότε που το υπέγραψε, δεν το έχει υποστηρίξει
µε φανατισµό και αυταπάρνηση ή τουλάχιστον δεν φαίνεται έτσι.
Δεν φαίνεται, δηλαδή, σαν τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Σάντσεθ, τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Κόστα, τις αντιπρωτοβου-
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λίες που παίρνει ο Ρούτε και άλλοι ηγέτες. Γίνεται µια συζήτηση.
Πού είναι ο κ. Μητσοτάκης στην ευρωπαϊκή συζήτηση; Που είναι
η παρέµβασή του; Ήταν αρκετά µεγάλη αυτή η πρόταση; Θέλετε
µεγαλύτερη; Πόσο ποσοστό πρέπει να είναι σε δάνεια, πόσο ποσοστό σε ζεστό χρήµα; Συµφωνεί ο κ. Μητσοτάκης ή εσείς ότι
αυτό που βγήκε από την Κριστίν Λαγκάρντ είναι πολύ λίγο, πολύ
αργά; Κινδυνεύει η Ευρώπη; Παίρνει αρκετά µέτρα; Συµβάλλετε
εσείς εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, σε κάποια άλλα
φόρα, να γίνει κάτι διαφορετικό; Καταλαβαίνετε ότι θα έχει τεράστιο πρόβληµα ο κ. Σταϊκούρας τα επόµενα δύο χρόνια; Δεν
ξέρω ο ίδιος τι προβλέπει, είτε για το έλλειµµα ή το πρωτογενές
έλλειµµα για φέτος και για του χρόνου, αλλά καταλαβαίνετε τι
πρόβληµα µπορεί να υπάρχει, χωρίς κάποια από αυτά τα πράγµατα που συζητούνται στην Ευρώπη;
Υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης ένα γράµµα και τελείωσε; Πού
είναι η ηγετική παρουσία για να πει ότι η Ελλάδα συντάσσεται µε
την Ισπανία και την Ιταλία και µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε
να κάνουµε παρέµβαση; Πραγµατικά δεν βλέπω αυτή την ευρωπαϊκή παρουσία και είναι πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα. Το
πρώτο πρόβληµα θα το έχει η Ιταλία, αλλά θα έχουµε και εµείς
πρόβληµα εάν δεν αλλάξει ρότα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ουσιαστικά έχουµε δύο επιλογές, κύριε Γεραπετρίτη. Η µία
επιλογή ήταν να λυθεί τώρα το θέµα, µέσα από κάποιο ευρωοµόλογο, που έχει αυτό το στοιχείο που είπε ο κ. Βαρουφάκης,
αναδιάρθρωση του χρέους, ή να φορτώσουµε στις χώρες χρέος
το οποίο σε δύο χρόνια θα είναι προφανές ότι κάτι θα πρέπει να
κάνουµε. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο µετά από δύο χρόνια. Θα
είναι πιο δύσκολα τα πράγµατα. Γι’ αυτό σας λέω ότι έχει σηµασία. Αν δεν πάρουµε τώρα, εγώ κρίνω -µε τις δικές µου οικονοµικές αρχές και µε τις αναλύσεις που έχει κάνει το κόµµα µου και
άλλοι οικονοµολόγοι- ότι θα είναι πολύ δύσκολο στα δύο χρόνια
για την Ευρωζώνη και δύσκολο για την Ελλάδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ποιο
ακριβό εννοείτε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Λέω ότι θα είναι πιο δύσκολο το
µέγεθος του χρέους που θα έχει ήδη αυξηθεί, που θα έχει χρεωθεί στα κράτη-µέλη και άρα η ποσότητα της αναδιάρθρωσης
θα είναι πιο µεγάλη. Άρα ανησυχώ και για την Ελλάδα και για τη
βιωσιµότητα της Ευρωζώνης.
Αντί ο κ. Σταϊκούρας να µας απαντήσει για αυτά τα θέµατα,
για το «too little too late» της Λαγκάρντ για την Ελλάδα, έκανε
διάφορες κριτικές για τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς, όπως πάντα, να αναλύσει ότι υπάρχει µια οικονοµική συζήτηση για το εµπροσθοβαρές ή όχι. Υπάρχει µια συζήτηση η οποία λέει πως όταν πάρεις
κάτι περισσότερο, πιο µπροστά, θα έχεις λιγότερο ανάγκη να πάρεις αργότερα. Πάρε µια θέση όµως, συζήτησέ το. Μην λες
απλώς ότι «αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο είπε ο ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς να
έχεις µια ανάλυση της κριτικής αυτής. Είναι λάθος αυτή η κριτική; Το λένε πάρα πολλοί οικονοµολόγοι. Είναι µέρος πια του
δηµοσίου διαλόγου το ποσό. Υποστήριξε ότι το ποσοστό φτάνει
και ότι εάν είναι χειρότερη η πρόβλεψη από το 4% του κ. Στουρνάρα,, θα φταίτε εσείς ή δεν θα φταίτε εσείς για κάποιον άλλο
λόγο που θα βρεθεί τότε, αλλά να κάνουµε µια ανάλυση σε αυτό
το πράγµα. Δεν τη βλέπω, όµως.
Υπάρχει βέβαια και το ποιοτικό στοιχείο που ποτέ δεν απαντάτε. Φαντάζοµαι ότι δεν συµφωνείτε, κύριε Σταϊκούρα, ούτε
εσείς κύριε Γεραπετρίτη ότι καλό θα είναι να παίρνουν οι εργαζόµενοι µόνο 500 ευρώ τον µήνα, γιατί αλλιώς µετά θα πάχαιναν
αν τους δίναµε περισσότερα λεφτά, επειδή δεν θα µπορούσαν
να τα ξοδέψουν σε τίποτα άλλο.
Δεν θα συµφωνείτε σε αυτό, αλλά είναι αρκετά τα 533 ευρώ;
Είναι; Ακούσαµε ότι η ελληνική Κυβέρνηση είναι η µόνη που έχει
αποκλείσει, έχει απαγορεύσει τις απολύσεις. Δεν είναι ακριβώς
έτσι, κύριε Γεραπετρίτη. Κατ’ αρχάς, η Δανία και η Ιταλία τις κάνουν συνολικά και εσείς µερικά.
Τέλος πάντων, όµως, για το ποιοτικό θέµα εµείς έχουµε πει
συγκεκριµένα πράγµατα για το τι χρειάζονται οι εργαζόµενοι. Ότι
δεν φτάνουν τα 500 ευρώ κι όχι µόνο ότι δεν φτάνουν για τώρα.
Δεν θα είναι σε θέση να δαπανήσουν όταν βγούµε από το καθαρά
υγειονοµικό µέρος. Αλλά να κάνουµε µια συζήτηση για το αν
είναι ή δεν είναι αρκετά. Έχουµε κάνει µια ανάλυση γιατί χρει-
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άζονται περισσότερο ζεστό χρήµα οι µικρές επιχειρήσεις που
είναι αποκλεισµένες από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Για τον
έναν και τον άλλον λόγο. Γι’ αυτό βάλαµε 3 δισεκατοµµύρια στο
δικό µας πρόγραµµα «Μένουµε όρθιοι». Είναι µια σειρά κοινωνικών οµάδων που δεν βοηθιούνται και χρειάζονται βοήθεια.
Τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν, κύριε Σταϊκούρα, τη Δευτέρα
να µε κατηγορείτε ότι είµαι λαϊκιστής, την Τρίτη µετά από πίεση
του Πρωθυπουργού να παίρνετε περισσότερα µέτρα, την Τετάρτη πάλι ότι είµαι λαϊκιστής που θέλω παραπάνω, την Πέµπτη
να παίρνετε κι άλλα µέτρα. Δεν είναι σοβαρός τρόπος εξέλιξης
της πολιτικής αυτός. Αποφασίστε τελικά πόσος είναι ο κίνδυνος,
όχι µόνο για τον ρυθµό ανάπτυξης, αλλά και για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και για το πρωτογενές και τι θα µπορούσαµε να
κάνουµε πιο µπροστά και µετά να συζητήσουµε τα ποιοτικά και
ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Ας πάµε τώρα στα ποιοτικά. Άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο που
µας είπε ότι είµαστε φαρισαίοι γιατί ανεβάζουµε το θέµα των
επαγγελµατιών και την τηλεκατάρτιση. Εγώ δεν θα κάνω αναφορά στη Βίβλο. Θα κάνω αναφορά στον Σαίξπηρ και στη βασίλισσα Γερτρούδη που στον Άµλετ θα θυµάστε έχει τη διάσηµη
ρήση «η κυρία παραπαραπονιέται µου φαίνεται». Αυτό ισχύει για
τη δική σας Κυβέρνηση. Γιατί αφού το υποστηρίξατε όλο αυτό,
αφού όλοι οι Υπουργοί σας έβγαιναν και έλεγαν τι εντυπωσιακό
ήταν, µετά το αλλάξατε. Αδειάσατε τον κ. Βρούτση. Αν φταίει ο
κ. Βρούτσης. Σας είπε ο κ. Τσίπρας να τοποθετηθείτε αν φταίει
ο κ. Βρούτσης ή και το επιτελικό κράτος είχε µια µικρή συµµετοχή.
Τώρα η απάντηση είναι να διαµαρτυρηθείτε για το τι έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ προηγουµένως. Πρώτον, εµείς είχαµε προγράµµατα από
ευρωπαϊκούς πόρους που ήταν κλειδωµένα για προγράµµατα
κατάρτισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρήσαµε σε καταρτίσεις µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, κριτήρια και πολιτικό περιεχόµενο και όχι βέβαια «Σκόιλ Ελικικού».
Δεύτερον, εσείς δεν είχατε αυτή τη δέσµευση. Δεν ήσασταν
αναγκασµένοι να δώσετε τη βοήθεια µε αυτή τη µορφή. Τα χρήµατα υπήρχαν. Άρα το θέµα ήταν να συζητήσουµε αν οι επαγγελµατίες χρειάζονταν τη βοήθεια που δώσατε σε άλλες
κατηγορίες εργαζόµενων. Είχατε τη διακριτική ευχέρεια να το
δώσετε σε χρήµα.
Τρίτον, ο δικός σας Υπουργός δεν ενέκρινε ΚΕΚ. Ο δικός σας
Υπουργός ενέκρινε το «Σκόιλ Ελικικού» και τις αναρτήσεις.
Έβαλε την υπογραφή του σε αυτό το περιεχόµενο. Αυτό το επιτελικό κράτος, κύριε Γεραπετρίτη, δεν µπορούσε να είχε δει από
πριν τι υπέγραψε ο Υπουργός σας;
Εγώ βλέπω µόνο δύο καλά σε αυτό το πραγµατικό σκάνδαλο.
Το πρώτο είναι ότι µαθαίνεις σιγά-σιγά ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας είναι business as usual, ότι επιστρέφουµε στον
τρόπο που µοιράζουµε τα λεφτά και το δεύτερο έχει λιγότερη
σηµασία είναι ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έχουν χειρότερα ελληνικά και από τα δικά µου. Είναι
µια παρηγοριά για µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι αυτό που κάνατε πραγµατικά δείχνει πως αντιµετωπίζετε το κράτος. Πραγµατικά δείχνει ότι το επιτελικό κράτος
δεν φτιάχτηκε ούτε για αποτελεσµατικότητα ούτε για καλύτερη
κατάρτιση.
Επειδή είµαστε πανεπιστηµιακοί και οι τρεις, επιτρέψτε µου να
σας πω ότι η πρώτη δική σας πράξη ταξικότητας ήταν τα διετή
προγράµµατα για τα πιο φτωχά παιδιά στα πανεπιστήµια που
είχαν προχωρήσει. Και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υπήρχαν,
αλλά και σε άλλα πάρα πολλά καλά προγράµµατα. Καταργήσατε
αυτό, που ήταν δηµόσια παιδεία για παιδιά κοινωνικών τάξεων
που δεν είναι τόσο ευνοούµενες και αντί αυτού, προτιµήσατε να
δώσετε χρήµατα σε αυτά τα ΚΕΚ. Δείχνει την κατεύθυνσή σας.
Αυτό ίσως το ξεπεράσατε. Είναι το πρώτο πλήγµα στο οποίο φάνηκε ότι υπάρχει αυτό το έλλειµµα.
Κύριε Γεραπετρίτη, έχω άλλο ένα θέµα. Μας κάνετε κριτική ότι
κάνουµε πολύ κριτική στα µέσα ενηµέρωσης. Ως µέλος αυτής
της Κυβέρνησης δεν ανησυχείτε καθόλου για την ΕΡΤ; Έχω
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πάρα πολλούς φίλους της PPCP και δεν θέλω να πω «Ράδιο Τίρανα», γιατί θα µε µαλώσουν και θα µου τραβήξουν το αυτί, αλλά
είναι όντως θέµα πλουραλισµού δηµόσιου διαλόγου οι ειδήσεις
της ΕΡΤ; Μπορείτε να µιλήσετε µετά από µένα και να µου πείτε
ότι βλέπετε το βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και θεωρείτε
ότι έχει έναν πλουραλισµό κριτικών απόψεων; Αυτό µας λέτε; Τη
χειρότερη στιγµή περνάει η ΕΡΤ. Τη χειρότερή της στιγµή! Και
γι’ αυτό έχετε κάποια ευθύνη. Και αν πραγµατικά το πιστεύετε
ότι δεν υπάρχει καραντίνα της δηµοκρατίας, µπορείτε να µου
πείτε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι για τα ιδιωτικά µέσα,
αλλά για την ΕΡΤ και τον τρόπο που διαχειρίζεται αυτή την κρίση,
πρέπει να έχετε άµεσο ενδιαφέρον.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε -και θα είναι πραγµατικά η τελευταία
µου λέξη- µε το εξής: Κινδυνεύουµε απ’ αυτό το τελευταίο που
σας είπα. Όπως προβλέπω εγώ, δεν θα πάµε πολύ καλά σε αυτή
την κρίση. Μπορεί να τα πήγαµε πολύ καλύτερα από πάρα πολλές άλλες χώρες στο καθαρά υγειονοµικό κοµµάτι –µε καλοπροαίρετες κριτικές που σας κάναµε, που ήταν γύρω στον βασικό
κορµό που ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση- αλλά στα οικονοµικά δεν θα είναι έτσι. Η έλλειψη διαλόγου και η έλλειψη δηµοκρατίας και δηµόσιου χώρου γι’ αυτή τη συζήτηση µπορεί να
έχει, εκτός από τα δικαιώµατα -εκτός απ’ αυτό που είναι σηµαντικό για τη δηµοκρατία- πολύ µεγάλο κόστος στην ίδια της αποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης.
Θεωρώ ότι µε καλύτερα µέσα, δεν θα είχατε κάνει το λάθος
µε την κατάρτιση. Θεωρώ ότι µε καλύτερα µέσα, µε καλύτερο
διάλογο, µε µεγαλύτερο πλουραλισµό, δεν θα αποκτήσετε τις θέσεις µας -ούτε το περιµένω- αλλά κάποια πράγµατα µπορούν να
διορθωθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο παρακαλώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως. Ένα λεπτό,
όµως, γιατί έχει ζητήσει πρώτα τον λόγο ο κ. Γεραπετρίτης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, µέχρι να καθαριστεί η Έδρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επαναλαµβάνω για µια ακόµα φορά ότι είναι µεγάλη τιµή και χαρά
πάντοτε να συνοµιλώ µε τον καθηγητή, κ. Τσακαλώτο.
Εντούτοις, θα µου επιτρέψει τρεις µόνο παρατηρήσεις, όχι
πάνω από τριάντα δευτερόλεπτα η κάθε µία.
Κύριε καθηγητά, µπορεί η ΕΡΤ να µην είναι στο επίπεδο που
εσείς την οραµατίζεστε, αλλά δεν είναι η ΕΡΤ του παρελθόντος.
Αυτό, ας το συνοµολογήσουµε όλοι. Τα φαινόµενα χυδαίων
ύβρεων κατά του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν
υπάρχουν, έχει αναβαθµιστεί το περιεχόµενο. Θέλω, τουλάχιστον, να εκτιµήσουµε το γεγονός ότι η ΕΡΤ προέβαλε σηµαντικά
πράγµατα και στο κοµµάτι της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
Υπήρξε µια ΕΡΤ, η οποία είναι σαφέστατα αναβαθµισµένη.
Δεύτερον, να σας θυµίσω ότι το πρώτο που έκανε η Κυβέρνηση, σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά, δεν ήταν ότι κατήργησε τα
διετή. Το πρώτο που έκανε ήταν ότι κατήργησε τριάντα επτά νέα
τµήµατα, τα οποία έγιναν παραµονή των εκλογών, µε βουλευτικές τροπολογίες, πέντε λεπτά πριν από την ψήφιση εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων. Αυτά τα οποία έγιναν για τη διαιώνιση του
πελατειακού κράτους. Και η επαναφορά των προτύπων και των
πειραµατικών. Αυτά ήταν που έφερε.
Τρίτον, µου κάνετε πάντοτε την τιµή να αναφέρεστε στο επιτελικό κράτος. Τρεις φορές το αναφέρατε τώρα.
Εγώ είµαι υπερήφανος και σήµερα θέλω να σας το πω µετά
λόγου γνώσεως και µε διπλή υπερηφάνεια. Γιατί το επιτελικό
κράτος παρήγαγε σε µια πολύ δύσκολη συνθήκη διακόσιες οκτώ
υπουργικές αποφάσεις, Κοινές υπουργικές αποφάσεις µέχρι
οκτώ Υπουργών, σε σαράντα πέντε ηµέρες, έξι υπουργικές αποφάσεις ηµερησίως, µόνο για τη διαχείριση του COVID-19, τα
οποία υπό άλλες συνθήκες είναι πολύ αµφίβολο, έξι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έως και εβδοµήντα πέντε άρθρων, οι
οποίες έρχονται στη Βουλή αµέσως. Θα µου επιτρέψετε να πω,
στοιχείο της επιτυχίας αυτού του προγράµµατος ήταν το γεγο-
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νός ότι υπήρχε ένας κεντρικός συντονισµός για να µπορεί να διαχειρίζεται όλα αυτά τα σύνθετα ζητήµατα που δεν υπήρχε σε
άλλα κράτη που είναι οργανωµένα πολύ περισσότερο σε αποκεντρωτικό, περιφερειακό και οµοσπονδιακό σύστηµα. Ήταν µια
αξία του συστήµατός µας.
Κλείνω. Θα µου επιτρέψετε, κύριε Τσακαλώτε, να ανακαλέσετε
τον όρο «καραντίνα της δηµοκρατίας». Εκτός αν δεν άκουσα εγώ
καλά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Είπα «δεν θέλω».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παρακαλώ πολύ, η δηµοκρατία µας σήµερα είναι πιο διασφαλισµένη
από ποτέ. Και αν θέλετε την άποψή µου, από αυτή την κρίση, η
δηµοκρατία βγαίνει πολύ πιο δυνατή, γιατί µετέρχεται ενός νέου
σταδίου που είναι η δηµοκρατία της πειθούς και της λογοδοσίας.
Ένα µεγάλο στοιχείο επιτυχίας του συστήµατος είναι το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός πληροφορείτο καθηµερινά όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την κρίση, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο το
οποίο έµεινε στο σκοτάδι, ο ελληνικός λαός γνώριζε και έκρινε,
εµείς λογοδοτούσαµε καθηµερινά, κυρίως όµως η δηµοκρατία
κατέστη καθηµερινή, διότι ο βασικός κανόνας εν τέλει για την
συµµόρφωση σε κάθε κανόνα είναι η πειθώ που παράγει και αυτό
νοµίζω το καταφέραµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα. Δεν θα µιλήσω πολύ. Πραγµατικά δεν θα είναι πάνω από τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Γεραπετρίτη, δεν είπα ότι
είναι. Είπα ότι δεν χρειάζεται να πάει η δηµοκρατία στην καραντίνα. Αλλά ανησυχώ, γιατί µας λέτε ότι έχουµε ενηµέρωση, αλλά
δεν έχουµε σφαιρική ενηµέρωση. Ο κ. Γεωργιάδης είναι κατά
µέσο όρο σε πέντε κανάλια την ηµέρα. Ο κ. Σταϊκούρας δεν µπορεί να φθάσει αυτό το ρεκόρ, είναι κατά µέσο όρο σε ενάµισι.
Στην ΕΡΤ την ηµέρα που ήταν το πρόγραµµα «Μένουµε όρθιοι»
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ήταν πέµπτο θέµα. Προηγήθηκε η
κριτική του κ. Πέτσα για το τι λέγαµε εµείς, χωρίς να ακούσει ο
ελληνικός λαός τι είχαµε πει εµείς, και µετά σε ένα δίλεπτο είχαµε
τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, της κ. Γεννηµατά, του ΚΚΕ, του
ΜέΡΑ25. Θεωρείτε δηλαδή την ηµέρα που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κάνει τη βασική της προγραµµατική δήλωση, µια συζήτηση
για διάλογο αυτό είναι κάλυψη, το πέµπτο θέµα για δυόµισι λεπτά;
Νοµίζω ότι ένα σκυλάκι που υποτίθεται κόλλησε κορωνοϊό ήταν
πριν από το «Μένουµε όρθιοι». Προσέξτε το, δεν είναι σε καραντίνα, αλλά κινδυνεύει. Ιδιαίτερα εσείς έχετε ευθύνη για την ΕΡΤ.
Σας παρακαλώ, πάρτε από τους συνεργάτες τα τελευταία
πέντε, έξι δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ στις 19.30’ µε 20.30’ και πείτε
µου αν νοµίζετε ότι έχει πλουραλιστική προσέγγιση και ενηµέρωση διαφορετικών απόψεων. Θεωρώ ότι θα συµφωνήσετε ότι
δεν υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Τσακαλώτο.
Απάντησε και ο κ. Γεραπετρίτης ότι ήταν για προηγούµενα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ, θα ήθελα τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό. Γιατί θέλετε τον λόγο; Μήπως να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και να µιλήσετε µετά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να
µιλήσω και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Προηγουµένως µιλήσατε τριάντα δύο λεπτά, αλλά έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Τσακαλώτο, είµαι σε αυτή την Αίθουσα, όπως έχω πει,
αρκετά χρόνια, πολλά περισσότερα από εσάς, και δεν έχω κάνει
ποτέ προσωπικό χαρακτηρισµό. Είπατε ότι σας έχω αποκαλέσει
λαϊκιστή.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και για την γυναίκα µου έχετε
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κάνει. Όχι µόνο προσωπικό. Ξεχάστε το! Για την οικογένεια µου
έχετε κάνει, αν το θυµάστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν µου
επιτρέπετε.
Δεν έχω κάνει προσωπικό χαρακτηρισµό για κανένα πρόσωπο
εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Προσωπικό χαρακτηρισµό δεν
έχω κάνει για κανένα πρόσωπο. Το µόνο που έχω πει επειδή µε
προκαλέσατε είναι ότι ό,τι λέει ο εκάστοτε διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος προέρχεται από τα στελέχη του. Άρα τα στελέχη
κάνουν τις µελέτες και τα στελέχη δίνουν τις µελέτες στον εκάστοτε διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Άρα προσωπικό χαρακτηρισµό δεν έχω κάνει ποτέ.
Δεύτερον, είπατε ότι αλλάζουµε την ατζέντα. Μα, συγγνώµη, η
ατζέντα είναι η ΠΝΠ. Δεν µιλήσατε καθόλου γι’ αυτήν. Η ατζέντα
είναι ο νόµος που συζητάµε κάθε φορά. Δεν είναι ό,τι θέλει ο καθένας να λέει. Εγώ µίλησα επί της ατζέντας, διότι σας θυµίζω ότι
εδώ µέσα είναι πόροι που δίνονται από τα ταµειακά διαθέσιµα. Επί
µέρες, εκτός Αιθούσης, σε Facebook ή σε άλλα µέσα, µιλάτε για
ταµειακά διαθέσιµα. Ήρθα εδώ και σας απάντησα.
Τρίτον, είπατε για έλλειψη διαλόγου. Το λέτε εσείς αυτό σε
µένα; Πέντε ερωτήσεις σας έκανα και δεν είχατε απαντήσει ποτέ
ούτε γραπτώς ούτε προφορικά. Έδωσα όλα τα στοιχεία. Από το
2016, 2017, 2018, τελείωσε και το 2019 και δεν απαντήσατε ποτέ.
Εγώ ήρθα εδώ και κατέθεσα όλα τα στοιχεία, ό,τι ζήτησε η
Εθνική Αντιπροσωπεία. Άκουσα τον κ. Τσίπρα να κάνει αναφορά
σε αυτό, άκουσα την κ. Γεννηµατά, άκουσα τον κ. Βαρουφάκη.
Ήρθα και έδωσα στοιχεία. Ποιος είναι εκτός ατζέντας; Εγώ ή
εσείς;
Μιλήσατε για εµπροσθοβαρή µέτρα. Συγγνώµη, δεν έχετε αντιληφθεί ότι κάθε φορά τα µέτρα είναι σε συνάρτηση µε τον δηµοσιονοµικό και ταµειακό χώρο που έχει η εκάστοτε χώρα; Η
Ευρώπη στις ανακοινώσεις που κάνει ανά δεκαπέντε µέρες δεν
λέει ότι τα µέτρα στην Ευρώπη είναι 1%, 2%, 3%, 3,5%; Όλοι εδώ
έχουν κάνει λάθος στα δηµοσιονοµικά µέτρα; Μα, πριν από λίγο
µας λέγατε ότι άλλες χώρες δίνουν πολλά, τώρα µας λέτε ότι και
αυτοί δεν τα δίνουν εµπροσθοβαρή; Δεν µπορεί και το ένα και το
άλλο. Απλά κάθε φορά δηµιουργούνται επιπλέον βαθµοί ευελιξίας και ελευθερίας, έτσι ώστε να τους αξιοποιήσει η κάθε χώρα
και η σηµερινή Κυβέρνηση τούς αξιοποιεί µε υπευθυνότητα,
ώστε να µην οδηγήσει την χώρα εκεί που θέλετε να την οδηγήσετε εσείς, σε νέο µνηµόνιο.
Μιλήσατε για τους εργαζόµενους. Αναφερθήκατε στα 800
ευρώ. Μόνο τα 800 ευρώ είναι; Είναι 800 ευρώ για σαράντα πέντε
ηµέρες. Έχουµε ή δεν έχουµε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών επί του ονοµαστικού µισθού; Δύο. Έχουµε ή δεν
έχουµε φορολογικές αναστολές των εργαζοµένων; Τρία. Έχουµε
ή δεν έχουµε µείωση του ενοικίου κατά 40% γι’ αυτούς που έχουν
πρώτη κατοικία; Τέσσερα. Έχουµε ή δεν έχουµε αναστολές των
υποχρεώσεων τους στις τράπεζες αν είναι ενήµερα τα δάνεια;
Πέντε. Άρα υπάρχει ένα πλέγµα µέτρων, για να στηρίξουµε την
απασχόληση. Το ίδιο και για τις επιχειρήσεις.
Αυτό όµως που εγώ σας είπα -και είδα ότι σήµερα το αποφύγατε- είναι συγκεκριµένα πράγµατα επί του περίφηµου σχεδίου,
το οποίο εσείς έχετε. Συγκεκριµένα πράγµατα για τις ασφαλιστικές αναστολές, για τις φορολογικές αναστολές, για τα ANFAs,
για τα SNPs, για ό,τι έχετε θίξει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Τέλος, δεν σχολίασα την ευρωπαϊκή απόφαση και δεν µίλησα
για τα ευρωπαϊκά, γιατί πριν από πέντε ηµέρες, ήρθα εδώ, όπως
ζήτησαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων σήµερα βλέπω εδώ τον κ. Λοβέρδο, βλέπω και εσάς- να έρθω
εδώ για να µιλήσουµε διεξοδικά για το Eurogroup. Και το έκανα.
Και µίλησα επί τριάντα πέντε λεπτά και έγινε ένας πολύ ωραίος
διάλογος µε όλα τα κόµµατα. Κρίνω σκόπιµο κάθε φορά να αναπτύσσουµε ένα θέµα και να το εξαντλούµε, να έχει αρχή, µέση
και τέλος. Αλλά αφού µε προκαλείτε, θα σας απαντήσω και γι’
αυτό, τι έχει κάνει η Ευρώπη και τι δεν έχει κάνει.
Πρώτα απ’ όλα έχει κάνει βήµατα προόδου που δεν είχαν γίνει
στο παρελθόν. Εφαρµόζεται η ρήτρα γενικής διαφυγής από τους
περιορισµούς του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Και
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θα µου επιτρέψετε επειδή βρίσκεστε στην Αίθουσα, την άλλη
φορά το είπα αλλά δεν ήσασταν στην Αίθουσα, νοµίζω ότι τουλάχιστον δεν σέβεστε την προσπάθεια που κάνει η ελληνική Κυβέρνηση σε όλα τα fora, προκειµένου να διεκδικήσει το βέλτιστο
για τη χώρα. Εγώ ουδέποτε έχω πει σε εσάς αν µιλήσατε ή δεν
µιλήσατε στο Eurogroup, αν εκφράζατε θεωρητικά ιδεοληπτικά
νεφελώµατα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι πάντα στο Eurogroup εκφράζατε τις θέσεις της χώρας και σας στήριζα. Εσείς σε δύο ανακοινώσεις σας, έχετε πει ότι δεν έχουµε µιλήσει στο Eurogroup,
όταν έχουµε µιλήσει, έχουµε διεκδικήσει και έχουµε πετύχει
πράγµατα. Θα σας πω µια λεπτοµέρεια που εσείς θα καταλάβετε
ότι δεν είναι λεπτοµέρεια. Στο Eurogroup που αποφασιζόταν η
µη υλοποίηση, µη υιοθέτηση δηµοσιονοµικών στόχων, το αρχικό
κείµενο είχε αναφορά σε fiscal rules µόνο. Επιµείναµε τότε να
υπάρχει κόµµα (,) και να έχει και τις λέξεις «targets» και «requirements». Γιατί; Διότι, δεν θέλαµε να δώσουµε το δικαίωµα σε οποιαδήποτε χώρα ή οργανισµό στο µέλλον να πει ότι «η χώρα είναι
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας, άρα δεν έχει rules, έχει targets, οπότε µείνε στο 3,5%». Το πετύχαµε, είναι µέσα στο κείµενο.
Μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε, το πρώτο κείµενο και το δεύτερο. Όπως µπορώ να σας δώσω και τα statements του Eurogroup του Δεκεµβρίου του 2019, της προηγούµενης ηµέρας
και το τελικό αποτέλεσµα στα οποία υπάρχει παράγραφος για
τη χρήση των ANFAs και των SNPs για αναπτυξιακούς λόγους
που δεν υπήρχαν την προηγούµενη µέρα. Δεν µπορεί να φυτεύτηκε αυτή η παράγραφος επ’ ωφελεία της χώρας, χωρίς το
Υπουργείο Οικονοµικών, η ελληνική Κυβέρνηση να έχει επιδιώξει
και να πετύχει κάτι.
Άρα θα µου επιτρέψετε να ζητήσω να είστε λίγο πιο προσεκτικός στις αναφορές σας στο αν µιλάµε ή δεν µιλάµε στα Eurogroup.
Δεύτερον, δόθηκε ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ
και στις κρατικές ενισχύσεις –σήµερα µιλήσαµε γι’ αυτό- που µας
επιτρέπει να αξιοποιήσουµε ταχύτερα και χωρίς εθνική συµµετοχή κοινοτικούς πόρους.
Τρίτον, συµµετέχουµε, µετά από χρόνια αποκλεισµών, στο νέο
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης που ανέρχεται περίπου στα
12 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη χώρα µας.
Τέταρτον, τα ελληνικά οµόλογα γίνονται δεκτά ως ενέχυρα
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Πέµπτον, υπήρχε η απόφαση του Eurogroup η οποία δίνει
µέτρα στήριξης της οικονοµίας 540 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Απάντηση: Αρκούν; Όχι. Χρειάζονται περισσότερα, θέλουµε πιο
φιλόδοξο σχέδιο, γιατί η υγειονοµική κρίση έχει µεγαλύτερη ένταση και έκταση και αυτό διεκδικούµε. Αυτό διεκδικούµε σε όλα
τα fora, αυτό διεκδικούµε µε σαφήνεια, µε αυτοπεποίθηση, κερδίζουµε βαθµούς ευελιξίας, που ήταν αδιανόητη πριν λίγους
µήνες, µιλάµε µε στέρεα επιχειρήµατα και όχι µε θεωρητικά, ιδεοληπτικά νεφελώµατα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, η
Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την επείγουσα συγκρότηση του ταµείου ανάκαµψης που αποφάσισε πρόσφατα το Eurogroup επιπροσθέτως της λειτουργίας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου. Αυτό το ταµείο θα πρέπει να είναι πολύ µεγάλο, να χρηµατοδοτηθεί µε όποιου είδους γίνεται κοινό εργαλείο µακροπρόθεσµου χρέους, να λειτουργήσει εµπροσθοβαρώς και να
εστιαστεί πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη-µέλη και
όχι προς δάνεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ ευρύ το θεµατολόγιο και πραγµατικά αποτελεί αντικείµενο προβληµατισµού το τι θα πει ένας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Τι να επιλέξω δηλαδή. Επιλέγω να ξεκινήσω µε
ευχές, χρόνια πολλά.
Θέλω επίσης να υπογραµµίσω και να τονίσω για να ακουστεί
στην Αίθουσα ότι τώρα που µιλάµε ένας συνάδελφος µας, µέχρι
πριν από λίγους µήνες, ο Δηµήτρης Κρεµαστινός, είναι στον
Ευαγγελισµό και δίνει τη µάχη της ζωής. Προσβλήθηκε από τον
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κορωνοϊό. Είναι στην εντατική εδώ και πολλές µέρες και δίνει την
προσωπική του µάχη. Είµαι κοντά του, είµαστε κοντά του και του
εύχοµαι περαστικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Κατρίνης, ο εισηγητής µας,
στην επιτροπή έκανε µια πραγµατικά υποδειγµατική προσπάθεια
να παρουσιάσει τις απόψεις του κόµµατός µας για όλα τα άρθρα
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί µε την κριτική που άσκησε
και τα θετικά λόγια που είπε, απέδειξε πώς γίνεται, σοβαρά
όµως, µια υπεύθυνη αντιπολίτευση, χωρίς κορώνες, χωρίς λόγια
του αέρα, χωρίς –και να το πω όπως µε εκφράζει- «αέρα κοπανιστό».
Θέλω να τον συγχαρώ και θέλω να επικαλεστώ αυτή την παρέµβαση που έκανε γιατί πραγµατικά είναι µια παρέµβαση που
δίνει τόνο και νόηµα στο πώς µπορεί να στηθεί η αντιπολίτευση.
Επ’ αυτού, πάνω στον δηµιουργικό τόνο µε τον οποίον εµείς
λειτουργούµε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, πριν έρθετε είχα
µια συζήτηση κι εγώ και ο κ. Τσακαλώτος µε τον κ. Τσιάρα για
τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα
την απάντηση του κ. Τσιάρα. Ήταν σαφής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η απάντηση του κ. Τσιάρα µε τη δική
σας, φέρνει µια εναρµόνιση. Ο κ. Τσιάρας ως Υπουργός Δικαιοσύνης µας είπε ότι µε το που ανοίγουν τα δικαστήρια δεν είναι
πρώτη προτεραιότητα το θέµα των πλειστηριασµών. Έρχεται.
Είναι από τα προτελευταία µέτρα, τα θέµατα της αναγκαστικής
εκτελέσεως, ως θέµατα λειτουργίας των δικαστηρίων. Αυτός
είναι ο τίτλος. Κι εσείς λέτε ότι θα καταθέσετε σχέδιο νόµου, ή
καλύτερα να το πω όπως το άκουσα, θα αναλάβετε νοµοθετική
πρωτοβουλία επί του θέµατος, ακυρωτική επί της προστασίας
της πρώτης κατοικίας. Αυτά τα δύο, θα ήταν καλό, αν έχετε κάτι
στο µυαλό σας που είναι συγκεκριµένο, να µας το διευκρινίζατε.
Θα γίνει η νοµοθετική σας παρέµβαση αυτές τις µέρες; Θα δώσετε χρόνο; Θα δώσετε παράταση; Πώς ακριβώς θα ρυθµίσετε
το θέµα; Γιατί, όπως το είπε ο κ. Τσιάρας, είναι ότι ό,τι ισχύει από
1η Μαΐου, µε βάση τις αρµοδιότητες των δικαστηρίων, θα έρθει
στην ατζέντα ως προτελευταίο θέµα από τα θέµατα της λειτουργίας των δικαστηρίων. Τελευταία θα είναι η πλήρης λειτουργία
τους για τα ποινικά θέµατα.
Έχω µια τελικά ρητορική απορία. Κάνατε σήµερα µια παρουσίαση πραγµατικά πληθωρική. Εγώ θα τη µελετήσω για να καταλάβω και ακριβώς όπως παρουσιάσατε τους σχετικούς
αριθµούς. Όµως, µε την πληθωρική παρέµβαση που έχει γίνει
ούτως ή άλλως, και τη ζητούν και τα κόµµατα και η Κυβέρνηση
έχει πάρει πρωτοβουλίες, σε ό,τι αφορά τη στήριξη των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων, της ελληνικής κοινωνίας εν τέλει, τους
νοσηλευτές, που δίνουν τη µάχη ειδικά στα νοσοκοµεία αναφοράς πρώτοι από όλους, γιατί αρνείστε να τους συντάξετε στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα;
Εγώ ως Υπουργός Εργασίας τον καιρό που µε «έδερναν», τους
νοσηλευτές των ιδιωτικών νοσοκοµείων –αυτή ήταν η αρµοδιότητά µου- τους είχα εντάξει στα ανθυγιεινά. Με τον κ. Βενιζέλο,
που ήταν τότε Υπουργός Άµυνας, είχαµε κάνει µια κοινή υπουργική απόφαση για τους νοσηλευτές των στρατιωτικών νοσοκοµείων. Όµως, ο τότε Υπουργός Οικονοµικών, και όλοι οι
Υπουργοί των Οικονοµικών, µέχρι τον κ. Τσακαλώτο και σήµερα
και εσάς, δεν εντάσσετε τους νοσηλευτές και τους οδηγούς του
ΕΚΑΒ στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Εγώ δεν λέω όλο το προσωπικό των νοσοκοµείων. Η δική µας τροπολογία αναφέρεται στοχευµένα. Δεν κάνουµε λαϊκισµό εδώ. Λέµε τι πρέπει να στηριχτεί
και τι δεν πρέπει να στηριχτεί. Οι νοσηλευτές δεν αξίζουν µόνο
καλά λόγια, αξίζουν και έµπρακτη στήριξη και δεν την έχουν δει.
Η τροπολογία µας είναι πολύ χαρακτηριστική. Δεν λέω να τη
δεχτείτε. Λέω να το ρυθµίσετε εσείς βάσει της τροπολογίας µας.
Ξέρω τις ειδικές τεχνικές νοµοθετικές λεπτοµέρειες. Με παραξενεύει, όµως, το ότι τους έχετε αφήσει απ’ έξω. Επαναλαµβάνω,
αυτή η αρµοδιότητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών και όχι του Υπουργού Εργασίας.
Ένα θέµα ακόµη που θα ήθελα να αναφέρω. Θυµάµαι τον διάλογό µας το καλοκαίρι όταν είχατε πάρει κάποιες νοµοθετικές
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πρωτοβουλίες, για τον ΕΦΚΑ νοµίζω, ήταν οι πρώτες που πήρατε, σας είχαµε πει ότι η προκαταβολή φόρου 100% είναι δραµατικό µέτρο. Το κάνατε 95% όταν παρουσιάσατε τον
προϋπολογισµό. Φέρατε και σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Αλλά,
κύριε Υπουργέ, για τώρα;
Εγώ είµαι και ελεύθερος επαγγελµατίας, παράλληλα µε τις πολιτικές µου ενασχολήσεις. Άρα, τώρα, κύριε Υπουργέ, οι επιχειρηµατίες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, όλοι οι αυτοαπασχολούµενοι
χρειάζεται να πληρώσουµε το 100% για ένα οικονοµικό έτος όπου
µέχρι τώρα δεν έχουµε εργαστεί δυο µήνες και πάµε και για τρίτο;
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ άδικο µέτρο. Η τροπολογία µας, το να
ψαλιδιστεί αυτό από το 95% στο 50%, έχει πραγµατικό νόηµα,
αφορά την οικονοµία, αφορά την κοινωνία, µας αφορά όλους.
Τέλος, σε ό,τι αφορά ζητήµατα αυτού του χαρακτήρα και του
περιεχοµένου, έχω πει και έχω δώσει και συγχαρητήρια –κακώς;και µε δική µου πρωτοβουλία εντάχθηκαν στα µέτρα προστασίας
οι ταξιθέτες διότι δεν δουλεύουν. Είναι ένα εποχικό προσωπικό
µε µια πολύ ειδική µορφή εργασίας –διαλείπουσας, όπως τη λέµε
στα νοµικά- οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, εννοώ όταν δεν
έχουν άλλο επάγγελµα και άλλη πηγή εισοδήµατος, µένουν στον
δρόµο.
Πιέσαµε και µπήκε στις ρυθµίσεις. Το Μέγαρο Μουσικής αναζητά από το Υπουργείο Εργασίας αν στις διατυπώσεις της ΠΝΠ
περιλαµβάνονται οι δικοί του ταξιθέτες. Και ενώ ο κ. Βρούτσης
έχει πει «ναι» -και τον έχω επαινέσει- το Υπουργείο Εργασίας
απαντάει «όχι». Αυτή είναι µια ντροπή στην πράξη. Δηλαδή είναι
ένας εµπαιγµός που πρέπει να σταµατήσει. Σε τελευταία ανάλυση, το ξαναλέµε και το υπογραµµίζουµε, τα µέτρα ακούγονται
καλά όταν εξαγγέλλονται. Όταν, όµως, εξειδικεύονται, εµφανίζονται τα προβλήµατά τους.
Τώρα θέλω, κύριε Υπουργέ, να γενικεύσω. Όλη η συζήτηση γίνεται -και την παρακολουθώ µε ενδιαφέρον- για την οικονοµία
της επόµενης µέρας. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα τα
κατάφερε και εύχοµαι να µην υπάρχει πισωγύρισµα, τα κατάφερε
µε τη συνεργασία Κυβέρνησης, Αντιπολίτευσης, επιστήµης, κοινωνικών οµάδων των πολιτών, τα κατάφερε και είµαστε στις πρώτες θέσεις αντιµετώπισης της πανδηµίας.
Ο λογαριασµός, όµως, δεν έχει έρθει. Το πόσο κάνει η αξιέπαινη προσπάθειά µας αποτιµάται, δεν έχει αποτιµηθεί, Προσπαθούµε να το αποτιµήσουµε. Το πόσο κάνει δεν σχετίζεται µόνο
στο τι δώσατε ή τι δεν πήρατε, σχετίζεται στο πώς θα δουλέψουµε την επόµενη µέρα.
Έστω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η πανδηµία δεν λέω
λήγει -µακάρι- λέω διακόπτεται και προσδοκούµε επανεκκίνηση
της οικονοµίας. Εγώ ακόµα και τα µέτρα που σχετίζονται µε τα
δικαστήρια τα παρουσίασα ως µορφή επανεκκίνησης της οικονοµίας και έτσι τα βλέπω θετικά.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να δούµε κάτι που αφορά την επόµενη
µέρα µας έξω από την λογική «κράτος δώσε» ή «κράτος µην πάρεις», διότι ένας που προτείνει πληθωρικά µέτρα σε αυτόν τον
τόνο «κράτος δώσε», «κράτος µην πάρεις», καλά κάνει και τα
προτείνει, κάποιες ειδικές κατηγορίες θα έχει στο µυαλό του,
αλλά έτσι δεν λειτουργεί η οικονοµία την επόµενη µέρα.
Και µε θλίψη είδα χθες στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τις προτάσεις
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, όλες είναι «µην παίρνεις
και δώσε». Κάτσε. Κάθε χώρος δεν πρέπει να δώσει το δικό του
σχεδιασµό; Το ίδιο ισχύει -όχι για όλους- για τους ξενοδόχους
που παίρνουν τον δηµόσιο λόγο. Τι να µας δώσεις, τι να µη µας
πάρεις;
Σωστά πρέπει να στηριχθεί η οικονοµία, όλοι συµφωνούµε, για
να θυµηθούµε και λίγο την Βαϊµάρη στον συµφωνηµένο πληθωρισµό, κοιτώντας τα πράγµατα από την πλευρά της Ευρωζώνης,
όχι από την πλευρά της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας ή του
Υπουργείου Οικονοµικών. Όταν το βλέπεις συνολικά και λες χρειαζόµαστε κοινές προσπάθειες, το βλέπεις µε την λογική χρήµα,
είναι µια µορφή συµπεφωνηµένου πληθωρισµού αυτή. Ας την
δούµε έτσι για λίγο ναι, αλλά κάθε χώρος και κάθε µονάδα του
χώρου, επιχειρηµατίας εν προκειµένω ή κλάδος επιχειρήσεων,
χρεώνεται και µε τις δικές του ιδέες αντιµετώπισης της κρίσης.
Κύριε Υπουργέ, όλες αυτές τις ηµέρες που πραγµατικά υπάρχει αγωνία της επόµενης µέρας σε εµάς, στο Κίνηµα Αλλαγής,
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έχω προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσω εγώ και οι συνεργάτες
µου το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και πώς αυτό παράγεται.
Έχω δυσκολίες µιας ακριβούς ταξινόµησης, γιατί µε προσεγγίσεις δουλεύουµε, από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Αρχής. Εύκολα µπορώ να δώσω συγκεντρωτικούς αριθµούς που
όµως δεν είναι ανάγλυφοι του τι κάθε ειδικός τοµέας προσφέρει.
Εντυπωσιάζει η συµβολή της εγχώριας παραγωγής προϊόντων
σε ό,τι αφορά την εστίαση. Εντυπωσιάζουν οι αριθµοί, όλη η ελληνική κοινωνία το συζητάει αυτό, σε ό,τι αφορά την συµβολή
του τουρισµού στην παραγωγή Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος. Αν, όµως, τα δούµε αυτά µε τους συγκεντρωτικούς αριθµούς και έχοντας υπ’ όψιν µας ότι οι συγκεντρωτικοί αριθµοί
αυτοί δεν συµπεριλαµβάνουν τους φόρους, είναι µείον οι επιδοτήσεις, υπάρχουν διασταυρώσεις δραστηριοτήτων. Ο τουρισµός
έχει εργαζοµένους, οι εργαζόµενοι έχουν κοινωνική ασφάλιση,
εισφορές. Οι εισφορές πού υπάγονται στην δραστηριότητα που
έχει να κάνει µε τον τουρισµό, στα καταλύµατα δηλαδή ή στην
δραστηριότητα που έχει να κάνει µε την λειτουργία του κοινωνικού συστήµατος ασφάλισης και της διοίκησης και ειδικά της εθνικής άµυνας που αποτελούν έναν τοµέα δραστηριοτήτων;
Έχοντας υπ’ όψιν όλες αυτές τις δυσκολίες της προσέγγισης
περιµένουµε να δούµε, κύριε Υπουργέ και περιµένουµε και από
τους αρµόδιους Υπουργούς να πάρουν τον λόγο για την επόµενη
µέρα αναπτύσσοντας το σχέδιο. Εµείς θέλουµε να συµβάλουµε
σε αυτή τη συζήτηση.
Ο Υπουργός σας σήµερα, ο κ. Γεωργιάδης, µιλώντας για την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είπε ότι θα πάρει πρωτοβουλία
να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών, να µιλήσει ο καθένας µας, να ενηµερωθούµε και να αρθρώσουµε λόγο, άποψη.
Αυτό πρέπει να γίνει από τους περισσότερους Υπουργούς σας
που σχετίζονται µε την παραγωγή, που σχετίζονται µε την οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω.
Έχω συνείδηση ότι κάθε ένας µας κάθε µέρα που βγαίνει από
το σπίτι του παράγει Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο περίπτερο πηγαίνοντας και καταλαβαίνω τι σηµαίνει να µη λειτουργεί
η οικονοµία χάριν της υγείας, όπως και το Σύνταγµα προβλέπει
και επιτρέπει. Αλλά για να καταλάβουµε πώς σκέπτεστε την επόµενη µέρα ως Κυβέρνηση, όχι ως Σταϊκούρας, Υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει οι Υπουργοί σας να αρχίσουν να παίρνουν τον
λόγο, γιατί µε «δώσε κράτος», «µην πάρεις κράτος» ή χωρίς µίτο
της Αριάδνης µέσα σε αυτόν τον δαιδαλώδη δρόµο που έχουµε
µπροστά µας, επανεκκίνηση της οικονοµίας δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά σε ένα
ζήτηµα για το οποίο έχω πρώτη κοινοβουλευτική γνώση. Κατ’
αρχάς το θέµα των κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης. Νοµίζω
ότι η κ. Γεννηµατά σήµερα, συγκρινόµενη µε τον κ. Τσίπρα,
έδωσε το δείγµα της διαφοράς. Έκανε κριτική, ζήτησε παραιτήσεις, αλλά ο λόγος της δεν ήταν µονοθεµατικός. Ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πάνω από τα 2/3 της οµιλίας του τα
αφιέρωσε στο θέµα των ΚΕΚ.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, -µε αυτό θα κλείσω- όταν πήρε η ελληνική Κυβέρνηση το µέτρο των 800 ευρώ βγήκα πρώτος, µετά από
συνεννόηση µε τον προσωπικό µου φίλο -είµαι και ψηφοφόρος
του- τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κ.
Βερβεσό, βγήκα και είπα: «Οι δικηγόροι που δεν έχουν δεύτερο
εισόδηµα, οι δικηγόροι που δεν έχουν µεγάλο εισόδηµα, αυτοί
πρέπει να υπαχθούν και οι αντίστοιχοι άλλοι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Η Κυβέρνηση διά του κ. Γεωργιάδη είπε «ναι» και ξαφνικά αυτό
αλλάζει και γίνεται «όχι» και γίνεται επαγγελµατική κατάρτιση και
γίνεται πρόγραµµα για το οποίο εµείς τοποθετηθήκαµε αρνητικά
από την πρώτη στιγµή. Η φύση του σε διαβόλιζε, σε πήγαινε σε
κάτι που δεν πρέπει ούτε να το λες ούτε να το κάνεις. Και καταλήξαµε εκεί που καταλήγουµε σήµερα.
Θεωρώ ότι σε αυτή την απίθανη ιστορία που ούτε καν, όπως
είπε η κ. Γεννηµατά, το θέµα πηγή ΕΣΠΑ δίνει απάντηση, γιατί
όπως ενηµερωθήκαµε -εγώ από τον Υπουργό Ανάπτυξης το ενη-
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µερώθηκα- το ΕΣΠΑ επιτρέπει σε αυτή τη συγκυρία να καταβληθεί το ίδιο ποσό χωρίς αυτές τις «µαϊµού διαδικασίες», έλυνε το
πρόβληµα. Ποιος ο λόγος να µπερδευτεί η ελληνική πολιτική και
κοινωνική ζωή, να σκανδαλιστεί, να αρχίσει να συζητάει πάλι κάτι
τέτοια, δείχνοντας ότι τελικά είµαστε αδιόρθωτοι και περιµένουµε αµέσως την πρώτη ευκαιρία για να σκοτωθούµε µεταξύ
µας;
Πρέπει να το δείτε, δίνοντας µια απάντηση που να µην είναι
«αυτά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ», δίνοντας µια απάντηση δική σας, τι
κάνατε εσείς εδώ και εν πάση περιπτώσει, ποιος έχει την ευθύνη.
Γιατί πολλές φορές άλλος λέµε ότι έχει την ευθύνη και άλλος την
έχει πραγµατικά.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Ελπίζω
να είναι η τελευταία εβδοµάδα που συζητάµε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όλοι το ευχόµαστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ελπίζω να έχετε πάρει µια απόφαση
στη Διάσκεψη των Προέδρων που να µας δώσει τη δυνατότητα
να ανοίξουν οι διαδικασίες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα αυξηθεί κατά λίγο.
Σιγά-σιγά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ:...πάντα µε βάση το τι µας λένε οι ειδικοί, οι επιστήµονες και από την επόµενη εβδοµάδα να αρχίσουµε
να είµαστε περισσότεροι στην Αίθουσα αυτή και στις αίθουσες
των επιτροπών.
Εύχοµαι και πάλι χρόνια πολλά, να είµαστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε και
εµείς και να ευχηθούµε περαστικά στον κ. Κρεµαστινό και κουράγιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, χρόνια πολλά
σε όλους κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά και στον ελληνικό λαό.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία θυµίζοντάς σας ότι στην αρχή αυτής της υγειονοµικής κρίσης είχαµε
και µια άλλη µεγάλη εθνική ατυχία να χάσουµε τον Μανώλη
Γλέζο, ένα εθνικό µας σύµβολο. Νιώθω την ανάγκη, ξεκινώντας
την οµιλία µου σήµερα, να θυµίσω σε όλους σας ότι την Μεγάλη
Εβδοµάδα, την εβδοµάδα των Παθών είχαµε την επίσης πολύ µεγάλη ατυχία να χάσουµε έναν ακόµα πολύ σηµαντικό άνθρωπο
για την Αριστερά, αλλά και για όλη την Ελλάδα, τον Περικλή Κοροβέση, έναν από τους ανθρώπους σύµβολα στην αντίσταση
κατά της εκτροπής της χούντας.
Τώρα, αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα, θα ξεκινήσω µε εσάς, µια και
είστε εδώ -χαίροµαι πολύ που είστε εδώ- και θα πω ότι κάνει εντύπωση νοµίζω στον ουδέτερο παρατηρητή το ότι µιλήσατε σαράντα µε σαράντα ένα λεπτά και δεν είπατε λέξη –κιχ θα έλεγε
κανείς- για όσα είχε να σας πει ο κ. Βαρουφάκης. Αναλώσατε όλο
σχεδόν τον λόγο σας για να απαντήσετε στον κ. Τσίπρα, στον κ.
Τσακαλώτο.
Θα µου επιτρέψετε να εξάγω εύλογα το συµπέρασµα ότι είναι
λογικό να αναλώνει ένας Υπουργός της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας όλο τον χρόνο του για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ ή στον κ. Τσακαλώτο, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο, η θέση του είναι εξαιρετικά εύκολη.
Τι θέλω να πω; Πώς να σας πει άραγε, κύριε Σταϊκούρα µου, ο
ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Τσακαλώτος ότι πολύ κακώς κάνετε,
ότι σχεδόν εγκληµατείτε –για να µην πω ότι ασφαλώς εγκληµατείτε- µε το να παίρνετε επιπλέον δάνεια, που σηµαίνουν πέµπτο
µνηµόνιο; Θα του απαντήσετε εύλογα αµέσως «Εσείς τι κάνατε;
Δάνειο πήρατε». Και µάλιστα θα µπορείτε να του απαντήσετε «και
µε λίγο µεγαλύτερο τόκο από αυτά που παίρνω εγώ».
Εποµένως, είναι εύλογο να προσπαθείτε να απαντάτε µόνο
στον ΣΥΡΙΖΑ, όµως εδώ είναι το Κοινοβούλιο της Ελλάδας και
εγώ θα σας θέσω τις ίδιες ερωτήσεις ξανά, µε την ελπίδα αυτή
τη φορά να τις απαντήσετε σε εµάς, στο κόµµα µας. Είναι εύλογες ερωτήσεις, είναι απλές ερωτήσεις.
Η πρώτη είναι: Πρόκειται ή δεν πρόκειται για δάνειο; Από εδώ
και πέρα θα πάρουµε ή δεν θα πάρουµε δάνεια από τον ESM,
τον µετά- ESM, τον µεταµοντέρνο ESM ή όπως αλλιώς και αν τον
πει κανείς; Αυτό που θα συµβεί θα είναι επιµερισµός του προ-
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βλήµατος σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, δηλαδή θα ενώσουµε τις δυνάµεις µας οι πλούσιοι µε τους φτωχούς, ώστε να
αλλάξουµε την πιστοληπτική µας ικανότητα -ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα τι εννοώ- και να έχουµε άλλου είδους επιτόκια;
Θα γίνει αυτό ή θα γίνει τελικά µε διάφορα καµουφλάζ αυτό
που τόσα χρόνια γίνεται, δηλαδή να µας δανείζουν και µετά να
µας έχουν σε καθεστώς απόλυτης ασφυξίας, εικονικού πνιγµού,
όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης; Ξέρετε καλά ότι αυτό θα γίνει και
για να σας αποδείξω ότι ξέρετε καλά όλοι εδώ µέσα ότι αυτό
ακριβώς θα γίνει, σας προκαλώ και σας λέω, από αυτό εδώ το
Βήµα, το εξής.
Δέχεστε να δεσµευτείτε εσείς, κύριε Σταϊκούρα ή οποιοσδήποτε άλλος Υπουργός της Κυβέρνησής σας ή ακόµα καλύτερα
ο Πρωθυπουργός ότι του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα παρθούν
καινούργια µέτρα για να µπορέσουµε να επιστρέψουµε τους τόκους από τα δανεικά;
Ποια θα είναι αυτά τα µέτρα; Θα σας τα πω εγώ που δεν είµαι
Υπουργός. Αυτά τα µέτρα θα είναι περικοπές µισθών και συντάξεων, θα είναι αυξήσεις φορολογίας. Θα χαρώ πάρα πολύ, θα
κάνω πάρτι, πανηγύρι θα στήσω, αν δεσµευτείτε ότι του χρόνου
τέτοια εποχή δεν θα πάρετε τέτοια µέτρα.
Ξέρετε ότι δεν µπορείτε να το κάνετε, γιατί ξέρετε ότι νοµοτελειακά θα πάρετε τέτοια µέτρα και θα τα πάρετε γιατί ακριβώς
απεµπολήσατε το ευρωοµόλογο, απεµπολήσατε το βέτο µας. Συνεχίσατε να φέρεστε σαν υποδειγµατικοί αιχµάλωτοι και εποµένως θα πάρουµε καινούργιο δάνειο, που σηµατοδοτεί την έναρξη
του πέµπτου µνηµονίου για την πατρίδα.
Η δεύτερη ερώτηση, αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα -και δεν το λέω
σκωπτικά, πραγµατικά το εννοώ, µου είστε αγαπητός, είστε συµπαθέστατος άνθρωπος και γνώστης του αντικειµένου του Υπουργείου σας- είναι τι θα γίνει µε τον «ΗΡΑΚΛΗ». Δεν βρήκατε ένα
δευτερόλεπτο να απαντήσετε στον Αρχηγό µας για τον «ΗΡΑΚΛΗ»;
Ξέρετε καλά τι θα συµβεί. Σε λίγες µέρες οι εγγυήσεις θα ενεργοποιηθούν και το ελληνικό δηµόσιο θα κληθεί να καταβάλει -το
επαναλαµβάνω- 12 δισεκατοµµύρια ευρώ στα αρπακτικά ταµεία.
Είναι αδιανόητο το ότι τόσο καιρό δεν µας λέτε καν ότι λέµε
ανοησίες! Εξηγήστε µας, επιχειρηµατολογήστε, πείτε ότι δεν θα
συµβεί αυτό. Πείτε κάποιον τρόπο να αποδράσετε από αυτό. Δεν
υπάρχει κανένας τρόπος.
Ξέρετε καλά ότι αδρανώντας κι άλλο -εγκληµατικά κατά τη
γνώµη µου- αδρανώντας ακόµα µία ώρα, µία µέρα ή µη φέρνοντας µια ΠΝΠ, χάνετε έναν δωρεάν τρόπο -συγγνώµη για την αγοραία έκφραση- να γλιτώσετε τη χώρα από 12 δισεκατοµµύρια,
ενώ ψάχνετε να βρείτε εναγωνίως κάποια εκατοµµύρια, δεκάδες
εκατοµµύρια για να καλύψετε τις ανάγκες όσων δεν έχουν ήδη
να φάνε. Και θα δωρίσετε στα αρπακτικά ταµεία 12,5 δισεκατοµµύρια;
Ενάµιση µήνα σας προκαλούµε, σας εγκαλούµε και σας εκλιπαρούµε να µας απαντήσετε. Απαντήστε. Δεν µπορούµε να φανταστούµε κάτι άλλο, παρά µόνο αυτό που είπε και ο Αρχηγός
µας, ότι ή κάποιοι από σας, από την παράταξή σας εµπλέκεστε
µε τα αρπακτικά ταµεία ή κάποιοι που εµπλέκονται µε τα αρπακτικά ταµεία, σας κρατάνε δεµένους. Απαντήστε επιτέλους για
αυτό.
Αγαπητέ κύριε Κοντοζαµάνη, µια και είστε εδώ, θέλω να σας
πω τα εξής. Στα ευνοµούµενα κράτη η επιστροφή στην κανονικότητα έχει συγκεκριµένο τρόπο να πραγµατοποιείται. Ποιος
είναι αυτός; Κατ’ αρχάς, σε όλα αυτά τα λεγόµενα ευνοµούµενα
κράτη γίνονται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοµµύρια
τεστ. Αυτά τα τεστ δεν γίνονται επειδή τα άλλα κράτη είναι χουβαρντάδες. Γίνονται γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, κάνοντας χιλιάδες, εκατοµµύρια τεστ –δηλαδή εµείς θα έπρεπε να
έχουµε κάνει δύο εκατοµµύρια τεστ- είναι ο µόνος τρόπος να ξέρεις ποιο κοµµάτι του πληθυσµού σου έχει περάσει τον ιό και
είναι πλέον, µετά από δεκατέσσερις µέρες, άνοσο ώστε να του
επιτρέψεις να γυρίσει σιγά-σιγά στην εργασία. Έτσι δεν θα κλείσει τελείως η αγορά, δεν θα κλείσει τελείως η οικονοµία µας,
αλλά σιγά-σιγά θα επανενεργοποιηθεί.
Εµείς µε πενήντα χιλιάδες τεστ -το λέω να το ακούσει και ο κόσµος που µας ακούει- σε όλη την επικράτεια, ποσοστό περίπου
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0,5%, δεν έχουµε ιδέα. Ας µη γελιόµαστε, δεν έχουµε ιδέα αν
είναι πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες οι φορείς, δεν έχουµε ιδέα
αν είναι πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες οι φορείς, δεν έχουµε
ιδέα αν είναι πάνω από επτακόσιες χιλιάδες οι φορείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε τι δήλωσε ο κ. Πέτσας πριν λίγες µέρες, πριν τρεις
µέρες για την ακρίβεια; Σας το διαβάζω για να καταλάβετε πόσο
ανησυχητικά κυβερνάτε. Δήλωσε ότι η αρχή -αυτοί δηλαδή που
θα ξαναπάνε στις δουλειές τους- θα γίνει από οµάδες του πληθυσµού που σύµφωνα µε τις υποδείξεις των ειδικών διατρέχουν
µικρότερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.
Εδώ ξέρετε τι έχουµε, κύριε Κοντοζαµάνη µου; Έχουµε µία
σαφή, πεντακάθαρη οµολογία ότι δεν ξέρουµε, ότι ολιγωρήσαµε.
Αν και το ΜέΡΑ25 µάς το έλεγε. Σας το λέω εγώ προσωπικά από
την προπροηγούµενη Πέµπτη, σας έχω ενηµερώσει ότι ο Οργανισµός Αιµοληψίας της Ελλάδας σάς ζητάει να κάνει χίλια τεστ
την ηµέρα. Και το κάνατε τελικά δέκα µέρες αφού σας το ζήτησαν.
Σας έχω ενηµερώσει ότι τρία πανεπιστήµια –που τώρα πια µαθαίνω ότι έχουν γίνει τέσσερα- θέτουν την τεχνογνωσία και το
ανθρώπινο δυναµικό τους στη διάθεσή σας για να κάνετε χιλιάδες τεστ. Δεν κάνατε όµως. Κάνατε πενήντα χιλιάδες.
Και τώρα λέει ο κ. Βρούτσης ότι θα επιστρέψουν αυτοί που
έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Αυτό λέει και είναι
ντροπή! Είναι ντροπή! Δηλαδή εµείς θα πάµε στα κουτουρού,
στην τύχη και όποιον πάρει ο χάρος. Επειδή οι ηλικίες µεταξύ είκοσι και σαράντα ετών έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν, αυτή θα είναι η πρώτη οµάδα που θα επιστρέψει στην
εργασία της. Δεν είναι ο τρόπος αυτός. Επιτρέψτε µου να σας
πω ότι είναι ο παλαιολιθικός τρόπος. Και δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι αυτός είναι ο τρόπος σας. Το είπε πριν τρεις µέρες
ο κ. Βρούτσης.
Ως προς το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗ», τα είπαµε. Είναι ανησυχητικότατο.
Ως προς τα δάνεια, τα είπαµε.
Θα επανέλθω λίγο στον κ. Σταϊκούρα και τους συναρµόδιους
Υπουργούς για να πω το εξής.
Κύριε Σταϊκούρα, αυτές οι περίφηµες εγγυήσεις οι οποίες θα
ενεργοποιηθούν και θα είναι 12 δισεκατοµµύρια, µοιραία στο
µυαλό µου συγκρίνονται αυτοµάτως µε αυτό το µαράζι µου για
τους ανθρώπους του θεάµατος.
Συνολικά οι Έλληνες ηθοποιοί, τους οποίους κανείς δεν µπορεί να βρει σε αυτή τη χώρα, είναι έντεκα χιλιάδες. Εγώ πώς τους
βρήκα; Πήγα στην Εφορία της Ελλάδας και ρώτησα πόσοι άνθρωποι δηλώνουν σαν µόνη και αποκλειστική απασχόλησή τους
την υποκριτική. Αυτοί είναι έντεκα χιλιάδες.
Από τις τριάντα έξι χιλιάδες άλλους εργαζόµενους συνολικά
στον χώρο του θεάµατος στην Ελλάδα, οι δώδεκα χιλιάδες είναι
αφωτογράφιστοι. Δεν θα πάρουν ποτέ το επίδοµά σας. Από τις
έντεκα χιλιάδες συναδέλφους µου, οι εννιά χιλιάδες είναι αφωτογράφιστοι. Θα το πάρουν µόνο δύο χιλιάδες.
Σας λέω λοιπόν εγώ πως, αν αθροίσουµε όλο αυτό το ποσό,
οι είκοσι µία χιλιάδες των ανθρώπων του θεάµατος -που δουλεύουν στο θέαµα- οι οποίοι περισσεύουν από την αρωγή σας,
που δεν µπορεί να µπουν στην οµπρέλα της αρωγής σας, ξέρετε
τι κόστος έχουν όλοι και όλοι; Το κόστος είναι 16.800.000 ευρώ
για να µπουν και αυτοί και να πάρουν τα 800 ευρώ για ενάµιση
µήνα. Δεν θα ζήσουν για πάντα µε αυτό, αλλά δεν θα λιµοκτονούν, όπως µου λένε στο τηλέφωνο ήδη από σήµερα.
Αν συγκρίνει κάποιος καλόπιστος το γεγονός ότι αρνείστε να
δώσετε 16.800.000 ευρώ και να σώσετε τουλάχιστον για ενάµιση
µε δύο µήνες όλους τους ανθρώπους του θεάµατος -και εννοώ
ηχολήπτες, ηθοποιούς, χορευτές, µουσικούς, οργανοπαίκτεςαλλά πολύ άνετα αφήνετε να κυλάνε οι ηµεροµηνίες και να χάνονται, ώστε να φτάσουµε σε εγγυήσεις και να δωρίσετε 12 µε
12,5 δισεκατοµµύρια στα αρπακτικά ταµεία, τότε ή έχει παρεισφρήσει απόλυτη παράνοια ή υπάρχει κάτι πολύ σκοτεινό.
Είναι αδύνατο να αποφύγω τη σύζευξη. Πρόκειται για «ψίχουλα». Όταν µιλάµε για κρατικές δαπάνες, τα 16.800.000 ευρώ
είναι δαπάνες που µας θυµίζουν αγορές χαρτιού για δηµόσιες
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υπηρεσίες. Είναι κωµικοτραγικό και θα τονίσω το τραγικό και θα
υποστείλω το κωµικό.
Τώρα, όσον αφορά τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, τα vouchers
και όλα αυτά, συγγνώµη που θα το πω τόσο ωµά, αλλά είναι άνευ
ιδιαίτερης σηµασίας. Θα µου πείτε: «καλά, άνευ;» Ναι. Η Κυβέρνηση πράγµατι, όπως συνηθίζει, φέρθηκε αναξιοπρεπώς απέναντι στους επιστήµονές µας. Ναι. Επίσης η Κυβέρνηση, όπως
συνηθίζει, επιχείρησε να µοιράσει αυτά τα εκατοµµύρια σε «ηµέτερους». Δεν είναι και η πρώτη φορά. Το έχουν κάνει πάρα πολλές κυβερνήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια. Ωστόσο
εδώ το θέµα δεν µπορεί να είναι σήµερα, όταν καταρρέει το σύµπαν και όταν πεινάει ο µισός ελληνικός λαός ήδη και σε έξι µήνες
θα πεινάει και ο υπόλοιπος µισός, τα vouchers, γιατί αποτελούν
σταγόνα στον ωκεανό. Ανήθικη, αλλά σταγόνα στον ωκεανό.
Το θέµα όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώµη µας, αγαπητέ
κύριε Ζαχαριάδη, είναι: αν σήµερα κυβερνούσατε, ο Αλέξης Τσίπρας θα ασκούσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Και επειδή δεν
κυβερνάτε σήµερα και είναι εύκολο να απαντήσετε ότι «φως-φανάρι, ασφαλώς θα ασκούσε», εγώ σας λέω ότι έχουµε ζωηρές
επιφυλάξεις για το αν θα ασκούσε, γιατί τότε, όπως είπε και ο
Αρχηγός µας, γιατί δεν άσκησε;
Το βέτο δεν έπεσε σήµερα από τον ουρανό. Υπήρχε και το
2014. Να σας θυµίσω -το ξέρετε καλύτερα από µένα- ότι ο κ. Βαρουφάκης όσο διαπραγµατευόταν άσκησε περίπου εξήντα
φορές βέτο. Κάθε φορά που πήγαινε στο Eurogroup ασκούσε
βέτο. Αλλιώς, θα µας είχαν εξαφανίσει από την πρώτη εβδοµάδα
διαπραγµάτευσης. Έδειξε «δόντια». Έχουµε «δόντια», έχετε
«δόντια», το ίδιο και οι Ισπανοί, τα οποία τα αφήνετε αχρησιµοποίητα και δανείζεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας θυµίζω τα 80 δισεκατοµµύρια…(δεν ακούστηκε)
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα, αυτό είναι
ένα πολύ ρευστό ποσό. Ξεκινάει από 7 και φτάνει στα 200 δισεκατοµµύρια. Κόντεψαν να µας πουν ότι φταίει και για τον κορωνοϊό ο κ. Βαρουφάκης. Όµως, ο πεινασµένος ελληνικός λαός δεν
τα «τρώει» αυτά.
Μιας και είσαστε καθηγητής οικονοµολογίας, επιτρέψτε µου
να σας πω ότι τα νέα δάνεια που παίρνετε τόσο ελαφρά τη καρδία σηµαίνουν ανατροπή του λόγου του Ακαθάριστου Εθνικού
µας Προϊόντος ως προς τον δανεισµό της χώρας. Από 176% που
είναι σήµερα, µε τα «θαυµάσια» δάνεια που είστε έτοιµοι να πάρετε, θα πάει, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, στο 220%225%. Και αυτό θα κάνει την πιστοληπτική µας ικανότητα ακόµα
µικρότερη. Και αυτό θα οδηγήσει σε νέο φαύλο κύκλο, απ’ αυτούς τους φαύλους κύκλους που µας έχουν «βγάλει την πίστη»
εδώ και δέκα χρόνια. Και εγώ είµαι πάνω από το όριο της φτώχειας. Να δείτε πώς έχουν «βγάλει την πίστη» εδώ και δέκα χρόνια σε αυτούς που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σε
αυτούς που δεν έχουν γάλα για τα παιδάκια τους.
Θα κλείσω µε ένα τελευταίο, που είναι σίγουρα µικρότερης πολιτικής σηµασίας, επιτρέψετε µου, όµως, να πω ότι είναι τεράστιας σηµειολογικής σηµασίας. Όλοι φαντάζοµαι σε αυτή την
Αίθουσα έχουµε παρατηρήσει τη θαυµάσια λέξη «δηµοκρατία»
ως κατακλείδα σε όλα τα βίντεο «Μένουµε σπίτι» που έχετε παραγάγει. Πέρα απ’ αυτό, έχουµε διαβάσει όλοι τη φράση «Ελληνική Δηµοκρατία».
Πραγµατικά, βρίσκετε άλλο λόγο εκτός ψηφοθηρίας να αναφέρεται η λέξη «κυβέρνηση»; Είναι τραγικό και µας γυρνάει δεκαετίες πίσω. Φαντάζεστε ότι υπάρχει τηλεθεατής που
υποπτεύεται ότι η χώρα δεν κυβερνάται; Όταν βλέπω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος τηλεθεατής τη λέξη «Ελληνική Δηµοκρατία» δεν
φαντάζοµαι αυτοµάτως ότι αυτό είναι και η Κυβέρνηση της
χώρας, ότι αυτή η «Ελληνική Δηµοκρατία» πάει από µόνη της σαν
βάρκα δίχως καπετάνιο;
Άρα αυτή η καταραµένη λέξη «κυβέρνηση» είναι µία λέξη η
οποία µπαίνει εκεί για να θυµίζει σε κάθε αποδέκτη κάθε φορά
στους χιλιάδες που τη βλέπουµε ότι δεν είναι η Ελληνική Δηµοκρατία, είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που είναι αρωγός και που κάνει το «Μένουµε σπίτι».
Γιατί, λοιπόν -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- δεν γράφετε
κατ’ ευθείαν αντί για «κυβέρνηση» «Νέα Δηµοκρατία»; Αντί για
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«Ελληνική Δηµοκρατία» «Νέα Δηµοκρατία»; Ή ακόµα καλύτερα,
γιατί δεν γράφετε «Κυριάκος Μητσοτάκης», να τελειώνουµε;
Σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Κύριε Υφυπουργέ, µου ζητήσετε έξι λεπτά, σας δίνω οκτώ.
Έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχηθώ και εγώ µε τη
σειρά µου χρόνια πολλά σε όλους, µε υγεία.
Η Βουλή καλείται σήµερα να επικυρώσει µία ακόµα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την οποία αντιµετωπίζονται οι έκτακτες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία σε οικονοµικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Όπως µου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία να πω, ο λαϊκισµός αποτελεί κακό σύµβουλο στην αντιµετώπιση των συνεπειών
της πανδηµίας στην οικονοµία. Η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει
ωριµότητα και υπευθυνότητα, που θα πρέπει να αποτελέσουν
πρότυπο συµπεριφοράς και για το σύνολο του πολιτικού µας συστήµατος.
Υπάρχει µόνο ένας δρόµος, ο δρόµος της ευθύνης. Αυτός
είναι ο δρόµος που θα ακολουθήσουµε στη συλλογική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Άλλωστε, µε γνώµονα την ευθύνη κινήθηκαν ο Πρωθυπουργός και
η Κυβέρνηση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, µε αποτέλεσµα
η χώρα µας να έχει καταστεί πρότυπο για τις επιδόσεις της σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 30ης Μαρτίου 2020,
µε τίτλο «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» περιλαµβάνει
µέτρα για τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.
Οι παρεµβάσεις µας διαρκώς επικαιροποιούνται. Κατατίθενται
συνεχώς βελτιωτικές ρυθµίσεις, αλλά και νέες θεσµικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες µε κοινωνικό πρόσηµο, όπως η τροπολογία
που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών, στην οποία θα
αναφερθώ στο τέλος της οµιλίας µου.
Ο στόχος µας είναι να δώσουµε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να επιστρέψουν στην κανονικότητα και
κυρίως να διευκολυνθούν στην τήρηση των υποχρεώσεών τους
απέναντι στο κράτος.
Σε αυτή τη λογική κινείται το πρώτο άρθρο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, µε το οποίο θεσπίζεται έκπτωση ποσοστού 25% των δόσεων των βεβαιωµένων οφειλών προς την
εφορία, µε ηµεροµηνία καταβολής από 30-3-2020 έως και 30-42020.
Πρόκειται για ένα ευεργετικό µέτρο, που αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τους µισθωτούς των εν λόγω
επιχειρήσεων που οι συµβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα
στις επιχειρήσεις αυτές. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση οι οφειλές
από ΦΠΑ και παρακρατούµενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθµισης, καθώς και οι οφειλές που προέρχονται
από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού
δηµοσίου.
Επίσης, στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων στοχεύει η ρύθµιση µε την οποία αναστέλλονται για
εβδοµήντα πέντε ηµέρες, δηλαδή ως τις 31 Μαΐου 2020, οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής επιταγών και αξιογράφων στις τράπεζες. Η ρύθµιση αφορά όσες επιχειρήσεις ανήκουν
στους κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας και έχουν αναστείλει
τη δραστηριότητά τους µε κρατική εντολή ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδηµία του κορωνοϊού. Συµπεριλαµβάνονται, επίσης, και όσες επιχειρήσεις έχουν συµπεριληφθεί µέσα στον
Απρίλιο στον πίνακα µε τις πληγείσες επιχειρήσεις.
Στήριξη της αναγκαίας ρευστότητας για τις επιχειρήσεις αποτελεί και η διάταξη για την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία
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είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, ενώ δεν συµψηφίζεται µε
άλλες οφειλές. Επίσης, προβλέπεται και θα εκδοθεί άµεσα κοινή
υπουργική απόφαση για τον καθορισµό των δικαιούχων του
ύψους της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις χορήγησης και την αποπληρωµή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Όπως είπα και πριν, η Κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις και η επιδίωξή µας είναι να τους διευκολύνουµε στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους απέναντι στο κράτος.
Γι’ αυτόν τον λόγο, στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που
καλείται η Βουλή να επικυρώσει περιλαµβάνονται η αναστολή για
τρεις µήνες των προθεσµιών για τη διενέργεια διαδικαστικών και
λοιπών πράξεων.
Επίσης, θεσπίζεται τρίµηνη αναστολή προθεσµιών για την καταβολή των δόσεων ενεργών ρυθµίσεων του εξωδικαστικού µηχανισµού για τους οφειλέτες που αποδεδειγµένα πλήττονται από
τις συνέπειες της πανδηµίας, αλλά και για όσους εντάχθηκαν
στον ν.4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά
και στον νόµο Κατσέλη.
Παράλληλα, προβλέπεται αναστολή µέχρι την 30ή Απριλίου
2020 της κοινοποίησης πράξεων προσωρινού και οριστικού διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή προστίµου.
Παράλληλα, παρέχεται αναστολή µέχρι και την 31η Μαΐου 2020
των προθεσµιών για τη διατύπωση από τον φορολογούµενο αντιρρήσεων ή απόψεων σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό
προσδιορισµό φόρου ή προστίµου.
Ακόµα, προβλέπεται αναστολή για χρονικό διάστηµα εξήντα
ηµερών των προθεσµιών για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και αιτηµάτων προσωρινής αναστολής που έχουν λήξει ή λήγουν από 11-3-2020 µέχρι και 31-5-2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πολύ σηµαντική τη διάταξη που περιλαµβάνεται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
για τη διαδικασία των δωρεών. Έρχεται ως συνέχεια της θεσµικής παρέµβασης της Κυβέρνησης για την απαλλαγή από τον
ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
σύµβασης δωρεάς µε το δηµόσιο.
Η παρέµβαση αυτή είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο και πριν την
εκδήλωση της πανδηµίας. Στόχο είχε να διευκολύνει τη διαδικασία των δωρεών, ιδιαίτερα προς τις δοµές δηµόσιας υγείας και
πρόνοιας, που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της µάχης που
δίνει η χώρα µας αυτή τη στιγµή.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία µας για την απαλλαγή από τον
ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
σύµβασης δωρεάς µε το δηµόσιο είχε θετικό αποτέλεσµα, καθώς
αυξήθηκε ο αριθµός των δωρεών, γεγονός που συνέβαλε και
στην επιτυχή προσπάθεια του κρατικού µηχανισµού για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Με το συγκεκριµένο άρθρο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 30ής Μαρτίου 2020 βελτιώνουµε ακόµα περισσότερο
το πλαίσιο των δωρεών στις δοµές δηµόσιας υγείας, αφού για
τη σχετική χορήγηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών, αλλά θα
αρκεί η κοινοποίηση των δωρεών αυτών στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 274 και ειδικό αριθµό 44 που κατέθεσε το Υπουργείο
Οικονοµικών, η οποία αποτελείται από τέσσερα άρθρα και αντιµετωπίζει υπαρκτά προβλήµατα.
Το πρώτο άρθρο συνιστά µία παρέµβαση κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς προβλέπει µείωση 40% στα ενοίκια φοιτητών που
σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές µακριά από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. Η µείωση αυτή αφορά στους φοιτητές που
θεωρούνται εξαρτώµενα τέκνα εργαζοµένων στις επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί και των οποίων οι συµβάσεις εργασίας έχουν
τεθεί σε αναστολή.
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που κατατέθηκε διευρύνεται το πλαίσιο για τη χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης
ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, προκειµένου να καλύπτει πλέον
και τις επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι και είκοσι εργαζόµενους, αντί µέχρι πέντε που ίσχυε έως τώρα. Το µέτρο αφορά ατοµικές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ελεύθερων
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επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολουµένων, καθώς και τις επιχειρήσεις µε τη µορφή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.
Ακόµα, το άρθρο 3 της τροπολογίας έχει ως στόχο την κάλυψη
των θέσεων προσωπικού που προκηρύσσονται στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, εν όψει και των αυξηµένων αναγκών
που θα προκύψουν λόγω του Brexit. Σύµφωνα µε αυτό, δίνεται
δυνατότητα κάλυψης των προκηρυσσόµενων προς µετάταξη οργανικών θέσεων της ΑΑΔΕ από υπαλλήλους µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην περίπτωση της µη πλήρωσης αυτών των θέσεων από µόνιµους υπαλλήλους.
Τέλος, µε το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται δίµηνη παράταση, έως τις 25 Ιουνίου 2020, για την είσπραξη από
τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του
ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων για τα αλκοολούχα ποτά που
εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον Μάρτη του 2020. Αντίστοιχη παράταση έως τις 25 Ιουλίου 2020 δίνεται για την ίδια
κατηγορία προϊόντων που εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής
τον Απρίλιο του 2020.
Θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των άρθρων της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και το περιεχόµενο της συγκεκριµένης τροπολογίας, θα έχουν τη στήριξη όλων των πολιτικών
δυνάµεων, αφού αντιµετωπίζουν υπαρκτά προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα σε λίγες µέρες θα βγει
συντεταγµένα από αυτή τη δοκιµασία, αίροντας σταδιακά τα περιοριστικά µέτρα. Βγαίνουµε από αυτή τη δοκιµασία µε τις λιγότερες απώλειες, έχοντας καταφέρει να αντιµετωπίσουµε µε
επάρκεια τη διασπορά του κορωνοϊού. Η µάχη ενάντια στον κορωνοϊό κερδίζεται, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόµη. Απαιτεί συνεχή εγρήγορση απ’ όλους.
Ξεκινά, όµως, παράλληλα µια νέα µάχη, αυτή της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας. Και για να κερδίσουµε και αυτή
τη µάχη απαιτείται σχέδιο, αποφασιστικότητα, αλήθεια και εµπιστοσύνη. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, διαθέτουν αυτά τα όπλα. Το πολυτιµότερο όπλο µας,
ωστόσο, είναι η ισχυρή σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών
και της Κυβέρνησης και κυρίως, προσωπικά µε τον Πρωθυπουργό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Κωνσταντίνο Χήτα.
Θερµή παράκληση, κύριε Σκυλακάκη, να µιλήσει και ο κ. Λιβανός για να κλείσει ο κύκλος µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και µετά θα πάρετε εσείς τον λόγο.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες και
όλες τις Ελληνίδες.
Σήµερα µάθαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι
βεβαίως και στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, µία νέα έκφραση,
µία νέα ορολογία. Γεννάει πολλές φορές το ελληνικό Κοινοβούλιο. Παλιότερα είχαµε µάθει για τη «δηµιουργική ασάφεια», αργότερα βαφτίσαµε την τρόικα «θεσµούς». Γενικά παίζουµε µε τις
λέξεις. Σήµερα µάθαµε για την «αστοχία του συστήµατος».
Θα ήθελα πάρα πολύ -και τελικά ήταν λάθος που δεν µίλησα
νωρίτερα- να ήταν εδώ ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος εκπροσωπούσε σήµερα τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, ο οποίος µας µίλησε για µία «αστοχία του συστήµατος». Έτσι χαρακτήρισε αυτό το σκάνδαλο που πήγε να γίνει
µε τα vouchers και τα 190 εκατοµµύρια. Τα 190 εκατοµµύρια, περίπου, τόσα παίχτηκαν στο τραπέζι πάνω, για τα οποία ο Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 είπε ότι είναι µία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν
είναι κανένα ποσό αυτό τα 190 εκατοµµύρια. Και µιας και είναι
και το Υπουργείο των Οικονοµικών όλο εδώ, νοµίζω ότι όλοι θα
πείτε ότι είναι ένα πολύ µεγάλο ποσό τα 190 εκατοµµύρια.
Ήρθαµε σήµερα εδώ κι αντί να δούµε µία παραίτηση, αντί να
δούµε µία συγγνώµη, αντί να υπάρχει ανάληψη ευθύνης, να µας
πείτε ότι ήταν ένα λάθος, κάτι, µας λέτε ότι ήταν µία «αστοχία
του συστήµατος». Απλά, να ξέρετε ότι έτσι προκαλούµε τον
κόσµο και χαλάµε το πρόσωπο του Κοινοβουλίου.
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Έτσι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητος ο κόσµος που
µας βλέπει και λέει τα όσα λέει για εµάς. Γιατί ήταν πραγµατικά
µία κοροϊδία. Το είπα και πριν, θα το πω και τώρα. Παρά το ότι
ζούµε µία εποχή όπου οι περισσότεροι Έλληνες φοράνε µάσκες
για να προστατευτούν από την πανδηµία, να ξέρετε ότι η οσµή
του σκανδάλου αυτού που πήγε να γίνει ήταν ιδιαίτερα έντονη
και πέρασε και µέσα από τις µάσκες.
Ή δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά ειπώθηκε, ή το
ήξερε. Και στις δύο περιπτώσεις, όµως, είναι έκθετος ο Υπουργός. Τον ρώτησα προηγουµένως τον κ. Βρούτση. Δεν µας απάντησε. Μου είπε «τα είπαµε χθες». Σήµερα υπάρχει Ολοµέλεια,
ήταν εδώ, θα µπορούσαν να ακούσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι
οι Έλληνες την απάντηση του Υπουργού. Μιλάµε για µία επιτελική κωλοτούµπα, κυρίες και κύριοι, από το επιτελικό κράτος της
Κυβέρνησης.
Θα ανατρέξω στο 2004 και θα δανειστώ µία έκφραση -δεν είναι
δικιά µου- από τον τότε Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Καραµανλή, που είχε µιλήσει για «νταβατζήδες». Εγώ, λοιπόν, σήµερα θα ανασύρω την έκφραση αυτή και
θα πω ότι για άλλη µία φορά αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν «νταβατζήδες». Είναι οι «νταβατζήδες» των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είναι οι «νταβατζήδες» στην εκπαίδευση, είναι
οι «νταβατζήδες» στην οικονοµία. Δυστυχώς φροντίζουµε να θυµίζουµε στον κόσµο ότι υπάρχουν τέτοιοι, µε αυτές τις πράξεις.
Ξαναρωτάω: Θα παραιτηθεί κανείς; Δεν µας απάντησε κανείς.
Για ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων που πήγε να γίνει δεν
µιλάει κανείς και σήµερα θα φύγουµε όλοι µάλλον αγκαλιασµένοι.
Πάω σε ένα άλλο θέµα γρήγορα-γρήγορα. Πάω στις υγειονοµικές βόµβες, στα hot spots. Αυτό το θέµα φέρει τη σφραγίδα,
είναι έργα και ηµέρες του κ. Νότη Μηταράκη. Βγάζει και µία ικανοποίηση και µία ευτυχία ο κ. Μηταράκης. Εγώ δεν γνωρίζω από
πού πηγάζει αυτή η ικανοποίησή του για το έργο που παρουσιάζει και για όλα αυτά που ζούµε τον τελευταίο καιρό. Γιατί µιλάµε
για υγειονοµικές βόµβες.
Ξέρετε οι γιατροί τι λένε; Δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι δικές µου
σκέψεις, εκφράσεις ή απόψεις. Λένε ότι δεν υπάρχει µόνο ο
COVID-19. Έχουν φέρει κι άλλες αρρώστιες από τις Υποσαχάριες χώρες. Ρωτήστε τους γιατρούς. Έχουν φέρει φυµατίωση,
διάφορες ιώσεις, όπως του Δυτικού Νείλου, ελονοσία και πάει
λέγοντας.
Δυστυχώς έρχονται χιλιάδες από αυτούς τους οποίους εσείς
εξακολουθείτε να ονοµάζετε πρόσφυγες κι έρχονται από πέντε
χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά στη χώρα µας. Και βλέπετε στο Κρανίδι -κι όχι µόνο- να ποδοπατούνται και βλέπετε τις συνέπειες.
Θέλω, επίσης, να πω στον κ. Μηταράκη, ο οποίος κάποια
στιγµή εµφανίστηκε σήµερα και είναι και ικανοποιηµένος για το
έργο του, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι µία βόµβα και για
τον τουρισµό µας. Βάζετε βόµβα στα θεµέλια τού ούτως ή άλλως
προβληµατικού φέτος, λόγω της πανδηµίας, τουρισµού. Κι εκεί
που έχουµε εισπράξει τα «µπράβο» απ’ όλους και λέµε ότι µπορούµε να κερδίσουµε το στοίχηµα του τουρισµού, -γιατί όλες οι
χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, οι γειτονικές χώρες που
µπορούσαν να «κλέψουν» τουρίστες από εµάς είναι λαβωµένες
από την πανδηµία- έχουµε τους λαθροµετανάστες να γυρίζουν
δεξιά και αριστερά και να µαζεύουµε σωρηδόν καινούργια κρούσµατα. Είναι αυτό το σχέδιο διάχυσης του κ. Μηταράκη.
Και έχουν τεράστια ευθύνη οι «γαλάζιοι δήµαρχοι», οι οποίοι
επιδίδονται σε ανακυβίστηση τα τελευταία εικοσιτετράωρα µιλάω για τον Δήµαρχο Χίου και όχι µόνο- οι οποίοι στην αρχή
ήταν προβληµατισµένοι, ενώ τώρα -δεν ξέρω τι άλλαξε ξαφνικάείναι πολύ ικανοποιηµένοι.
Πάω σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι -και πάλι απευθύνοµαι, φυσικά, στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας- γιατί προερχόµαστε και βγαίνουµε από µια πολύ σηµαντική εβδοµάδα για τον
Χριστιανισµό, για την Ορθοδοξία, το Άγιο Πάσχα, όπου οι Έλληνες το ζήσαµε κάτω από πολύ παράξενες και ασφυκτικές, για
εµάς, συνθήκες, χωρίς καµπάνες, χωρίς λειτουργίες, χωρίς µεγάφωνα, γιατί φοβηθήκαµε µη διοχετευθεί από εκεί µέσα ο ιός
της γρίπης.
Και εγώ ρωτάω, γιατί το έχουµε θέσει πολλές φορές: Σήµερα,
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24 του µηνός, που ξεκινάει το Ραµαζάνι, θα είστε εσείς το ίδιο
σκληροί; Γιατί σήµερα έρχονται βροχή οι καταγγελίες και τα βίντεο, ότι ο χότζας ή ο ιµάµης ή όπως θέλετε πείτε το, σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας -Ξάνθη, Κοµοτηνή- ακούγεται µε τα ντεσιµπέλ στο φουλ να καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν στο Ραµαζάνι. Εκεί δεν βλέπω να υπάρχει κλειστό ηχείο. Εκεί µάλλον το
ηχείο του χότζα έχει φίλτρο και δεν περνάει ο κορωνοϊός.
Αυτά να τα λέµε και από εδώ, για να τα ακούνε οι Έλληνες.
Και θα τα λέµε από εδώ, γιατί είναι ο µόνος τρόπος, κύριοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης, να εκφραστούµε. Μιλούσαµε εδώ για
το επιτελικό κράτος, µιλούσαµε για την ΕΡΤ. Να παρέµβει ο κ.
Γεραπετρίτης, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσακαλώτος, για να είναι πιο
δηµοκρατική η ΕΡΤ. Είχε τέταρτη είδηση, λέει, τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά,
εσείς µιλάτε για τη σειρά των ειδήσεων; Εδώ δεν υπάρχουµε
πουθενά. Δεν υπάρχουµε καν στο θεµατολόγιο, όχι στην ΕΡΤ, γενικότερα στους τηλεοπτικούς σταθµούς.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα η Ελληνική Λύση διά του Προέδρου
µας, του Κυριάκου Βελόπουλου, κατέθεσε πρόταση για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής για τη Συµφωνία των Πρεσπών, για να
βγουν όλα στο φως. Απαντώ στο ερώτηµα -έχω λάβει πολλά ερωτήµατα- για ποιο λόγο το κάνατε τώρα και αργήσατε. Διότι τώρα
µας δίνει το δικαίωµα το αναθεωρηµένο Σύνταγµα να κάνουµε
χρήση αυτού του δικαιώµατος. Και για αυτό είµαστε το πρώτο
κόµµα που κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος. Με δέκα Βουλευτές µπορείς να καταθέσεις πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Καταθέσαµε, λοιπόν, αυτή την πρόταση για ένα
θέµα πάρα πολύ σηµαντικό, για ένα θέµα µε το οποίο κορόιδεψε
και υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, για ένα θέµα µε το οποίο προσπάθησε να
µας συµπιέσει προεκλογικά για να κοµίσει όλα τα οφέλη από το
µακεδονικό ζήτηµα και την επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών.
Εµείς φωνάζαµε από τον Ιούλιο και τώρα το κάνουµε πράξη.
Ελάτε να δούµε µαζί, λοιπόν, µε τη σύσταση της εξεταστικής
επιτροπής, τις ευθύνες που αναλογούν σε όλους αυτούς που
έφεραν αυτή την απαράδεκτη συµφωνία, ο κ. Κοτζιάς και όλη η
παρέα του κ. Τσίπρα, του κ. Καµµένου και εκείνης της συγκυβέρνησης τότε. Ελάτε να το κάνουµε τώρα. Προκαλούµε τη Νέα Δηµοκρατία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Καταθέσαµε αίτηµα
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Θέλουµε εκατόν είκοσι
Βουλευτές. Εµείς είµαστε δέκα. Ελάτε και εσείς. Ελάτε, για να
αποδείξετε ότι όντως κόπτεστε για τη Μακεδονία και ότι ήσασταν
ειλικρινείς τότε που παζαρεύατε ψήφους µε τους ανυποψίαστους Έλληνες πολίτες.
Επίσης, να ενηµερώσω ότι στείλαµε σήµερα -η Ελληνική Λύσηεπιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής -θα τα πω όλα από εδώ, από
το ιερό Βήµα της Βουλής, γιατί είναι ο µόνος τρόπος να επικοινωνούµε µε τον κόσµο- να συνεδριάσει εκτάκτως η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και να κληθεί ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Κουτρουµάνος, για
να υπάρξει διασφάλιση της αναλογικής παρουσίας των κοµµάτων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, γιατί δεν γίνεται να είµαστε
µόνιµα φιµωµένοι, δεν γίνεται σε µία δηµοκρατική χώρα να µην
µπορούµε πουθενά, σε κανένα τηλεοπτικό σταθµό να µιλήσουµε.
Είναι απαράδεκτο!
Και κλείνω µε κάτι τελευταίο -και ευχαριστώ για τον χρόνο,
κύριε Πρόεδρε- για να βάλουµε, επίσης, τα πράγµατα στη θέση
τους. Και τώρα, λοιπόν, καλώ όλα τα τρολ, καλώ όλους τους επιτήδειους, καλώ όλους τους νοσταλγούς του Χίτλερ και των ναζί,
καλώ όλους τους εγκάθετους, καλώ όλους αυτούς τους πολύ
καλούς ανθρώπους, να βάλουν τα βίντεο να γράφουν και να παίξουν αυτό που θα πω εγώ τώρα εδώ. Θα πω, λοιπόν, ότι η Ελληνική Λύση είπε όχι στον εµβολιασµό. Η Ελληνική Λύση στο άρθρο
του εµβολιασµού ψήφισε «όχι». Φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνει πια
η σπέκουλα, φτάνουν πια τα τρολ! Καταφέρατε να µπερδέψετε
κάποιους από τους ψηφοφόρους και τον κόσµο. Να ξέρετε ότι
πάντα το φως νικάει το σκοτάδι. Ήταν ένα νέο, οργανωµένο σχέδιο κατά της Ελληνικής Λύσης. Εµείς είµαστε φύσει και θέσει και
βάσει προγράµµατος -και το φωνάζουµε επί πόσα χρόνια- κατά
των µαζικών εµβολιασµών. Είπαµε, λοιπόν, όχι στον εµβολιασµό.
Ξανά, είπαµε όχι στον εµβολιασµό! Το λέω καθαρά, γιατί ξέρω
ότι και τα ελληνικά αυτών των άσβερκων νοσταλγών των ναζί δεν
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είναι και πολύ καλά. Ξέρουν πιο καλά να µουγκρίζουν παρά να
µιλάνε. Το λέω, λοιπόν, για να σταµατήσουν όλα τα ψέµατα. Η
Ελληνική Λύση λέει όχι και ψήφισε «όχι» στους µαζικούς εµβολιασµούς και πλέον µπορείτε να κρυφτείτε και πάλι τις τρύπες
σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπήλιος Λιβανός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να εκκινήσω σήµερα την
οµιλία µου απευθύνοντας ένα «ευχαριστώ» στην ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, µεταξύ άλλων, και για την ευαισθησία που
έχει δείξει στο θέµα της έκτακτης εισαγωγής στην Ελλάδα από
τις Ηνωµένες Πολιτείες του γονιδιακού φαρµάκου Zolgensma,
αν το λέω σωστά. Το φάρµακο αυτό είναι το µόνο που µπορεί να
δώσει ελπίδα στο µικρό Ηλία - Στέλιο - Σάββα που είναι δέκα
µηνών και σε τέσσερα ακόµα µικρά αγγελούδια που πάσχουν
από νωτιαία µυϊκή ατροφία τύπου 1. Είναι η ίδια πάθηση την
οποία γνωρίσαµε από τον µικρό Παναγιώτη -Ραφαήλ πέρυσι. Ο
µόλις δέκα µηνών µαχητής της ζωής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σήµερα στην εντατική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Ρίου. Ευχαριστώ µέσα εδώ, στη Βουλή, εκ µέρους των
γονιών του, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, µε την παράκληση να µην καθυστερήσουµε, να επιταχύνουµε τις διαδικασίες,
έτσι ώστε το φάρµακο αυτό το συντοµότερο δυνατόν να έρθει
στη χώρα µας. Είναι, όπως καταλαβαίνουµε όλοι, πολύ σηµαντική
παράµετρος ο χρόνος.
Ευτυχώς µπήκε ο κ. Ζαχαριάδης στην Αίθουσα, γιατί νόµιζα
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
Είστε µόνος σας, κύριε Ζαχαριάδη, αλλά είστε καλός και αρκετός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Με θεωρούν επαρκή από το
κόµµα µου, κύριε Λιβανέ. Με εµπιστεύονται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό λέω.
Είστε καλός και σας εµπιστεύονται.
Ο Αρχηγός σας, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας, ισχυρίστηκε πριν από
λίγο εδώ, ότι αφού ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε µια ύφεση της
τάξης του 4%, για ό,τι παραπάνω από αυτό -και χαµογέλασε σαρδόνια- θα ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Δεν µας είπε, βέβαια, το πώς
και το γιατί, αλλά αυτό, φαντάζοµαι, θα είναι το επόµενο επεισόδιο. Θα το σκεφτεί την επόµενη εβδοµάδα και θα µας το εξηγήσει.
Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο ισχυρισµός, να του µεταφέρετε,
δεν είναι απλώς του ποδαριού. Είναι παιδαριώδης, λαϊκίστικος
και αντιεπιστηµονικός. Μια πρόβλεψη, η οποία διατυπώνεται σε
µία στιγµή άλφα, από όποιον κι αν είναι, δεν ισχύει για κάθε χρονικό διάστηµα που έπεται. Άρα, επειδή εµείς δεν γνωρίζουµε
πόσο θα διαρκέσει η κρίση, δεν µπορούµε ακριβώς να γνωρίζουµε -ούτε εµείς, ούτε ο κ. Στουρνάρας, ούτε κανένας- το ποια
θα είναι τα επακόλουθα και η επιρροή της στο ΑΕΠ.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, είναι πως όταν κάνει κάποιος,
ένας οργανισµός ή ένα πρόσωπο µια πρόβλεψη, αυτή δεν στηρίζεται σε ένα ψηφίο. Στηρίζεται, όπως θα έλεγε ο κ. Τσακαλώτος, σε ένα range αριθµών. Το range, λοιπόν, των αριθµών που
έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, είναι από 4%
έως 8%. Καλό θα ήταν, σε κάθε περίπτωση, για να µην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, να σοβαρευτείτε για αυτά τα θέµατα.
Είπε, επίσης, ο κ. Τσακαλώτος ότι σήµερα είναι η χειρότερη
ΕΡΤ που έχει δει. Προφανώς ο κ. Τσακαλώτος έλειπε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και όταν ήταν εδώ, δεν παρακολουθούσε πολύ
την ΕΡΤ. Δεν λέει κανείς ότι σήµερα η ΕΡΤ είναι BBC. Όµως, είναι
µία σαφώς αναβαθµισµένη τηλεόραση και µε πολύ καλύτερα
προγράµµατα, την οποία µπορούν πολύ περισσότεροι να παρακολουθήσουν.
Θα του θυµίσω απλώς -όπου και αν είναι τώρα- χωρίς να θέλω
να του προκαλέσω κατάθλιψη, ότι επί των ηµερών που εκείνος
ήταν Υπουργός, στην ΕΡΤ αλώνιζε η περίφηµη κ. Ακριβοπούλου
και ο καλός της φίλος κ. Καψιώχας. Είναι αυτός ο οποίος µας
έχει απειλήσει ότι θα λογαριαστούµε όταν θα ξαναέρθουν στην
εξουσία.
Όσον αφορά στα ταµειακά και στο «µαξιλάρι», που είναι το
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αγαπηµένο θέµα του κ. Τσακαλώτου και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τολµώ
να µιλήσω, διότι νοµίζω ότι το εξάντλησε αποστοµωτικά ο κ. Σταϊκούρας και ο καθένας θα µε κυνηγήσει γιατί µίλησε και αρκετή
ώρα εκείνος.
Ακούσαµε τον Πρόεδρο αλλά και τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ,
εάν δεν κάνω λάθος, επηρεασµένοι και οι δύο από τις άγιες
µέρες του Πάσχα, να µας ζητούν δεκάδες φορές να µετανοήσουµε για τις αποφάσεις µας και την πολιτική µας στη διάρκεια
της κρίσης. Μάλλον καταλαβαίνουµε όλοι ότι εκείνοι µεταννοούν
για τη ροπή τους προς τον αθεϊσµό και σιγά-σιγά κάνουν κωλοτούµπα και στις υπερφυσικές τους ανησυχίες, εκτός από τις οικονοµικές και τις πολιτικές.
Παράλληλα ξεκίνησαν και τις απειλές. Να µη διανοηθούµε λέει- και να µην τολµήσουµε να συνεχίσουµε αυτή την πολιτική
γιατί θα τους βρούµε µπροστά µας. Οι χαρακτηρισµοί αυτοί σε
συνδυασµό και µε τις δηλώσεις του κ. Χαρίτση που είπε ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα επικίνδυνο µείγµα
αδίστακτου κυνισµού και τραγικής ανικανότητας, αποδεικνύουν
για µία ακόµα φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εκτός πραγµατικότητας.
Έτσι γίνεται κατανοητό, γιατί έχει βγει ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ από
το ραντάρ της προσοχής των πολιτών, γιατί καταβαραθρώνεται
στις έρευνες της κοινής γνώµης και γιατί αργά, αλλά µε συνέπεια
αλλάζει πάλι την πολιτική του και επανέρχεται στον µοναδικό
τρόπο που ξέρει να πολιτεύεται, στον δρόµο του λαϊκισµού, της
έντασης, των ανυπόστατων κατηγοριών, δηλαδή σε όλα αυτά για
τα οποία σας καταδίκασε ο ελληνικός λαός, σας καταδικάζει
κάθε µέρα και θα σας συντρίψει στις εκλογές του 2023.
Κάλεσε η κ. Γεννηµατά αλλά και ο κ. Τσακαλώτος τον Πρωθυπουργό να είναι πρωταγωνιστής και όχι απών από τις εξελίξεις
στην Ευρώπη. Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη
φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός είναι πραγµατικός πρωταγωνιστής. Με τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία του, όχι απλά συµµετέχει αλλά πρακτικά συνδιαµορφώνει τις εξελίξεις στην
Ευρώπη. Ζητάµε πολλά και είµαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουµε να πάρουµε αρκετά. Γιατί έχουµε σταθερότητα, αποτελεσµατικότητα, ισχυρές συµµαχίες -που δεν τις καταλαβαίνετε εκεί
στο ΣΥΡΙΖΑ- αλλά και σωστά επιχειρήµατα όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.
Ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ αλλά και ο κ. Τσίπρας µάς εγκάλεσαν
επίσης για αντεστραµµένη δηµοκρατία. Και εξέφρασαν φόβο, λέγοντας ότι ο κορωνοϊός µπορεί να µας οδηγήσει σε µια «ανάπηρη» δηµοκρατία. Όλοι µας συµµεριζόµαστε την ανησυχία αυτή
και όλοι µας συµφωνήσαµε εδώ στην Βουλή να µείνει ανοικτό το
Κοινοβούλιο, να λειτουργήσει η δηµοκρατία µας µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η έκδοση, όµως, των ΠΝΠ είναι αναγκαία. Όπως επίσης, αναγκαίες είναι και οι υπουργικές
αποφάσεις, περίπου τριακόσιες τον αριθµό, που έχουν βγει.
Γι’ αυτές τις αποφάσεις, γι’ αυτές τις ΠΝΠ εµείς κρινόµαστε
και µέσα και έξω απ’ αυτή την Αίθουσα καθηµερινά. Λογοδοτούµε στη Βουλή και κρινόµαστε από τους πολίτες και την ιστορία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός εκτός από τους
Υπουργούς του που είναι συνεχώς εδώ να απαντούν, θα είναι στη
Βουλή να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα που έθεσε ο κ. Τσίπρας αλλά και στο σύνολο της οικονοµικής πολιτικής εν µέσω
κορωνοϊού στη συζήτηση που θα διεξαχθεί την επόµενη εβδοµάδα -εάν δεν κάνω λάθος την επόµενη Πέµπτη- µε βάση το
άρθρο 142Α.
Θα είναι, λοιπόν, εδώ να σας απαντήσει εκτός όλων των άλλων
και για την περίφηµη ιστορία των ΚΕΚ, για την οποία µας κριτικάρετε και µας απειλείτε. Την έχετε κάνει σηµαία σας αυτή την ιστορία. Εκεί και µόνο εκεί εδράζεται πλέον η ρηχή αντιπολίτευση την
οποία κάνετε. Ο κ. Τσίπρας ξόδεψε περίπου τα τρία τέταρτα της
οµιλίας του σήµερα εδώ µε αναφορές απλά και µόνο σε αυτή την
ιστορία, αναδεικνύοντας ακριβώς την ένδεια των επιχειρηµάτων
και το έλλειµµα προτάσεων που έχει το κόµµα του. Χρησιµοποίησε
παράλληλα σκληρές και ανυπόστατες πεζοδροµιακές εκφράσεις.
Αυτές, όµως, δεν χαρακτηρίζουν ούτε την Κυβέρνηση ούτε τη Νέα
Δηµοκρατία. Χαρακτηρίζουν εκείνον.
Τι έγινε πραγµατικά; Σε µηδενικό χρόνο η Κυβέρνηση έλαβε
άµεσα µέτρα, προστατεύοντας θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις
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και κυρίως τους πλέον αδύναµους από τους συµπολίτες µας.
Έγιναν όλα σωστά και άψογα; Όχι, θα σας απαντήσω µε ειλικρίνεια. Υπήρξαν αστοχίες. Υπήρξαν λάθη. Το λέω αυτό για να το
ακούσει και να χαρεί και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
Προφανώς το ζήτηµα µε τα voucher των επιστηµόνων ήταν
λάθος. Αλλά αυτή είναι η µεγάλη διαφορά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας απ’ όλες τις
άλλες κυβερνήσεις που έχουν περάσει απ’ αυτό τον τόπο και τις
άλλες παρατάξεις. Εµείς αναγνωρίζουµε τα λάθη µας και τα
διορθώνουµε άµεσα. Μόνο όποιος δεν τολµά, όποιος δεν αγωνίζεται, δεν κάνει λάθη. Και µόνο όποιος είναι δειλός δεν ξέρει να
τα αναγνωρίζει. Η Κυβέρνηση αυτή ποτέ δεν διεκδίκησε και ούτε
και πρόκειται να διεκδικήσει το αλάθητο του Πάπα.
Όταν διαπίστωσε ότι το πρόγραµµα αυτό της τηλεκατάρτισης
δεν ανταποκρινόταν, το κατήργησε. Δεν προχώρησε και -απ’ όσο
γνωρίζω τουλάχιστον εγώ- δεν εκταµιεύθηκε κανένα ευρώ. Και
βέβαια η ευρωπαϊκή «nota», που κατέθεσε πριν από λίγο ο κ. Τσίπρας, ήρθε µετά την αρχή αυτού του προγράµµατος, όχι πριν,
για να ξέρουµε για τη µόχλευση.
Εσείς, όµως, οι εκπρόσωποι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
που βρήκατε ουσιαστικά έναν λόγο ύπαρξης µέσα απ’ αυτό, για
να δούµε τι κάνατε όταν κυβερνούσατε. Γιατί, λοιπόν, δεν απαντάτε και εσείς στα ερωτήµατα που σας έθεσε χθες ο κ. Βρούτσης;
Γιατί κρύβεστε; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή που
έδωσε 200 εκατοµµύρια την τριετία 2016-2019; Έδωσε 49,5 εκατοµµύρια στις 30-1-2019 και 31 εκατοµµύρια στις 10-4-2019 και 49
εκατοµµύρια ακριβώς λίγο πριν τις εκλογές στις 10-6-2019; Τα ίδια
ΚΕΚ δεν λειτουργούσαν και τότε, όταν ήταν στο Υπουργείο η κ.
Αχτσιόγλου; Γιατί σιωπάτε, λοιπόν; Γιατί κρύβεστε µέσα από τις
ανυπόστατες κραυγές; Εµείς έχουµε µια άποψη καθαρή, να τα φέρουµε όλα στο φως. Και ο Υπουργός το είπε και εγώ σας το επαναλαµβάνω σήµερα. Καµµία αντίρρηση. Αλλά θα τα φέρουµε όλα.
Θα έρθετε να µας απαντήσετε για την κ. Χαλικιά -αν την θυµάστεµε τις καταγγελίες που έκανε όταν παραιτήθηκε.
Χτυπάτε τον κ. Βρούτση για να καλύψετε τον κενό πολιτικό
σας λόγο. Ο Υπουργός -όπως έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- απολαµβάνει της εµπιστοσύνης του Πρωθυπουργού και
θα συνεχίσει την προσφορά του, όπως έκανε σήµερα µε τις δύο
τροπολογίες που έφερε, για να στηρίξει τις αδύναµες πτέρυγες
του ελληνικού λαού.
Φωνάζετε και για την πρώτη κατοικία. Σας διαβεβαιώσαµε και
πάλι µέσα σε αυτή την Αίθουσα και εκτός ότι θα διασφαλιστεί η
προστασία της κατοικίας γι’ αυτούς που έχουν πραγµατική
ανάγκη. Το παλεύουµε µε τους θεσµούς. Και πριν από το τέλος
του µήνα θα ανακοινωθούν τα µέτρα της Κυβέρνησης για το
θέµα αυτό. Σας θυµίζω, όµως, ότι είναι η Κυβέρνηση αυτή της
Νέας Δηµοκρατίας που διαπραγµατεύτηκε σκληρά µε την Ευρώπη την παράταση της προθεσµίας της πρώτης κατοικίας στο
τέλος Απριλίου, ενώ αντίθετα ήσασταν εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε
κλείσει το θέµα αυτό τον προηγούµενο Δεκέµβριο. Δηλαδή από
1η Ιανουαρίου θα γινόντουσαν -αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσίααυτοί οι πλειστηριασµοί. Μην υποκρίνεστε άλλο, λοιπόν.
Κατέθεσε ο κ. Βελόπουλος µία πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις Πρέσπες. Θέλω να πω για άλλη µία φορά -το έχω
ξαναπεί πολλές φορές- ότι η κύρωση των διεθνών συνθηκών
είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση. Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία
όταν ήταν στην Αντιπολίτευση, έκανε τα πάντα. Προειδοποίησε,
αγωνίστηκε για να αποτρέψει την κύρωση της Συµφωνίας των
Πρεσπών. Η τότε Βουλή και η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ µε περηφάνια αποφάσισε διαφορετικά. Η συµφωνία κυρώθηκε. Παρήγαγε ήδη νοµικά και πολιτικά αποτελέσµατα και δεσµεύει τη
χώρα µας. Επίσης, πέραν της δέσµευσης αυτής, το αίτηµα περί
εξεταστικής επιτροπής για το συγκεκριµένο θέµα είναι αλυσιτελές, καθώς κυρωθείσα σύµβαση δεν αλλάζει νοµοθετικά.
Για όλους αυτούς τους λόγους, πέραν των απαραιτήτων πλειοψηφιών που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Συντάγµατος και το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής, η εν λόγω
πρόταση δεν θα γίνει δεκτή. Πάντως χαίροµαι ιδιαίτερα -όπως
το είπε και ο εκπρόσωπος του κόµµατος σας- που τόσο γρήγορα
ανακαλύπτετε και εσείς και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση ότι οι συνταγµατικές αλλαγές που κάναµε ήταν στην ορθή κατεύθυνση και
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έχετε τη δυνατότητα να τις χρησιµοποιείτε.
Ο κ. Κουτσούµπας, ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ, µας εγκάλεσε, εγκάλεσε την Υπουργό Παιδείας γιατί φέρνει ένα νοµοσχέδιο, γιατί το έχει βγάλει στη διαβούλευση.
Κατ’ αρχάς να πω ότι αυτό είναι ακραίο. Αυτό πρέπει να κάνει η
Κυβέρνηση, προσπαθεί να κυβερνήσει. Ξεπερνάµε σιγά-σιγά τα
ζητήµατα του κορωνοϊού και µπαίνουµε σε µια πιο κανονική νοµοθέτηση. Προφανώς θα γίνεται συζήτηση, προφανώς θα υπάρχουν
διαφορές ιδεολογικές, πολιτικές και άλλες και προφανώς αυτά
όλα συντελούν στο να έχουµε µια δηµοκρατική πολιτεία.
Έχει πολλά αυτό το νοµοσχέδιο. Τα βασικά στοιχεία του, για
τα οποία εµείς είµαστε περήφανοι που τα φέρνουµε και θα τα
υποστηρίξουµε εδώ µέσα και όχι θα τα αποσύρουµε, είναι η επαναφορά των προτύπων και πειραµατικών και η αξιολόγηση. Μπορεί εσείς να διαφωνείτε µε όλα αυτά, αλλά για αυτό είναι η
κοινοβουλευτική µας δηµοκρατία δυνατή, για να τα συζητήσουµε.
Πάντως θα περιµέναµε ένα καλό σχόλιο για το Υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον για την προσπάθειά του αυτές τις ηµέρες,
για τον τρόπο που αντιµετώπισε την «τηλεπαιδεία», αν µου επιτρέπεται η έκφραση, και µπόρεσε σε χρόνο µηδέν να βρει άλλες
αποτελεσµατικές µορφές εκπαίδευσης.
Ως προς τις πανελλαδικές µη µας εγκαλείτε για αυτό. Ξέρετε
πολύ καλά ότι γίνεται απόλυτη προσπάθεια να γίνουν όσο πιο
γρήγορα γίνεται ακόµα και στο πιθανό πλαίσιο ηµερών που ήταν
προγραµµατισµένες. Σε κάθε περίπτωση, όµως, δεν θα βγουν
αποφάσεις και ανακοινώσεις σε χρόνο πρότερο αυτών που θα
µας υποδείξουν οι ειδικοί. Έτσι κέρδισε αξιοπιστία αυτή η Κυβέρνηση, ακούγοντας τους ειδικούς και ακούγοντας αυτούς οι
οποίοι ξέρουν καλύτερα από εµάς το τι πρέπει να γίνει σε σχέση
µε τα µέτρα.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω για άλλη µια φορά τους φόβους του κ. Τσιόδρα. Τους εξέφρασε εχθές στην ανακοίνωσή
του. Έχουµε προφανώς κερδίσει µάχες σε αυτή την ιστορία µε
τον κορωνοϊό, αλλά δεν έχει κερδηθεί ο πόλεµος. Όλοι εµείς, τα
κόµµατα, οι Βουλευτές πρέπει καθηµερινά να πείθουµε και µε τα
λόγια µας και µε τις πράξεις µας -µε το πώς εµείς ακούµε τα
µέτρα και πώς εµείς είµαστε συνεπείς µε αυτά- τους πολίτες να
συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα που έχουν κάνει, τον πετυχηµένο
αγώνα, για να σβήσει τελείως αυτή η καµπύλη των κρουσµάτων.
Να συνεχίσουµε, δηλαδή από το σπίτι µας όλοι να προστατεύουµε τους άλλους και να προστατεύουµε τους εαυτούς µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Χήτα, θα πάρετε τον λόγο σε ένα λεπτό.
Να πω ότι έχετε δίκιο, κύριε Λιβανέ. Είναι τρίτη φορά, κύριε
Μαρκόπουλε. Έχετε δίκιο, έχει σταλεί και επιστολή από τον Πρόεδρο της Βουλής στους αρχηγούς των κοµµάτων, το είπε και ο
κ. Γεραπετρίτης, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α θα έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο στις 10.00’ την ερχόµενη Πέµπτη. Οι λεπτοµέρειες θα συζητηθούν την Τρίτη στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μάλλον θα αρχίσω πραγµατικά να
ανησυχώ µήπως αυτά που λέω δεν γίνονται αντιληπτά.
Την πρόταση που κατέθεσε σήµερα η Ελληνική Λύση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη Συµφωνία των Πρεσπών,
κύριε Λιβανέ, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση µας είπατε, εννοείται, ότι δεν την κάνατε αποδεκτή. Δεν είχαµε καµµία αµφιβολία,
πιστέψτε µε, ότι θα το κάνατε αποδεκτό το αίτηµα, γιατί πολύ
απλά σας χαλάµε τη µαγιονέζα και θα σας χαλάµε και τα σχέδια.
Απλά, εσείς δεν θέλετε να µάθετε; Η συµφωνία, λέτε, δεν ακυρώνεται. Μάλιστα, την έχουν παραβιάσει δεκάδες φορές οι Σκοπιανοί ακόµα και τώρα που µιλάµε. Πάµε παρακάτω, δεν
ακυρώνεται λέει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Πείτε µου
λίγο, δεν θέλετε εσείς να µάθουν οι Μακεδόνες, οι Έλληνες τι
έγινε εκείνη την περίοδο; Προς τι εκείνη η σπουδή να κλείσει το
θέµα; Να µάθει ο κόσµος, που και εσείς τότε την χαρακτηρίζατε
την επικείµενη συµφωνία που θα ερχόταν προδοτική; Εσείς δεν
θέλετε να µάθετε τι «παίχτηκε»;
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Εδώ συγκυβερνήτης της τότε κυβέρνησης έκανε λόγο για βαλίτσες µε λεφτά, Σόρος, συµφωνίες και χίλια δύο. Δεν θέλετε να
µάθετε εσείς και ο ελληνικός λαός, οι Μακεδόνες, που εξαπατήσατε πολιτικά για να υφαρπάξετε την ψήφο τους, τι έγινε; Αφήστε τώρα το αν ακυρώνεται ή δεν ακυρώνεται. Εµείς ζητάµε
σύσταση εξεταστικής επιτροπής και αν έχετε τα πολιτικά κότσια
να πείτε ναι, για να µάθουµε τι «παίχτηκε» τότε και πήγατε να
κλείσετε άρον-άρον το θέµα, ένα θέµα το οποίο σας βόλεψε, σας
ήρθε κουτί και έφυγε η βόµβα πάνω από τα χέρια σας.
Ακούστε, κύριε Λιβανέ, είστε πολιτικός και η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και εσείς µπορείτε να µιλάτε πολιτικά ή να
προσπαθείτε να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, αλλά εµάς δεν
θα το καταφέρετε.
Επίσης, είναι άλλη µια επιτυχία της Ελληνικής Λύσης που καταφέραµε σήµερα εσάς, που εκπροσωπείτε τον κ. Μητσοτάκη
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να µας πείτε ότι -ακούστηκε
για πρώτη φορά- ήταν λάθος, λοιπόν, αυτό που έκανε ο κ. Βρούτσης γιατί ακούγαµε για αστοχίες. Ναι, λοιπόν, µας είπατε ότι
ήταν λάθος. Ωραία, κάτι κερδίσαµε και σήµερα.
Αλλά ξαναλέω, ελάτε µαζί. Εσείς λέγατε προδοτική τη συµφωνία. Δεν ακυρώνεται; Μάλιστα, να µάθουµε τι συνέβη. Δεν έχετε
αγωνία; Τους κατηγορούσατε τότε. Εµείς ακόµα και τώρα. Να
δούµε τι συνέβη. Οι Μακεδόνες που σας ψήφισαν, περιµένουν να
ακούσουν τι συνέβη. Άκουγαν για βαλίτσες µε λεφτά, άκουγαν τέτοια πράγµατα. Σας δίνουµε, λοιπόν, πάσα. Σηκώστε το γάντι και
δώστε µας εκατόν δέκα ψήφους γιατί εµείς είµαστε µόνο δέκα
τώρα. Στις επόµενες που θα είµαστε παραπάνω θα µιλάµε διαφορετικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τώρα έτσι θα το πάµε;
Περιµένει και ο κ. Σκυλακάκης υποµονετικά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Μισό λεπτό
µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο για
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Θέλω να
πω ότι ποτέ δεν είπε η Νέα Δηµοκρατία, το επαναλαµβάνουµε
και έξω και µέσα σε αυτή την Αίθουσα, ότι η συµφωνία αυτή, για
την οποία εµείς παλέψαµε να µη γίνει πραγµατικότητα, ήταν προδοτική. Αυτό µπορεί να το λέγατε εσείς. Πάντως εµείς δεν το
έχουµε πει. Εµείς τι είπαµε; Ότι ήταν λανθασµένη, ότι ήταν κακή
για τα ελληνικά συµφέροντα και ανιστόρητη.
Ξέρει ο ελληνικός λαός, αγαπητέ συνάδελφε, πολύ καλά τι
έγινε. Νοµίζω εκφράστηκε και στις εκλογές. Ένα κοµµάτι της έκφρασής του προήλθε και από αυτή τη συµφωνία.
Εµείς έχουµε σαφέστατη αγωνία, που µε ρωτήσατε, η παράταξή µας, η Κυβέρνηση για την ίδια τη Μακεδονία, αλλά έχουµε
ταυτόχρονα µια µεγάλη αγωνία για το µέλλον του ελληνικού
λαού, για τη σοβαρότητα στην πολιτική και δεν έχουµε καµµία
αγωνία να ξανακυλίσει ο πολιτικός µας βίος στα κουτσοµπολιά
και στην παραπολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λιβανέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, τα είπατε. Τι άλλο να πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Το θέµα της Μακεδονίας είναι κουτσοµπολιό και παραπολιτική; Κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Μιλάτε στον ελληνικό λαό και λέτε ότι το θέµα της Μακεδονίας, που πήραν οι Σκοπιανοί το όνοµα, είναι κουτσοµπολιό και
παραπολιτική; Αυτά λέτε; Τι να πω; Κρίνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκυλακάκης, Υφυπουργός Οικονοµικών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήθελα να πάρω σύντοµα τον
λόγο για να µιλήσω λίγο για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο εντός του
οποίου κινείται αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, βιώνουµε µια πολύ µεγάλη κρίση που
έχει ξεκινήσει ως υγειονοµική και θα συνεχίσει ασφαλώς για κά-
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ποιους µήνες ως οικονοµική κρίση. Στη διάρκεια αυτής της οικονοµικής κρίσης είναι πολύ σηµαντικό να κρατήσουµε όλοι την ψυχραιµία µας και προπαντός η Κυβέρνηση, την ηρεµία µας και να
µην κάνουµε ακρότητες ούτε από πλευράς προβλέψεων ούτε
από πλευράς προτάσεων πολιτικών.
Πρέπει να πορευτούµε ως χώρα βαδίζοντας σε µια λεπτή κόκκινη γραµµή που από τη µια πλευρά είναι ανάγκη να στηρίξουµε
την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό, τις θέσεις εργασίας ειδικά
σε αυτή την οξεία φάση και από την άλλη να διατηρήσουµε τη
θέση της ελληνικής οικονοµίας έναντι των διεθνών παραγόντων:
αγορές, θεσµοί, ευρωπαϊκοί εταίροι. Πρέπει, λοιπόν, να πορευτούµε ανάµεσα σε αυτές τις δύο ανάγκες. Γιατί η χώρα, οι αγορές, το χρέος, η ανάγκη για επενδύσεις θα υπάρχουν όχι µόνο
φέτος, αλλά και το 2021 και το 2022 και το 2023 και το 2024.
Γι’ αυτόν τον λόγο όλη η οικονοµική µας στρατηγική σε αυτή
την οξεία φάση της κρίσης βασίζεται σε δύο αρχές. Η µία είναι η
ψυχραιµία και η ηρεµία και η προσπάθειά µας να κτίζουµε αξιοπιστία και η δεύτερη είναι η σταδιακή προσαρµογή, καθώς γνωρίζουµε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερα πράγµατα
τόσο για την υγειονοµική κρίση, τον κορωνοϊό και πότε θα αντιµετωπιστεί, µε τι πρωτόκολλα, ποιες είναι συµπεριφορές, όσο
και για την οικονοµική πλευρά αυτού του προβλήµατος.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα που είναι στο πλαίσιο της σηµερινής ΠΝΠ και αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή στηρίζεται -και θα χρησιµοποιηθούν οι
αλγόριθµοι που θα χρησιµοποιηθούν στις επόµενες µέρες- στο
πόσο µειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων τον περασµένο Μάρτιο. Θα πρέπει, όµως, να επανέλθουµε και να δούµε τι θα συµβεί
και τον Απρίλιο και τον Μάιο και να έχουµε έναν δεύτερο κύκλο,
ακριβώς για να µπορούµε να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις µε
βάση την πραγµατική ζηµιά που έχουν υποστεί. Αυτή την πληροφορία δεν την έχουµε σήµερα και δεν µπορούσαµε να την
έχουµε, γιατί δεν έχει τελειώσει ο Απρίλιος ή ο Μάιος.
Είναι, λοιπόν, µεγάλο λάθος να κάνεις πολιτική και να ξοδεύεις
πολύ µεγάλα ποσά του Έλληνα φορολογούµενου χωρίς να έχεις
τη σωστή πληροφόρηση. Και εκεί είναι για εµένα ένα από τα δύο
θεµελιώδη λάθη που έχει η πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αυτόν τον καιρό. Θέλει να ξοδέψουµε όλα µας τα χρήµατα χωρίς την πληροφόρηση, χωρίς την ασφάλεια για το τι θα
συµβεί τόσο στο υγειονοµικό πεδίο, όσο και το τι έχει συµβεί
στην πραγµατικότητα της οικονοµίας. Εµείς προτιµούµε αυτή τη
σταδιακή πορεία, ακριβώς γιατί είναι ορθολογική. Διότι όταν
έχεις σταδιακά όλο και περισσότερη πληροφορία, πρέπει να προσαρµόζεις τον τρόπο που ξοδεύεις τα χρήµατα στην πληροφορία
που γίνεται όλο και πιο πλούσια, όλο και πιο πυκνή.
Πάω και στο δεύτερο θέµα, που είναι πολύ κρίσιµο σε αυτή
την περίοδο, και είναι η αξιοπιστία. Θα ήθελα εδώ να ενηµερώσω
για το θέµα της αξιοπιστίας ότι ο προϋπολογισµός τελικά τελείωσε µε ένα πρωτογενές πλεόνασµα 3,50%. Τώρα θα µου πείτε
ότι 3,50% είναι λίγο περίεργο. Και πράγµατι, εµείς δεν είχαµε
σχεδιάσει -να σας πω την αµαρτία µου- 3,50%. Είχαµε αφήσει
κάποιο χώρο για την περίπτωση που θα υπήρχε κάποια στατιστική προσαρµογή από κάποια πράξη που τυχόν θα είχε κάνει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και δεν την είχαµε λάβει υπ’ όψιν µας.
Και πράγµατι, αυτό συνέβη στην πραγµατικότητα. Δηλαδή, ήρθε
η ΕΛΣΤΑΤ και µας έκανε µια διόρθωση της τάξεως των πεντακοσίων εκατοµµυρίων λόγω µιας διάταξης που είχε ψηφίσει η τότε
κυβέρνηση και σήµερα Αξιωµατική Αντιπολίτευση παραµονές
εκλογών για το ΛΕΠΕΤΕ, το οποίο θεώρησε σαν ένα ασφαλιστικό
ταµείο η ΕΛΣΤΑΤ -και το ίδιο και η EUROSTAT- και εξαιτίας αυτής
της διάταξης µας έβαλε πεντακόσια εκατοµµύρια στατιστική
προσαρµογή. Και ήρθε και γύρισε πίσω από 3,70% περίπου, που
ήταν ο σχεδιασµός µας, και έκατσε ακριβώς στο 3,50%. Σε κάθε
περίπτωση το 3,50% διαφυλάσσει την αξιοπιστία αυτής της
χώρας. Σκεφτείτε αν πέφταµε κάτω από τον στόχο. Και η αξιοπιστία είναι κλειδί για την επόµενη φάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η
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αξιοπιστία είναι πολύ σηµαντική και σε ό,τι αφορά το θέµα των
εγγυήσεων που δίνουµε. Αναφέρθηκε εδώ ο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ο
«ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι ένα πρόγραµµα που αντιµετωπίστηκε πάρα
πολύ θετικά από την Ευρώπη, έχει περπατήσει καλά ως τώρα.
Δεν έχουµε ακόµη φτάσει να δίνουµε τις εγγυήσεις, γιατί έχει µία
διαδροµή, αλλά θα έρθει. Δεν έχουµε σχεδιάσει ότι θα καταπέσουν αυτές οι εγγυήσεις και ούτε πρόκειται να καταπέσουν.
Η πορεία µας είναι µια πορεία σοβαρότητας και µετρηµένη.
Για να κάνουµε όµως µία σύγκριση, δεν µπορώ να αντισταθώ
στον πειρασµό να µη θυµίσω ότι η δηµόσια περιουσία έχει υποστεί στο παρελθόν συντριπτικά πλήγµατα, όπως συνέβη στο
πρώτο µέρος του 2015, όταν καταστράφηκε η αξία του χαρτοφυλακίου που είχε το ελληνικό κράτος σε µετοχές. Το θυµίζω
αυτό και στους εκπροσώπους του ΜέΡΑ25, γιατί, όταν θα µιλούν
για τις εγγυήσεις του «ΗΡΑΚΛΗ» που τυχόν µπορεί να χαθούν,
ας σκέφτονται τις µετοχές που όντως χάθηκαν και καταστράφηκαν λόγω των capital controls. Αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να
το έχει υπ’ όψιν του.
Και τέλος, θα κάνω µία παρατήρηση σε σχέση µε κάτι που είχε
ρωτήσει ο κύριος Λοβέρδος, τι θα γίνει µε τα βαρέα και ανθυγιεινά
γενικότερα και στο υγειονοµικό προσωπικό. Τα βαρέα και ανθυγιεινά µε βάση µία απόφαση µνηµονιακή της προηγούµενης κυβέρνησης εξετάζονται από µία επιτροπή που θα τελειώσει το έργο της
στις 30 Ιουνίου. Εµείς σκοπεύουµε να συζητήσουµε γι’ αυτό το
θέµα και µε τους συνδικαλιστικούς φορείς και θα λάβουµε ασφαλώς υπ’ όψιν και την εµπειρία και του COVID-19, πριν καταλήξουµε
σε οριστικές αποφάσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί ο
COVID-19 αποκάλυψε πολλά για το πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι στο δηµόσιο και ειδικά στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Τελειώνοντας, οι πανδηµίες έχουν ένα χαρακτηριστικό που
πρέπει να το έχουµε στο µυαλό µας: Κάποτε τελειώνουν. Και πιστεύω ότι αυτή θα τελειώσει νωρίτερα µάλλον, παρά αργότερα.
Και η ψυχολογική απελευθέρωση που δηµιουργεί το τέλος τους,
καθώς και η καταπίεση που αισθάνονται οι λαοί στη διάρκεια
αυτής της πανδηµίας εγγυώνται µία πάρα πολύ δυναµική ανάκαµψη τον επόµενο χρόνο. Αυτή πρέπει να έχουµε στο µυαλό
µας, αλλά µέχρι να φτάσουµε εκεί, πρέπει µε ψυχραιµία, µε σωφροσύνη, µε µετριοπάθεια να πορευθούµε και να διασφαλίσουµε
και την οικονοµία και τη δηµοσιονοµική αξιοπιστία της χώρας σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Και θα κλείσουµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µε
τον κύριο Νικόλαο Καραθανασόπουλο από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και τον ευχαριστώ πολύ για τις δύο παραχωρήσεις που έκανε.
Μέχρι να καθαριστεί ο χώρος, να ενηµερώσω ότι έχουν µιλήσει
οι πολιτικοί Αρχηγοί µε το παραπάνω και διπλάσιο χρόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Οι εισηγητές δεν έχετε δικαίωµα να
µιλήσετε. Επειδή είµαι στις καλές µου, επειδή είναι Πέµπτη σήµερα, θα σας δώσω από ένα λεπτό αυστηρά και θα µου δώσετε,
κύριε Κατρίνη, τον λόγο σας. Αλλιώς δεν θα υπάρξει άλλη φορά.
Να το ξέρετε. Ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Έχει και έξι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το καταλαβαίνω, αλλά
δεν τραβάτε το αυτί του Προεδρείου. Θα τραβάτε το αυτί των
Αρχηγών σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι των Αρχηγών µας, της
Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και της Κυβέρνησης.
Συµφωνώ, κύριε Ζαχαριάδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ….. (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Μαρκόπουλε,
έτοιµος για το φιτίλι είστε. Μπροστά σας το έχετε, να το ανάψετε.
Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, έχουµε µπει για τα γεµάτα σε µία περίοδο, όπου κορυφώνεται η αγωνία των αστών για την επερχόµενη καπιταλιστική κρίση, επιταχυντής της οποίας υπήρξε η επιδηµία του
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κορωνοϊού, µια κρίση που, όπως λένε όλες οι εκτιµήσεις, θα είναι
πολύ µεγάλη και σε βάθος, αλλά και σε έκταση, µεγαλύτερη από
αυτή του 2008, την παγκόσµια καπιταλιστική κρίση.
Αυτό και µόνο φτάνει, για να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο µύθος της βιώσιµης και αέναης ανάπτυξης -για την οποία
µιλάγανε κάποιοι και από εδώ, από αυτό το Έδρανο, που σήµερα
είναι είτε στην Κυβέρνηση είτε στην Αντιπολίτευση- για το επόµενο διάστηµα µετά την έξοδο των µνηµονίων.
Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπάει µια καπιταλιστική κρίση, χρήσιµο είναι να βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα
από την πορεία των καπιταλιστικών κρίσεων:
Συµπέρασµα πρώτο είναι ότι οι κρίσεις αποτελούσαν και απετέλεσαν στο παρελθόν και σήµερα -δεν θα ξεφύγουµε από αυτόν
τον κανόνα- µοχλό επιδείνωσης της θέσης των εργαζόµενων,
απετέλεσαν µέσο συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια.
Και τα µέτρα τα αντεργατικά, τα οποία λαµβάνονται, δεν είναι
προσωρινού χαρακτήρα. Αυτό είναι το δεύτερο συµπέρασµα. Αν
ήταν προσωρινού χαρακτήρα, τότε πρέπει να µας απαντήσετε:
Γιατί οι µνηµονιακοί νόµοι που διαµόρφωσαν ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας, ενώ τυπικά τα µνηµόνια έχουν τελειώσει και ήταν και αυτοί τότε προσωρινοί, όπως έλεγαν οι εκάστοτε
κυβερνήσεις είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δηµοκρατίας είτε του
ΣΥΡΙΖΑ- παραµένουν σήµερα εν ισχύι; Και βεβαίως, παραµένουν
εν ισχύι και οι µνηµονιακοί νόµοι αλλά και αυτοί οι οποίοι ήρθαν
µε αφορµή την πανδηµία του κορωνοϊού, γιατί αποτελούσαν διακαείς πόθους και απαιτήσεις των εργοδοτικών οργανώσεων.
Και, µάλιστα, σήµερα όλες αυτές οι εργοδοτικές οργανώσεις,
από τον ΣΕΒ µέχρι τον ΣΕΤΕ, έχουν βγει στα κάγκελα, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να πειραχτούν οι µεταρρυθµίσεις του προηγούµενου χρονικού διαστήµατος, αλλά και αυτές οι οποίες
υλοποιούνται.
Γιατί θέλουν τη διατήρηση όλων αυτών των νόµων που κατεδαφίζουν τα εργατικά δικαιώµατα; Γιατί µέσα απ’ αυτόν τον
τρόπο θωρακίζεται η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων
σε συνθήκες έντασης του ανταγωνισµού. Αυτός ακριβώς ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός αποτελεί και τις µυλόπετρες, στις
οποίες συνθλίβονται τα όποια εργατικά δικαιώµατα.
Συµπέρασµα τρίτο. Οι κρίσεις δηµιουργούσαν πάντα τις προϋποθέσεις να οξυνθούν οι αντιθέσεις ανάµεσα στα µεγάλα ιµπεριαλιστικά κέντρα, γιατί ακριβώς αµφισβητείται ο δοσµένος
συσχετισµός δυνάµεων και η προηγούµενη κρίση του 2008 οδήγησε στην όξυνση των αντιθέσεων ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και την Κίνα, ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής και τη Ρωσία, αλλά ακόµη και ανάµεσα στις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστός ο
εµπορικός πόλεµος µε τους διάφορους δασµούς που είχαν επιβληθεί. Είναι γνωστός ο τεχνολογικός πόλεµος ανάµεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς για το ποιος θα βάλει τη σφραγίδα του
στο 5G. Είναι γνωστές µια σειρά από αντιπαραθέσεις, οι οποίες
παίρνουν και επικίνδυνα χαρακτηριστικά για το ποιος θα εκµεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά και τους ενεργειακούς
αγωγούς.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κρίση ενισχύει όλο και
περισσότερο τις φυγόκεντρες τάσεις ως αποτέλεσµα της ανισόµετρης ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες
αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες γίνονται τώρα, για το νέο σχέδιο
Μάρσαλ, για το νέο «New Deal», για το «Πράσινο New Deal», για
το κορωνοοµόλογο ή για το Ταµείο Ανασυγκρότησης προσπαθούν
να συγκαλύψουν τι; Ότι πάντοτε όλα αυτά τα µέτρα είχαν έναν
κοινό παρανοµαστή, το πώς θα θωρακιστεί δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων, δίνοντας ανάσα σ’ ένα ιστορικά ξεπερασµένο
καπιταλιστικό σύστηµα.
Βεβαίως, η απάντηση είναι συγκεκριµένη για το ποιος θα πληρώσει. Οι λαοί θα κληθούν να πληρώσουν για τα νέα κρατικά
χρέη που θα διαµορφωθούν µέσα από τη φτώχεια, την ανεργία,
τη φορολογική αφαίµαξη, αλλά ακόµη και τους ιµπεριαλιστικούς
πολέµους.
Έτσι, λοιπόν, ο όποιος συµβιβασµός γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των αντιτιθέµενων επιµέρους συµφερόντων θα
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είναι ένας αβέβαιος και προσωρινός συµβιβασµός, δεν θα αναιρεί τον χαρακτήρα της επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη
και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα και βεβαίως, αποδεικνύεται
το ψέµα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
Το τέταρτο συµπέρασµα που βγαίνει απ’ όλες αυτές τις καπιταλιστικές κρίσεις είναι ότι η όποια µορφή διαχείρισης, είτε η φιλελεύθερη είτε η σοσιαλδηµοκρατική µορφή διαχείρισης -τις
έχουµε βιώσει όλες αυτές άλλωστε στο παρελθόν- δεν πρόκειται
να αναιρέσει ούτε να απαντήσει στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα του συστήµατος, ούτε βεβαίως να προστατεύσει το καπιταλιστικό σύστηµα από την εκδήλωση µιας νέας καπιταλιστικής
κρίσης, που στην Ελλάδα η επερχόµενη κρίση θα είναι ακόµη πιο
βαθιά εξαιτίας και του νέου παραγωγικού µοντέλου, στο οποίο
υπήρχε µία κοινή αποδοχή ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ
- ΚΙΝΑΛ. Το νέο παραγωγικό µοντέλο, στο οποίο συµφωνούσατε
όλοι και που χαρακτηριζόταν από την εξωστρέφεια και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Αυτό δεν ήταν το νέο παραγωγικό µοντέλο, που όλοι θέλατε;
Σε αυτό δεν ήσασταν οµόφωνοι σε όλα τα περιφερειακά συνέδρια, και τα δεκατρία που οργάνωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
µε τους αντίστοιχους περιφερειάρχες;
Αυτά λέγατε και σήµερα πληρώνουµε τα απόνερα της υπέρµετρης ανάπτυξης του τουρισµού, των µεταφορών, του διαµετακοµιστικού κέντρου και τα αποτελέσµατα, βεβαίως, όπως λένε
όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, είναι ότι η Ελλάδα θα βιώσει ακόµη
πιο βαθιά κρίση. Και, βεβαίως, απ’ αυτή την άποψη, είναι καθαρό
ότι δεν πρέπει να επιλέξει ο λαός µε ποιο µείγµα διαχείρισης θα
πρέπει να θυσιάσει τα δικαιώµατα και τις ανάγκες του στον βωµό
του καπιταλιστικού συστήµατος.
Και επειδή όλα αυτά είναι φανερά, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης καταφεύγουν σε µια βολική για την Κυβέρνηση αντιπολίτευση, σε µια ανέξοδη αντιπολίτευση. Για παράδειγµα, ο ΣΥΡΙΖΑ
µιλάει για το περιβόητο «µαξιλάρι», µέσα από το οποίο θα δοθεί
ακόµη µεγαλύτερη στήριξη στους επιχειρηµατικούς οµίλους, είτε
άµεσα, µε τη χρηµατοδότηση, µε τη ρευστότητα, µε τις εγγυήσεις, είτε έµµεσα, µέσα από την αποφυγή πληρωµής των µισθών
των εργαζοµένων και της καταβολής στα ασφαλιστικά ταµεία.
Όµως, αυτό το περιβόητο «µαξιλάρι» ποιος το διαµόρφωσε;
Μίλησε καθαρά ο κ. Σταϊκούρας. Η φορολογία, η ατελείωτη φορολογία του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια, η υπερφορολόγησή του, η µείωση στους µισθούς και τις συντάξεις, που όλες
οι κυβερνήσεις επέβαλαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και
βεβαίως, η µείωση έως κατάρρευση των κρατικών δαπανών για
κοινωνικές ανάγκες.
Το αποτέλεσµα, βεβαίως, το βλέπουµε στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, το οποίο έχει ξεπεράσει πριν την εκδήλωση του κορωνοϊού τα όρια λειτουργίας του. Και αυτό δεν είναι ιδιοµορφία της
Ελλάδας και των µνηµονίων. Βλέπουµε τις εκατόµβες νεκρών
στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες, που αποτελούν
επιβεβαίωση ότι τα υγειονοµικά συστήµατα είχαν καταρρεύσει
γιατί; Γιατί απ’ όλες τις κυβερνήσεις θεωρούνταν ως κόστος και
έδιναν πρόκριµα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής υγείας.
Το δεύτερο στοιχείο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που µάλιστα µονοπώλησε και η τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στο οποίο δαπάνησε πάνω από τα δύο τρίτα της
ώρα που µίλαγε, είναι τα περιβόητα προγράµµατα κατάρτισης.
Όµως, κανείς δεν άγγιξε την ουσία του ζητήµατος, γιατί δεν ήθελαν και γιατί όλοι ακριβώς αυτό εφάρµοσαν. Ποιο δηλαδή; Αυτό
της ιδιωτικοποίησης της παιδείας, ότι τα επαγγελµατικά προγράµµατα κατάρτισης γίνονται µέσα από ιδιωτικά ΚΕΚ, κάτι που
ακριβώς αποτελεί και τη µήτρα, το φυτώριο των εκλεκτικών σχέσεων συγγένειας ανάµεσα σε Υπουργούς διαφόρων αποχρώσεων, διαφόρων κυβερνήσεων, και σε εργοδότες που έχουν τα
διάφορα ΚΕΚ.
Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, γίνεται και η κριτική, εάν θέλετε,
την οποία άσκησε ο κ. Βαρουφάκης στην οµιλία του, για το πώς
διαπραγµατεύτηκε η Κυβέρνηση. Είδαµε και η δική του διαπραγµάτευση πού οδήγησε, στο τρίτο και τέταρτο µνηµόνιο. Αυτό
ήταν το αποτέλεσµα. Όµως, ταυτόχρονα οι διάφορες σκέψεις τι
προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, ακριβώς ότι είναι απολογητής
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήµατος
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και προσπαθεί να συσκοτίσει µε διάφορες προτάσεις, οι οποίες
δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν στον αιώνα τον άπαντα. Προσπαθεί ακριβώς να συγκαλύψει τον εχθρικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λαούς, αλλά και του ίδιου του
καπιταλιστικού συστήµατος.
Εδώ επιτρέψτε µου να κάνω µία παρένθεση σε όλα αυτά τα
θέµατα για αυτά τα οποία ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για το ζήτηµα της παιδείας και την
τοποθέτηση του Δηµήτρη Κουτσούµπα. Εµείς είπαµε ότι αποτελεί απαράδεκτο γεγονός τη στιγµή που τα σχολεία είναι κλειστά
λόγω του κορωνοϊού, τη στιγµή που απαγορεύονται οι µαζικές
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, η Κυβέρνηση να φέρνει ένα νοµοσχέδιο-τερατούργηµα για την παιδεία, που µετατρέπει τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ατελείωτα
εξεταστήρια, που υποβαθµίζει την ποιότητα εκπαίδευσης µέσα
από τη λογική της συγκέντρωσης δεξιοτήτων, όπου µετατρέπει
ακόµη περισσότερο τα πανεπιστήµια σε ανώνυµες εταιρείες και
µάλιστα ανοίγει τον δρόµο για την επιβολή διδάκτρων ακόµη και
σε προπτυχιακές σπουδές και όχι µόνο σε µεταπτυχιακές. Γιατί
η δηµοκρατία δεν κρίνεται στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, κρίνεται στους δρόµους, όπου µπορεί το µαζικό κίνηµα, το εργατικό,
το µαθητικό, το φοιτητικό κίνηµα να απαιτήσει και να διεκδικήσει
µέτρα που να ικανοποιούν τα δικά του τα αιτήµατα.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής: Δεν θα επιτρέψουµε ως ΚΚΕ -και δεν πρέπει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός
και η εργατική τάξη να το επιτρέψει- να πληρώσει για ακόµη µία
φορά για τη νέα κρίση. Αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο στις
µέρες µας είναι ακριβώς να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις,
για να περάσει στην αντεπίθεση, να σπάσει τον φαύλο κύκλο των
καπιταλιστικών κρίσεων που διαδέχονται η µία την άλλη και να
συγκρουστεί µε τα συµφέροντα των µονοπωλίων και µε την εξουσία τους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ για τις δύο παραχωρήσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να δώσω χρόνο στους εισηγητές, γιατί ο Υπουργός πρέπει να φύγει. Πρέπει να πάει για την
καθιερωµένη ενηµέρωση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Από ένα λεπτό προλαβαίνουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εσείς προλαβαίνετε.
Ο Υπουργός δεν προλαβαίνει.
Τέλος πάντων, ας αρχίσουµε από τις κυρίες.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι απόλυτα σύντοµη µε τον χρόνο.
Πολύ σύντοµα αναφέρω ότι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό
267 και ειδικό αριθµό 37 είµαστε θετικοί. Είναι απόλυτα λογικό
και θεµιτό. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 274 που αφορά τη
µείωση των φοιτητικών ενοικίων, επίσης, θεωρούµε ότι είναι θετική. Ήδη, έχει καθυστερήσει. Θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.
Δεδοµένων των συνθηκών, συµφωνούµε και µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 275, που αφορά το αθλητικά πρωταθλήµατα. Αναφορικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 276,
παρότι θεωρούµε ότι είναι ηµίµετρο, καθώς αφήνει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους, παρ’ όλα αυτά, λύνει
ένα θέµα που καλύπτει έστω και µία µικρή κατηγορία και θα το
στηρίξουµε.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 277 και ειδικό
αριθµό 47. Η θέση µας για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως την
προτείνει η Νέα Δηµοκρατία, έχει καταγραφεί και είναι σταθερή
και πάγια. Ως εκ τούτου, δεν µπορούµε να στηρίξουµε την ψήφιση των διαδικαστικών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της,
όταν γνωρίζουµε ότι αυτή τελικά θα εξυπηρετήσει το κεφάλαιο.
Κλείνοντας, όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό
278 και ειδικό 48, δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε, γιατί σχετίζεται απόλυτα µε την προσήλωση της Κυβέρνησης στο σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ».
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Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη για δύο δευτερόλεπτα, επειδή δεν βρίσκεται στην Αίθουσα και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Είχα, όµως, την τύχη να είµαι από το 2015
στο Υπουργείο µε τον κ. Βαρουφάκη.
Έχουµε κατηγορηθεί -ανάλογα από το πού προερχόταν η κατηγορία, εννοώ από ποιο πολιτικό, ιδεολογικό φάσµα- ότι ήθελε
να βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη και ότι είναι κατά της Ευρώπης και τώρα είναι υπερασπιστής της Ευρώπης. Θα ξεκαθαρίσω
το εξής: Είναι πάγια θέση του κόµµατος µας ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να είναι στην Ευρώπη, αλλά όχι σε αυτή την Ευρώπη,
αλλά σε µία Ευρώπη πλήρους διαφάνειας και δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα µόνο να αναφερθώ σε ορισµένα από αυτά που είπε
ο κ. Σταϊκούρας.
Όπως είπε στην αρχή, οι καθυστερήσεις πληρωµών φόρων και
όλων των υπολοίπων, αφ’ ενός µεν αναλώνουν τα ταµειακά διαθέσιµα, αφ’ ετέρου έχουν κόστος. Συµφωνούµε µε αυτά. Έχει
απόλυτο δίκιο. Εδώ, όµως, δεν καταλαβαίνουµε, γιατί αναβλήθηκαν οι πληρωµές των ιδιοκτητών των καναλιών για ένα χρόνο. Μιλάµε για ανθρώπους, οι οποίοι είναι εφοπλιστές και ασφαλώς
δεν έχουν καµµία ανάγκη. Εφόσον, πράγµατι κοστίζει στα ταµειακά διαθέσιµα του δηµοσίου, γιατί έγινε αυτό; Είπαµε επίσης, ότι
εφόσον έγινε αυτό για τους ιδιοκτήτες καναλιών, θα έπρεπε να
γίνει και για τους υπόλοιπους, αν θέλουµε να είµαστε δίκαιοι.
Το δεύτερο αφορά τα µέτρα που θα χρηµατοδοτηθούν από τα
ταµειακά διαθέσιµα του δηµοσίου. Εδώ, δεν µας έχει πει απολύτως τίποτα κανένας από την Κυβέρνηση. Τι θα γίνει µε την επόµενη ηµέρα; Είναι αρκετά; Εµείς υπολογίζουµε ότι σίγουρα δεν
θα είναι αρκετά και ότι θα προσφύγουµε στον ESM, παρ’ όλο που
µας εγγυήθηκε προηγουµένως ότι δεν θα συµβεί κάτι τέτοιο.
Αυτό που µας δηµιουργεί µεγάλη εντύπωση και απορία είναι
γιατί δεν λαµβάνονται µέτρα για τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον
για την κάλυψη των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, όπως για
παράδειγµα τα εστιατόρια τα αντίστοιχα, τουλάχιστον για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων, όπως του ρεύµατος, του
ενοικίου που τους αναλογεί κ.λπ.. Αυτές οι επιχειρήσεις, σε ένα
ποσοστό πάνω από 60%, δυστυχώς, εάν δεν ληφθούν µέτρα, δεν
θα ανοίξουν.
Στη συνέχεια, ήταν πολύ καλή η ανάλυση πραγµατικά που
έκανε του πρώτου εξάµηνο του 2015. Εδώ, όµως, απορούµε,
γιατί δεν έχει γίνει εξεταστική επιτροπή, όπως υποσχέθηκε ο
Πρωθυπουργός, όταν ήταν ακόµη στην Αντιπολίτευση. Γιατί δεν
την έκανε αυτή, παρά το ότι είχε καταθέσει γραπτή αίτηση;
Τέλος, δεν πήραµε καµµία απάντηση. Ζητάµε συνεχώς έναν
έκτακτο προϋπολογισµό, για να ξέρει η χώρα πού θα πάει. Δεν
πήραµε καµµία απάντηση. Και περιµένουµε πραγµατικά να απαντηθεί, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους τους Έλληνες και όλους
εµάς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Κυρία συνάδελφε, µην πείτε ποιο άρθρο θα ψηφίσετε και τροπολογίες, γιατί θα φανεί στην ψηφοφορία.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Απλώς, αιτιολογούµε τη θέση µας για
κάποια ζητήµατα στις τροπολογίες, επειδή είναι πολλά και
άσχετα άρθρα µεταξύ τους πολλές φορές και µία φορά µπορούµε να ψηφίσουµε, αναγκαζόµαστε, ενώ υπάρχουν κάποια θετικά µέτρα, να µην µπορούµε να ψηφίσουµε την τροπολογία
ολόκληρη.
Είπα στην τοποθέτησή µου για την επέκταση της ειδικής
άδειας στα άτοµα µε αναπηρία. Το θεωρούµε θετικό. Και για τη
δεύτερη τροπολογία, σε σχέση µε το επίδοµα των φοιτητών, θεωρούµε το µέτρο ανεπαρκές. Θεωρούµε ότι έπρεπε να δοθεί επίδοµα ενοικίου, γιατί είναι αδύνατον οικογένειες που παίρνουν
σήµερα το ειδικό βοήθηµα των 800 ευρώ για δύο µήνες να καλύψουν µε αυτό και τα ενοίκια των φοιτητών, µιας φοιτητικής µέ-
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ριµνας που είναι διαλυµένη. Άρα οι περισσότεροι δεν έχουν στήριξη και πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια σε όλες τις πόλεις της
επαρχίας ή και εδώ στην Αθήνα.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισµού, θεωρούµε
προβληµατικό το ότι ανατίθεται η επιλογής στις ΕΠΟ και στις διάφορες οµοσπονδίες για το αν θα ξεκινήσουν και πώς τα πρωταθλήµατα. Η αναστολή των πρωταθληµάτων έγινε για λόγους της
δηµόσιας υγείας. Το Υπουργείο πρέπει να αποφασίσει για αυτό.
Εν τάχει, τώρα, για την παράταση της τακτικής επιδότησης της
ανεργίας, φυσικά και πρέπει να γίνει. Ωστόσο, παραµένουν πολλές κατηγορίες ανέργων εκτός προστασίας. Πρέπει να παρθούν
µέτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι µε ευέλικτες
µορφές εργασίας που λήγουν οι συµβάσεις τους και δεν µπορούν να καλυφθούν. Είναι άνθρωποι του χώρου του πολιτισµού.
Είναι εργαζόµενοι µε µπλοκάκι ή µακροχρόνια άνεργοι. Είναι
πολλές κατηγορίες που πρέπει να ενταχθούν στην προστασία.
Τελειώνοντας, όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, µας είπε ο Υπουργός ότι οι προσηµειώσεις δεν
έχουν καµµία σχέση µε τα κόκκινα δάνεια. Μην προκαλείτε τη
νοηµοσύνη µας. Γνωρίζουµε τις διαδικασίες. Ο µόνος λόγος που
επιλέγετε να διευκολύνετε αυτή τη διαδικασία είναι για να διευκολύνετε τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι εκκίνηση της οικονοµίας.
Θα µπορούσε να προβλεφθεί επιτάχυνση και για άλλες διαδικασίες και άλλα τέτοια µέτρα.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε τη σύντµηση των δικαστικών διακοπών. Υπάρχει µεγάλη αντίδραση στον δικαστικό κλάδο, γιατί
ο χρόνος αυτός δεν είναι νεκρός για τους δικαστές. Είναι ο χρόνος που γράφονται αποφάσεις. Ήδη, µε τη µεγάλη υποστελέχωση που υπάρχει στα δικαστήρια και σε γραµµατείς,
δικαστικούς υπαλλήλους και σε δικαστές υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Ο χρόνος αυτός της δικαστικής αργίας συντελεί και σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Οµολογώ ότι σας φοβάµαι. Μου υποσχεθήκατε, όµως, ότι θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό.
Εξαιτίας σας µιλάνε και οι υπόλοιποι. Να το ξέρετε.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θέσαµε τρία ζητήµατα και πήραµε δύο µισές απαντήσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ. Πήραµε µια
µετάθεση στον χρόνο ότι θα εξεταστεί το ζήτηµα της ένταξης
στα βαρέα και ανθυγιεινά των ανθρώπων που σήµερα δίνουν
συγκινητική και ηρωική µάχη. Και όλοι συνοµολογούν, όχι µόνο
σε αυτή την Αίθουσα, αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πρέπει να ανταµειφθούν ηθικά και όχι µόνο. Βεβαίως, πήραµε και µια
γενικόλογη µετάθεση για την επόµενη εβδοµάδα στο ζήτηµα της
προστασίας της πρώτης κατοικίας, χωρίς ο Υπουργός να ξεκαθαρίζει, αν θα παρατείνει το αποτυχηµένο πλαίσιο του ν.4605 του
ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζετε κι εσείς σήµερα ή θα κάνει ουσιαστικές
βελτιώσεις για να υπάρχει πραγµατική προστασία της πρώτης
κατοικίας.
Δεν έγινε καµµία αναφορά στο θέµα της µείωσης προκαταβολής φόρου που λέµε να πάει στο 50%. Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν και θα πιεστούν πάρα πολύ.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Δυστυχώς, ακούστηκε
σε αυτή την Αίθουσα σήµερα ότι τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα δοθούν τα δάνεια στις επιχειρήσεις δεν θα
τις αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων. Απλώς, η Βουλή των Ελλήνων θα ενηµερωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, όµως, ο ρόλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας
δεν είναι απλώς να ενηµερώνεται. Όταν εγγυάται το ελληνικό δηµόσιο, είτε άµεσα είτε µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας τα δάνεια που θα δοθούν στις επιχειρήσεις για να µείνουν όρθιες και
να µην κλείσουν, πρέπει η Βουλή των Ελλήνων να πάρει και τις
αποφάσεις, για να ξέρουν οι Έλληνες επιχειρηµατίες, ποιοι έκαναν τις επιλογές και ποιοι αποφάσισαν να δώσουν και σε ποιους
τα δάνεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κοιτάξτε, δεν µπορώ να καταλάβω το ύφος της Κυβέρνησης. Πάµε για τη µεγαλύτερη
ύφεση και τη µεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και
έχει απορίες ο κ. Λιβανός, γιατί τους εγκαλούµε και γιατί τους
καλούµε να κάνουν απολογισµό, να δώσουν λογαριασµό και να
έχουν λογοδοσία.
Φυσικά, εάν τα πάτε χειρότερα από όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα σας καλέσουµε και θα σας εγκαλέσουµε και θέλουµε
να το προλάβουµε αυτό.
Δεύτερον, είπε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι στο ταµείο µπαίνουν και βγαίνουν χρήµατα. Αφού µπαίνουν και βγαίνουν χρήµατα, γιατί κάνατε δώρο τη δόση στους καναλάρχες; Δεν τα
χρειάζεται ο προϋπολογισµός αυτά τα χρήµατα; Δεν έχουν κάποιοι µετά εύλογο δικαίωµα να µιλάνε για χειραγωγούµενη ενηµέρωση;
Αναρωτιέται ο κ. Γεραπετρίτης για την ΕΡΤ, την καλύτερη ή
την χειρότερη. Προφανώς, έχει ξεχάσει αυτά που συνέβησαν την
περίοδο 2013-2015. Τότε δεν υπήρχε καθόλου ΕΡΤ.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι εικόνα επιτελικού κράτους να
ανεβαίνουν στις κρατικές ιστοσελίδες σκίτσα τα οποία να έχουν
θέµα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να βγαίνουν µετά οι σκιτσογράφοι Χαντζόπουλος και Πετρουλάκης και
να λένε: «Δεν είχαµε εδώ ποτέ τη συγκατάθεσή µας για κάτι τέτοιο.»; Τι θα είχε συµβεί αν επί των ηµερών µας- που δεν θα συνέβαινε ποτέ, διότι εµείς δεν αντιλαµβανόµαστε το κράτος ως
κοµµατική ιδιοκτησία- βάζαµε σκίτσα του κ. Μητσοτάκη ή του
οποιουδήποτε άλλου;
Πάµε σε άλλο ένα σηµείο: Η µεγάλη συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ
στην υπόθεση της µεσαίας τάξης της χώρας είναι ότι βγάλαµε
τη χώρα από τα µνηµόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα για το αν αδικούµε ή δεν αδικούµε τον κ. Βρούτση. Κύριε
Λιβανέ, µπορεί να έχετε και δίκιο. Μπορεί να τον αδικούµε τον κ.
Βρούτση. Όσο αργείτε να απαντήσετε στην ερώτηση εάν γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίµου για αυτά τα οποία έκανε ο
κ. Βρούτσης, αποδεικνύεται ότι µάλλον ο εγκέφαλος ήταν στο
Μαξίµου και ότι ο κ. Βρούτσης πιθανόν εκτελούσε οδηγίες Μαξίµου.
Θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να πω περαστικά στον φίλο Δηµήτρη Κρεµαστινό και να τα καταφέρει. Τον χρειάζεται η πολιτική
ζωή της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Μαρκόπουλος
από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κλείσω και εγώ και θα πω
για τον τρόπο που αντιλαµβάνεται το κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχοµένως θα πρέπει να ερωτηθεί ο κ. Καψώχας, τον οποίο µάλιστα
εσχάτως τον βλέπω να είναι και συνεργάτης στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαµε το τι έλεγε και πώς καθύβριζε τον τότε Αρχηγό της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργό.
Θέλω, επίσης, να πω στον κ. Ζαχαριάδη ότι µε εντυπωσιάζει
το γεγονός ότι ήδη έχει βγει το πόρισµα της ύφεσης της χώρας.
Στέλνουµε, βέβαια, ένα «εξαιρετικό» µήνυµα σε όσους θελήσουν
να επενδύσουν στην ελληνική οικονοµία τα επόµενα χρόνια. Ξέρετε το να βγάζουµε µόνοι µας τα µάτια µας είναι ένα κακό σπορ.
Οι πανδηµίες, όπως είπε πολύ σωστά ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, τελειώνουν, για τον λαϊκισµό, δεν ξέρω! Είµαι πολύ ανήσυχος µετά τη σηµερινή συζήτηση µετά τον «Ηρακλή Πουαρό»
τέως Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
τον κ. Τσίπρα. Τα µέτρα σαφώς θα αντιµετωπίσουν την πανδηµία
µε τρόπο λαϊκό, µε τρόπο άµεσο, µε τρόπο που λύνει προβλήµατα.
Και θα κλείσω µε κάτι που είπε ένας από τους κορυφαίους
statesmen, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς. Ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε ότι σωστός πολιτικός, κύριε
Ζαχαριάδη και αξιόλογοι φίλοι της Αντιπολίτευσης, είναι εκείνος
που παραδέχεται και διορθώνει τα λάθη του. Θα προσθέσω ότι
σωστός πολιτικός είναι αυτός που δεν εξακολουθεί να ζει µε αυταπάτες, όταν οι αυταπάτες του κατέστρεψαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 30.3.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) 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, δύο άρθρα, πέντε 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.
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 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιµετώπισης
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75) και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ.Τροπ. 274/44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ.Τροπ. 275/45 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Υπ.Τροπ. 276/46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ.Τροπ. 277/47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ.Τροπ. 278/48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 30.3.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιµετώπισης
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 75) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 75)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 75 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς τις
παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16,
την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 3 του άρθρου
21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1
του άρθρου 24, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης
περαιτέρω µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειµένου να αµβλυνθούν οι συνέπειές
της στην ελληνική οικονοµία και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς για την προµήθεια ειδών
πρώτης ανάγκης, να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να
αντιµετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήµατα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστηµα επέλευσης των συνεπειών της
ανωτέρω πανδηµίας και απαιτούν άµεση αντιµετώπιση, σε εναρµόνιση και προς τη συνταγµατική υποχρέωση λήψης θετικών µέτρων για την προστασία των πολιτών.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκτακτης
οικονοµικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του
Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, λαµβανοµένων υπόψη των όλως εξαιρετικών
εργασιών που παρέχουν για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
Αποφασίζουµε
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωµένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55) προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι

πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωµένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους µε ηµεροµηνία καταβολής από τις
30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές
καταβάλλονται εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν
σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της
δόσης της ρύθµισης. Από το ευεργέτηµα του προηγούµενου
εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούµενους
φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ
αλλοδαπού Δηµοσίου».
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για οφειλές που θα
καταβληθούν µετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης
και πληρωµής αξιογράφων
1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και µέχρι την 31η Μαΐου 2020,
για τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’
εφαρµογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει
των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2
του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), όπως εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από αυτές
αξιογράφων κατά εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων
οι ΚΑΔ πρόκειται να συµπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις
κατά τον µήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της συµπερίληψης των συγκεκριµένων
ΚΑΔ στις πληττόµενες επιχειρήσεις.
β) Τα οριζόµενα στην περ. α’ ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα,
τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει
δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των
υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών
του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος
του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και
των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που
περιλαµβάνονται ήδη στις πληττόµενες επιχειρήσεις ή εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της συµπερίληψης
των συγκεκριµένων ΚΑΔ στις πληττόµενες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περ. α’. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο πραγµατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος
πληρωµών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας
και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύµατα,
προκειµένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόµενη στην περ. α’
αναστολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό εφαρµογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
2. Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις
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αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν ατοµικά στις πληττόµενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθµίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις
εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε
αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
σηµαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη
διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19.
Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίες
αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από
τους φορολογουµένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
3. Η παρούσα δεν εµποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να
συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης.
Άρθρο τρίτο
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης
µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν µέρει, µε τη µορφή της
«επιστρεπτέας προκαταβολής».
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
"Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε
σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η
διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούµενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση µε τη µορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής»
είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο τέταρτο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού
νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκοµεία, στην Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον
Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας
και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το ήµισυ του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού

11989

µισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που έχει
ο δικαιούχος κατά τις οριζόµενες στην παράγραφο 2 ηµεροµηνίες.
2. Η παραπάνω οικονοµική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο,
εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Δεκεµβρίου 2019 µέχρι και 15 Απριλίου 2020 και
καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία του µηνός Απριλίου 2020.
3. Η οικονοµική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις
που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει µε οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων
µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και µέχρι τις 15 Απριλίου 2020,
µε εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί µισθός για
χρονικό διάστηµα µικρότερο από το οριζόµενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τµήµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ανάλογο
προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του δικαιούχου.
5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.
Άρθρο πέµπτο
Αναστολή προθεσµιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων
και καταβολής δόσεων
1. Οι προθεσµίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α’ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), καθώς και οι προθεσµίες του
άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.
4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην
παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
2. Για οφειλέτες που αποδεδειγµένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάµει
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55)
και της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων
που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών η καταβολή των δόσεων στο
πλαίσιο ρυθµίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010
(Α’ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της µη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθµισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαµβάνονται στις ανωτέρω
αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.
Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσµιών
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή προστίµου και οριστικών πράξεων διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου ή προστίµου που εκδίδονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αναστέλλεται έως τις 30
Απριλίου 2020.
2. Η επιβολή των διασφαλιστικών µέτρων των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διατηρείται σε ισχύ το µέτρο της προσωρινής, µερικής ή
ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55).
3. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη
διατύπωση από τον φορολογούµενο απόψεων ή αντιρρήσεων
σχετικά µε τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισµό φόρου ή
προστίµου, αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά
µε πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο

11990

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή
της παρούσας καταλαµβάνει και τις προθεσµίες που δεν είχαν
εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.
4. Οι προθεσµίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
και αιτήµατος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013
που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την
31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ηµέρες. Ειδικά οι
προθεσµίες της παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συµπληρωθεί από τις
20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις
20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήµατος αναστολής, παρατείνονται
κατά εξήντα (60) ηµέρες.
5. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
δύνανται να τροποποιούνται οι ηµεροµηνίες αναστολής και παράτασης των παρ. 1, 3, και 4.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική
αρµοδιότητα στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη προθεσµία υποβολής
οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νοµοθεσίας για την εφαρµογή
της οποίας είναι αρµόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε..
6. Οι προθεσµίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής
Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου ή προστίµου που λήγουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως
και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.
Άρθρο έβδοµο
Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονοµικών, διαβιβάζουν, κατόπιν συλλογικού ή εξατοµικευµένου αιτήµατος των πιστωτικών ιδρυµάτων, των εταιριών παροχής
πιστώσεων και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων του ν.
4354/2015 (Α’ 176), τα απαιτούµενα στοιχεία εξατοµίκευσης,
όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου και, όταν απαιτείται, και κωδικό αριθµό δραστηριότητας,
για όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση, δυνάµει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) και της παρ. 1 του
όγδοου άρθρου, καθώς και του ενδέκατου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68).
2. Η διαβίβαση των ως άνω στοιχείων είναι επιτρεπτή υπό την
προϋπόθεση ότι τα υποκείµενα των δεδοµένων δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, µε τη συµπλήρωση
σχετικού µηνύµατος εναντίωσης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr, εντός προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιµοποιούν τα ως άνω
στοιχεία εξατοµίκευσης αποκλειστικά και µόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωµή των
δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήµερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό
διάστηµα τριών (3) ή και περισσότερων µηνών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο όγδοο
Παράταση προθεσµίας δηµοσιοποίησης
ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων
Η προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων των εκδοτών µε εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο

Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3556/2007 (Α’ 91) για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεµβρίου
2019 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο ένατο
Παράταση προθεσµιών ειδικού µητρώου ν. 4583/2018
Οι προθεσµίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19 του ν.
4583/2018 (Α’ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που ασκούν ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,
παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά
παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόµισης των
σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελµατική εκπαίδευση του
άρθρου 20 του ιδίου νόµου µπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών οι προθεσµίες του
παρόντος µπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραµένουν σε ισχύ
κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID19.
Άρθρο δέκατο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Στο όγδοο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν εφαρµόζεται η περίπτωση ιστ’ της
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας ΦΠΑ),
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών. Η
αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών.»
Άρθρο ενδέκατο
Μερική καταβολή µισθωµάτων
Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος».
Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος «Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων»
Αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας η λειτουργία του πληροφοριακού
συστήµατος «Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων» της
παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Η αναστολή του
προηγούµενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστηµα
ίσης διάρκειας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το διάστηµα αναστολής των
προηγούµενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθεσµίες υποβολής
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων. Το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας των προηγούµενων εδαφίων
δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των εξήντα
(60) ηµερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.
4557/2018.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Ρύθµιση για την Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.
Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), προστίθεται παρ. 3,
ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαί-
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ωση των δασµών, για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, για τις
οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών καθεστώτων, η προθεσµία για τη βεβαίωση των οφειλόµενων
φορολογικών επιβαρύνσεων και των προστίµων του ν. 2960/2001
(Α’ 265) ορίζεται πενταετής.».
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίµων και λαϊκών αγορών
1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. 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, στα καταστήµατα
των υπεραγορών τροφίµων (super market), µε ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός (1) ατόµου ανά 15 τ.µ
και µε ελάχιστη απόσταση δύο (2) µέτρων µεταξύ τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαµβάνοντας
υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται η αναλογία ατόµου
ανά τ.µ. και η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ατόµων».
2. Όπου οι τοπικές δηµοτικές αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω µέτρα αποσυµφόρησης των λαϊκών αγορών της
διοικητικής τους ευθύνης, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να
προβλέψουν, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου,
περαιτέρω µείωση των συµµετεχόντων πωλητών, παραγωγών και
επαγγελµατιών, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται
σε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εφαρµογή της περ. ζ’ της
παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), σε ποσοστό που πάντως δεν µπορεί
να υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των αδειών.
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Περαιτέρω µέτρα εξασφάλισης της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής,
καθώς και της ενηµέρωσης των καταναλωτών
1. Στην παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) οι περ. (α), (β) και (γ) αντικαθίστανται ως εξής:
«(α) χειρουργικές µάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύµατα, (γ) αντισηπτικά µαντηλάκια, (δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασµάτων,
είτε διατίθεται εµφιαλωµένη στη λιανική πώληση µε αλκοολικό
τίτλο 95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίµωξης του κορωνοϊού
COVID-19».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται µε δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσµίας τριών (3)
ηµερών από την αρχική και κάθε επόµενη δήλωση, µε εξαίρεση
τα καταστήµατα των υπεραγορών τροφίµων (super market) που
υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν
τις διαθέσιµες ποσότητες της ηµέρας καθηµερινά, το αργότερο
µέχρι την έναρξη λειτουργίας τους».
3. Στην παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Μετά από αίτηµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού προς την
αρχή του προηγούµενου εδαφίου, τα στοιχεία του µητρώου διαβιβάζονται προς την Επιτροπή».
4. Στην περ. (α) του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου µετά από τη φράση «της γραµµής
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1520 (Γραµµή Καταναλωτή)» προστίθεται η φράση: «καθώς και
κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και µέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου µε τους καταναλωτές».
5. Στο τέλος του δέκατου έβδοµου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, µπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η
ανώτατη ποσότητα τεµαχίων ανά πελάτη, όσο και τα είδη των
ανωτέρω προϊόντων».
Άρθρο δέκατο έκτο
Αποστολή δεδοµένων τιµών
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 έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήµατα υπεραγορών
τροφίµων (super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατοµµύρια
(90.000.000) ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα
δεδοµένα τιµών για τα προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα e-Καταναλωτής που διατηρούν η Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Οργανισµός Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας ΑΕ.
2. Η µη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος επισύρει διοικητικό πρόστιµο
ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικότερα κριτήρια για την κλιµάκωση των κυρώσεων του προηγούµενου εδαφίου.
3. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως
αρµόδια αρχή για τον έλεγχο συµµόρφωσης των υπόχρεων της
παραγράφου 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Συνέχιση χρηµατοδότησης πράξεων
1. Η χρηµατοδότηση του συνόλου των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταµεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες περιλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση δοµών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί µερικώς ή
πλήρως ή αναστέλλεται µετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαµβάνουν ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο δοµών υπό αναστολή λειτουργίας για
τον ίδιο λόγο, όπως η δράση "Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και
Οικογενειακής Ζωής", καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δοµών που περιλαµβάνουν και µισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια
της ως άνω αναστολής σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηµατοδότησης αυτών.
2. Η συνέχιση της χρηµατοδότησης της παρ. 1 πραγµατοποιείται υπό τον όρο της µη διπλής χρηµατοδότησης ίδιων δαπανών
µέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούµενων ή
µη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο µέτρων που λαµβάνει η χώρα
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη
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συνέχιση και το ύψος της χρηµατοδότησης ανά κατηγορία δράσεων και πράξεων, ιδίως σε σχέση µε την εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο δέκατο όγδοο
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%)
1. Για τους αυτοτελώς απασχολουµένους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016
(Α’ 85), που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4670/2020
(A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης µηνών Φεβρουαρίου
και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής
µειωµένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού
µέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της µηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγµατι καταβληθεί διά του
συντελεστή 0,20.
2. Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε την
παρ. 1, δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο
µέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’68).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο
χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο δέκατο ένατο
Χρόνος καταβολής επιδόµατος Πάσχα
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηµατική
δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή δηµόσιας αρχής,
καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σηµαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την από
20.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδοµα εορτών Πάσχα σε χρόνο µεταγενέστερο από
τον οριζόµενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των
απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την
αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το
επίδοµα εορτών Πάσχα καταβάλλεται µειωµένο, λαµβάνοντας
υπόψη για τον υπολογισµό του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3β
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής
απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την
αναστολή αυτής.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των
απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόµατος εορτών Πάσχα που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα αναστολής της εργασιακής
σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδοµα εορτών
Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόµενου µισθού ή ηµεροµισθίου την προηγουµένη της ηµεροµηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η δια-

δικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόµατος εορτών Πάσχα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο εικοστό
Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ µε ηλεκτρονικά µέσα
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 δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων
από υπαλλήλους του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2/82850/0022/25-92013 κοινή υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ’ 487), όπως
συµπληρώθηκε µε την υπ’ αρ. 6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’2008), στο πλαίσιο υλοποιούµενων προγραµµάτων και παροχών εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα.
Άρθρο εικοστό πρώτο
Αντιµισθία ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ,
επίδοµα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
και επίδοµα σε καταρτιζόµενα ΑµεΑ
1. Η ωριαία αντιµισθία καταβάλλεται στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δοµών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ,
ΕΚΕΚ ΑµεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑµεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω
των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
για τον αριθµό των ωρών που ορίζει η σύµβαση, και για το χρονικό διάστηµα απαγόρευσης λειτουργίας.
2. Η αποζηµίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συµβάσεων
µαθητείας καταβάλλεται στους µαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας
και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ηµεροµισθίων που ορίζει η σύµβαση και για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων.
Τo ποσό που αντιστοιχεί στην αποζηµίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που οφείλει να
καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων.
3. Το επίδοµα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 92100/2018 απόφαση της Διοικητού του ΟΑΕΔ (Β’ 6107) καταβάλλεται στους καταρτιζόµενους στη Σχολή ΑµεΑ Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑµεΑ
Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων και των καταρτιζοµένων
στα Κέντρα Προστατευόµενης Εργασίας για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισµού του ΟΑΕΔ
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α’110),
όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134), αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος
του, ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Άρθρο εικοστό τρίτο
Παράταση προθεσµίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55) προστίθενται οι φράσεις «και να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστηµα εξόφλησης των
απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσµία καταβολής».
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Άρθρο εικοστό τέταρτο
Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων και βοηθήµατος ανεργίας
Στην παρ. 1 του έβδοµου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) οι λέξεις «έως τις 31 Μαΐου
2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για δύο (2) µήνες από την
ηµεροµηνία λήξης τους».
Άρθρο εικοστό πέµπτο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών,
αυτοτελώς απασχολούµενων και
ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων
Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,
β) µετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,
γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό
διάστηµα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται
η προθεσµία καταβολής. Η διάταξη εφαρµόζεται µόνο σε επαγγελµατίες, αυτοαπασχολουµένους και ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθµό
δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονοµικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονοµικά
λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42)».
Άρθρο εικοστό έκτο
Συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
εποπτευόµενων φορέων Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, το δέκατο τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) εφαρµόζεται και ως
προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (eE.Φ.Κ.Α), τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(ΟΑΕΔ) και τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Άρθρο εικοστό έβδοµο
Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραµµάτων
για εργαζοµένους και ανέργους
Στην παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) µετά από τη λέξη "εργαζοµένων" διαγράφονται οι λέξεις "του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων".
ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό όγδοο
Σύσταση τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηµατικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασµού κορωνοϊού CΟVID-19 της
ΙΦΕΤ ΑΕ
1. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηµατικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασµού κορωνοϊού COVID-19, που έχει έδρα
στο Υπουργείο Υγείας. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι: α) Η
εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για τον έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων χρηµατικών δωρεών του ειδικού
λογαριασµού της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας
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και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ) ΑΕ, που διενεργούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 68), µε σκοπό την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και
β) η αναζήτηση κάθε σχετικού εγγράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογηµένης λογοδοσίας εκ µέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ
αναφορικά µε την υλοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε χρήµα και
µε την απόδοση των προµηθευθέντων ειδών στις δηµόσιες
δοµές υγείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους και ως µέλη της ορίζονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε εµπειρία στους τοµείς οικονοµίας και προµηθειών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από έναρξη ισχύος
της παρούσας, συγκροτείται η Επιτροπή της παρ. 1, ορίζονται
τα µέλη της, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους, ανατίθεται
η παροχή γραµµατειακής υποστήριξής της σε υπάλληλο του
Υπουργείου Υγείας και καθορίζεται κάθε συναφής και αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών της επιτροπής που βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο εικοστό ένατο
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον
κορωνοϊό CΟVID-19
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19. Η σύσταση και λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου αποσκοπεί στην
προάσπιση της υγείας του πληθυσµού ενόψει της µεγάλης επίπτωσης του νοσήµατος στον γενικό πληθυσµό, της ανάγκης καταγραφής επιδηµιολογικών δεδοµένων, φαρµακο επαγρύπνησης
και άσκησης εποπτείας στους φορείς υγειονοµικής φροντίδας
του ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του Εθνικού
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι: α) η άµεση
και ταχεία καταγραφή των κρουσµάτων του κορωνοϊού COVID19 στα νοσοκοµεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της
χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας µε δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του, β) η άµεση καταγραφή και
ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσµάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Οµάδες
Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, γ) η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεµπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού COVID-19 και δ) η διαµόρφωση επαρκών επιδηµιολογικών
δεδοµένων για την, επί τη βάσει των καταγραφών αυτών, αποστολή των δειγµάτων από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς τα διαπιστευµένα εθνικά και άλλα εργαστήρια. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου διενεργούνται
σύµφωνα µε τα διεθνή επιστηµονικά πρότυπα και ιδίως την ενωσιακή νοµοθεσία και τις ειδικές εθνικές ρυθµίσεις, καθώς και τις
σχετικές οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσηµάτων
(ECDC). Τα δεδοµένα που καταγράφονται στο αρχείο είναι το
ονοµατεπώνυµο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείµενα
νοσήµατα και η κατάσταση της υγείας του.
2. Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη
την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, ή Ο.Τ.Α, ή Ν. Π .Δ. Δ., ή Ν. Π
.Ι. Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας ιατρός, υποχρεούται να ενηµερώνει αµελλητί το µητρώο και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και
µόνο στην περίπτωση που η καταγραφή µέσω του µητρώου δεν
καθίσταται εφικτή, ενηµερώνει µε κάθε άλλο πρόσφορο διαθέσιµο µέσο και ιδίως µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, µε τηλεοµοιοτυπία, µε τηλεγράφηµα και µε τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε
κρούσµα νοσήµατος της παρ. 1 που υποπίπτει στην αντίληψή
του. Κάθε παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου επιφέρει διοικητική ποινή προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νοµικού προσώπου ιδιωτικού
φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών
και, σε περίπτωση υποτροπής, έως οριστική ανάκληση της
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άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη ιδιώτη ιατρού επιστηµονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα
των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4512/2018
(Α’ 5).
3. Κατά τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου από το
Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε
να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της
ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 9Α του Συντάγµατος, την κείµενη νοµοθεσία και, ιδίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ]). Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα ασφάλειας των δεδοµένων. Η πρόσβαση στα δεδοµένα
και η επεξεργασία επιτρέπονται µόνο µε χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Οι διαβιβάσεις δεδοµένων πραγµατοποιούνται µε
κρυπτογράφηση. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήµατος δεν
έχει δικαίωµα πρόσβασης στα λοιπά δεδοµένα του συστήµατος.
4. Τα ειδικών κατηγοριών δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19
τυγχάνουν επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και
το άρθρο 22 του ν. 4624/2019 (Α’137), ιδίως δε εφόσον:
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής
ή επαγγελµατικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης
υγειονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων και υπηρεσιών βάσει
του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθµίσεων ή δυνάµει σύµβασης µε επαγγελµατία του τοµέα της υγείας και µε την επιφύλαξη
των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια
της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή η προστασία
του πληθυσµού από τη διάδοση της νόσου, βάσει του ενωσιακού
δικαίου ή εθνικών ρυθµίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και
συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και των
ελευθεριών του υποκειµένου των δεδοµένων, ειδικότερα δε του
επαγγελµατικού απορρήτου.
5. Ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση και λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19 ορίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, η οποία αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την οργάνωση της µετάπτωσης των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµένων, καθώς και την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε
άλλο ζήτηµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος
αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως,
τις θεµελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νοµιµότητα κάθε επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του
άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιφορτίζεται µε όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον
εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Οι υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσδιορίζονται στη σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ιδίως:
α) επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνο
βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως
υπευθύνου επεξεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του
ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικών ρυθµίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενηµερώνει το Υπουργείο Υγείας για την
εν λόγω νοµική απαίτηση πριν από την επεξεργασία,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να
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επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας,
γ) λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διασφάλιση του
απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάµει του
άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του
άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά µε την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
ε) λαµβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί
το Υπουργείο Υγείας µε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα, στον βαθµό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση
της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, να απαντά σε αιτήµατα για άσκηση των προβλεπόµενων
στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων,
στ) συνδράµει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του ΓΚΠΔ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που
διαθέτει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου
επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο
άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους,
περιλαµβανοµένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από
το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως µέσω
του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας,
ή από άλλον ελεγκτή εντεταλµένο από το Υπουργείο Υγείας, ως
υπεύθυνο επεξεργασίας.
6. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως
εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δεσµεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.
7. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου
Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα υποκείµενα των
δεδοµένων έχουν, ως προς τα δεδοµένα τους προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα αρχειοθέτησης
Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τα δικαιώµατα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη
ρύθµιση για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Στους αποδέκτες των δεδοµένων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID19, υπό την έννοια της περ. 9 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ,
περιλαµβάνονται ο εκάστοτε θεράπων ιατρός ή άλλος επαγγελµατίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δηµόσια ή ιδιωτική µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τον σκοπό παροχής
υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελµατίες υγείας και δηµόσιες
αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης δηµόσιου συµφέροντος στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας. Οι δηµόσιες αρχές που ενδέχεται
να λάβουν πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον
κορωνοϊό COVID-19 στο πλαίσιο συγκεκριµένης έρευνας, για την
πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύµφωνα µε το ενωσιακό
δίκαιο ή εθνικές ρυθµίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η
επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από τις εν λόγω δηµόσιες
αρχές πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για
την προστασία των δεδοµένων ανάλογα µε τους σκοπούς της
επεξεργασίας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή, ενδεχοµένως,
άλλοι φορείς του Δηµοσίου ή διεθνείς οργανισµοί, κατά τον λόγο
της αρµοδιότητάς τους, δύνανται να λαµβάνουν από το σύστηµα
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αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ψευδωνυµοποιηµένες ή ανωνυµοποιηµένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν µπορεί να προκύψει άµεση ή
έµµεση ταυτοποίηση των ενδιαφερόµενων υποκειµένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δηµόσιου συµφέροντος. Ειδικά
για τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
ισχύουν οι προβλεπόµενοι σκοποί επεξεργασίας της κείµενης νοµοθεσίας. Ευρωπαϊκά Μητρώα Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19 δύνανται να λαµβάνουν ψευδωνυµοποιηµένες ή ανωνυµοποιηµένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν µπορεί να προκύψει άµεση ή έµµεση ταυτοποίηση των ενδιαφερόµενων
υποκειµένων, για τη διενέργεια στατιστικών ή επιστηµονικών µελετών σχετικά µε τον κορωνοϊό COVID-19.
8. Το Υπουργείο Υγείας µπορεί να δηµοσιεύει ή να χορηγεί,
έναντι συνδροµής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των δεδοµένων και τα οποία
προέρχονται από τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά,
θέµατα για: α) τη σύσταση και λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19, β) το περιεχόµενο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19, γ) τη συλλογή, τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που καταχωρούνται σε αυτό, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για την
ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση
στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, της καταγραφής των δεδοµένων του χρήστη
που εισέρχεται στο σύστηµα, κατά την παράγραφο 6, της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, ψευδωνυµοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδοµένων,
ανωνυµοποιηµένων, ψευδωνυµοποιηµένων και µη, ανάλογα µε
τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδηµιολογικούς, επιστηµονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19, µε βάση τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του,
στ) την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, ζ) τους αποδέκτες των δεδοµένων, η) τους
ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, θ) το ύψος της συνδροµής
ή του παραβόλου για τη διάθεση των στοιχείων της περίπτωσης
η’, καθώς και ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
10. Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι επιτρεπτή υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του
ν. 4624/2019.
Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδοµένων από το Μητρώο σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η απαγόρευση
επεξεργασίας του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να αρθεί
από το υποκείµενο των δεδοµένων.
11. Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο
στο σύστηµα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19, ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή τα
αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν
λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο,
τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή και, αν πρόκειται για
ευαίσθητα δεδοµένα, µε φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους
και χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ,
αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
12. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 11 είχε σκοπό
να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως
δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000)
τουλάχιστον ευρώ.
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Άρθρο τριακοστό
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, οι
πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλάµων, κλινών νοσηλείας και
κλινών µονάδων αυξηµένης φροντίδας (MΑΦ) των δηµόσιων νοσοκοµείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως δεσµευµένων ή διατιθέµενων ιδιοκτησιών νοµικών προσώπων δύναται
να µετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες µονάδων
αυξηµένης φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες µονάδων εντατικής
θεραπείας (ΜΕΘ), µε απόφαση που λαµβάνει ο διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκοµείου ή θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δοµής, εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν δύνανται να
καλυφθούν µε διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Επίταξη σκαφών για τη διακοµιδή ασθενών
νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σε γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή
η κάλυψη των αναγκών διακοµιδής ή µεταφοράς ασθενών που
πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αµεσότερη υγειονοµική τους φροντίδα σε νοσοκοµεία της ηπειρωτικής χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:
α) Να διατίθενται πλωτά σκάφη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών.
β) Να τηρείται κατάλογος από την οικεία Λιµενική Αρχή ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών και χειριστών τους, που διατίθενται οικειοθελώς και έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τη
µεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό
COVID-19, µε πρόβλεψη αποζηµίωσης ή αµοιβής για τη διενέργεια της µεταφοράς. Η οικεία Λιµενική Αρχή συντάσσει τον σχετικό κατάλογο, τον οποίο παραδίδει στη Γενική Γραµµατεία
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο
Άµεσης Βοήθειας, που αναλαµβάνει την ευθύνη της διακοµιδής
των ασθενών.
γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς προσφερόµενο ιδιωτικό
πλωτό µέσο για µεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων
από κορωνοϊό COVID-19, ή, εφόσον δεν καλύπτονται οι ανάγκες
για τη µεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς προσφερόµενα
ιδιωτικά πλωτά µέσα, ενόψει του πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας περιστατικών µεταφοράς διά θαλάσσης ασθενών στη
συγκεκριµένη περιοχή, ή και ενόψει των ειδικών αναγκών διενέργειας των µεταφορών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο, δύναται να
διενεργείται από την οικεία Λιµενική Αρχή επίταξη ιδιωτικού σκάφους από τα εγγεγραµµένα στον κατάλογο κατάλληλων προς
διακοµιδή σκαφών. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου
καταβάλλεται αποζηµίωση χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού
σκάφους.
2. Κατά τη διάρκεια της επίταξης η διαχείριση του σκάφους
και η διάθεσή του προσωπικού του, καθώς και η κατοχή του τελούν υπό την ευθύνη της οικείας Λιµενικής Αρχής ή της Λιµενικής
Αρχής της περιφέρειας ελλιµενισµού του επιτασσόµενου σκάφους. Ιδίως σε περιοχές στις οποίες παρατηρείται αυξηµένη
ανάγκη κάλυψης διακοµιδών και µεταφοράς ασθενών, η επίταξη
διενεργείται για ελάχιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 1, καθορίζονται η διαδικασία για την επίταξη ιδιωτικών σκαφών από
τις Λιµενικές Αρχές, καθώς και η αµοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούµενων στον κατάλογο ιδιωτικών σκαφών και
των επιταχθέντων σκαφών. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών αµοιβής χρήσης και αποζηµίωσης παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση
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άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας, η επίταξη αίρεται
αυτοδικαίως. Η αποζηµίωση οφείλεται για το χρονικό διάστηµα
της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ µετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίµηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διµήνου.
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
1. Το τελευταίο εδάφιο του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «O χρόνος απασχόλησης των τοποθετούµενων ιατρών σε εφαρµογή του παρόντος προσµετράται ως
χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεµεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστηµα µε την εκ µέρους
τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκοµείο κατά τους όρους του
παρόντος. Ο προσµετρώµενος κατά το προηγούµενο εδάφιο
χρόνος στην ειδίκευση αποµειώνει ισοµερώς τον εναποµείναντα
χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιµέρους αντικείµενο εκπαίδευσης
κατά την ειδίκευση».
2. Δυνατότητα άµεσης πρόσληψης σύµφωνα µε το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου παρέχεται και προς τους ειδικευόµενους ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισµό χωρίς να
έχει εκδοθεί ακόµα η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. Οι τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόµενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άµεσα προς σύναψη
σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τη
διοίκηση του νοσοκοµείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση
πρόσληψης. Η συναπτόµενη σύµβαση είναι ανώτατης διάρκειας
τεσσάρων (4) µηνών, µε τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για
την οποία εκκρεµεί η τοποθέτησή τους. Η συναφθείσα σύµβαση
κατά το προηγούµενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση
περιέλευσης στο νοσοκοµείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του τετραµήνου, της πράξης κανονικού διορισµού των ιατρών αυτών
ως ειδικευόµενων στην οργανική τους θέση.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού
µε εξειδίκευση
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 τέσσερις (4) µήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να
υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό
χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούµενη υποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται
αυτοδικαίως η σύµβασή τους ως εξειδικευοµένων.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
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, ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εµπεριέχει και τη διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό
COVID-19.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται,
κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων, να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας ανάθεση για την προµήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για τον
κορωνοϊό COVID-19, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α. για χρονικό διά-

στηµα τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης αντιδραστηρίων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την
επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των
έκτακτων αναγκών.
3. Το Ε.ΚΕ.Α., για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, δύναται
για χρονικό διάστηµα έως και τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού συµπεριλαµβανοµένης
και της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’280), να προσλαµβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό βοηθητικό
προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Υγείας και Εσωτερικών ορίζονται ο αριθµός του προσλαµβανόµενου προσωπικού, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψή του, τα αναγκαία
δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, το ύψος των αµοιβών του
προσλαµβανόµενου προσωπικού, το ύψος της δαπάνης, καθώς
και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
ορίζεται το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης του Ε.ΚΕ.Α. για την
κάλυψη των επειγουσών αναγκών για τη διενέργεια προµηθειών,
την πρόσληψη προσωπικού, την αγορά υλικών και µέσων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο τριακοστό πέµπτο
Ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δοµές δηµόσιας υγείας,
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Συστήνεται, για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος
της παρούσας έως και τις 30 Ιουνίου 2020, ειδικό εθελοντικό
πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων πολιτών που δεν ανήκουν σε
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού σε δοµές δηµόσιας υγείας, για
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Ως δοµές δηµόσιας
υγείας για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα νοσοκοµεία
δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, οι
δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κάθε αντίστοιχη υγειονοµική δοµή, συµπεριλαµβανοµένου του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκοµείου. Ο χρόνος της
κατά τα ανωτέρω απασχόλησης δύναται να αναγνωρίζεται ως
χρόνος µοριοδότησης για την πρόσληψη στο Δηµόσιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και
Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του προγράµµατος, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι επαγγελµατικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής δεδοµένων των συµµετεχόντων
εθελοντών, το αρµόδιο όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, τυχόν προβλεπόµενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζηµιώσεις και κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
3. Για τις ανάγκες υλοποίησης των παρ. 1 και 2 συστήνεται
ηλεκτρονικό σύστηµα αρχειοθέτησης µε την επωνυµία «Αρχείο
Συµµετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση
των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19». Στο αρχείο
τηρείται το σύνολο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
συλλέγονται για τους σκοπούς της υλοποίησης του παρόντος,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων ταυτοποίησης των υποκειµένων και αναγκαίων για τους σκοπούς του παρόντος δεδοµένων υγείας των υποκειµένων. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη
συλλογή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά µε το
«Αρχείο Συµµετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19»
είναι το Υπουργείο Υγείας, δια των αρµόδιων υπηρεσιών του και,
ιδίως, δια της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Υγείας. Ως αποδέκτες των δεδοµένων δύνανται να ορίζονται κατά το περιεχόµενο
της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι
Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές,
ο Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, φορείς
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κοινωνικής ασφάλισης για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής τους εργασίας, καθώς και
άλλοι φορείς του Δηµοσίου, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς
τους, για λόγους ουσιαστικού δηµόσιου συµφέροντος.
4. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν τα εξής δικαιώµατα
που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας
Δεδοµένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωµα ενηµέρωσης, κατά τα άρθρα
12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωµα πρόσβασης, κατά το άρθρο
15 του ΓΚΠΔ, (γ) δικαίωµα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του
ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη»), κατά το
άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωµα στον περιορισµό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωµα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της
συγκατάθεσης των υποκειµένων ισχύει για το µέλλον και δεν θίγεται η νοµιµότητα των επεξεργασιών, οι οποίες βασίσθηκαν στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Άρθρο τριακοστό έκτο
Έγκριση χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριµένες κατάλληλες
θεραπείες για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε τη φαρµακευτική νοµοθεσία, δύναται να προβλέπεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής
Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από Λοιµογόνους Παράγοντες, χορήγηση φαρµάκων που έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς
αποτελεσµατικά για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID19. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται τα
εγκεκριµένα προς χορήγηση θεραπευτικά σχήµατα, µε αναφορά
στις δραστικές τους ουσίες, τη µορφή, την περιεκτικότητα και
την ενδεικνυόµενη δοσολογία, και χορηγείται στους θεράποντες
ιατρούς το δικαίωµα της χορήγησης της εγκεκριµένης κατά τα
ανωτέρω αντιϊκής θεραπείας για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, στις κάτωθι κατηγορίες ασθενών: (α) σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει σοβαρή πνευµονία λόγω της έκθεσης
στον ιό, (β) σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο µε συµπτώµατα ήπιας ή µέτριας βαρύτητας και στους οποίους συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή ηλικιακοί παράγοντες ή
εργαστηριακές ενδείξεις για δυσµενή έκβαση λόγω υποκείµενων
νοσηµάτων.
2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να επανεξετάζεται η
χορήγηση των ως άνω θεραπευτικών σχηµάτων, να τροποποιούνται τα σχήµατα και οι δοσολογίες τους, να επικαιροποιούνται
τα θεραπευτικά σχήµατα σύµφωνα µε την παρ. 1 και οι κατηγορίες των νοσούντων στους οποίους είναι ενδεδειγµένη η χορήγησή τους, λαµβανοµένων υπόψη των νεότερων επιστηµονικών,
κλινικών και επιδηµιολογικών δεδοµένων.
Άρθρο τριακοστό έβδοµο
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός
εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριµένες κατάλληλες
θεραπείες για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε τη φαρµακευτική νοµοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 1ης Νοεµβρίου 2020 η διαδικασία χορήγησης των φαρµάκων σε ασθενείς, µετά από την έκδοση
της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρθρου, διενεργείται µε απόφαση του θεράποντος ιατρού και υλοποιείται µε
την ακόλουθη διαδικασία:
α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστηµα Ηλεκτρονικής
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Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου
265 του ν. 4512/2018 (Α’5) τη χορήγηση φαρµάκου ή συνδυασµού φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε συγκεκριµένο
ασθενή, συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα πεδία της πλατφόρµας, καθώς επίσης: (αα) έγγραφη
συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενηµέρωσης του ασθενή ή
συγγενών του ή των νόµιµων εκπροσώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος
αδυνατεί να τη χορηγήσει, (αβ) υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για
την αναγκαιότητα της εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων χορήγησης
του φαρµάκου και (αγ) έγκριση του Διευθυντή της κλινικής του
νοσοκοµείου όπου χορηγείται το φάρµακο.
β) Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ) επιβεβαιώνει ότι
πρόκειται για φάρµακο εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων και ο
ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων, επικυρώνει τη γνωστοποίηση αναγράφοντας την ένδειξη
«πλήρης γνωστοποίηση για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η
χορήγηση του φαρµάκου από τον θεράποντα ιατρό.
2. Στις περιπτώσεις του παρόντος, το Σ.Η.Π. του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως Μητρώο Καταγραφών χορήγησης φαρµάκων εκτός
εγκεκριµένων ενδείξεων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19. Για τον λόγο αυτό, γνωστοποιούνται µε την ανωτέρω
διαδικασία στο Σ.Η.Π. όλες οι περιπτώσεις χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων έναντι του κορωνοϊού COVID19, που αφορούν σε ασφαλισµένους και άλλων φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε ανασφάλιστους.
3. Η υποβολή αιτηµάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία τους
εντάσσονται στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι απαραίτητη για λόγους
δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της προστασίας της δηµόσιας υγείας για τον κορωνοϊό COVID-19, χωρίς τη συναίνεση του
υποκειµένου των δεδοµένων. Η εν λόγω επεξεργασία υπόκειται
σε κατάλληλα και ειδικά µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται αυστηρά η επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων που σχετίζονται
µε την υγεία για λόγους δηµόσιου συµφέροντος να έχει ως αποτέλεσµα την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
για άλλους σκοπούς από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΕΟΦ, του
ΕΟΔΥ, της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και των
Ειδικών Επιτροπών αντιµετώπισης της πανδηµίας. Οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία και κάθε ένας εκ
των άνω φορέων υπέχουν απόλυτη υποχρέωση τήρησης απορρήτου.
4. Οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται να τηρούν τον εγκεκριµένο τρόπο διάθεσης των ως άνω φαρµάκων και να ενηµερώνονται από την εγκεκριµένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (Π.Χ.Π.), ιδίως ως προς τα λήµµατα 4.3 (αντενδείξεις),
4.4 (ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), 4.8 (ανεπιθύµητες ενέργειες) και 5.1 (κλινικά στοιχεία).
5. Οι θεράποντες ιατροί τηρούν υποχρεώσεις φαρµακοεπαγρύπνησης. Ο Διευθυντής της κλινικής, όπου χορηγούνται τα
φάρµακα αυτά, γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του
ΕΟΦ µε την ένδειξη “off label COVID-19” ανά δεκαπενθήµερο και
νωρίτερα, οσάκις το κρίνει αναγκαίο, τα δεδοµένα ασφάλειας και
αποτελεσµατικότητας των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε
η εκάστοτε φαρµακευτική αγωγή εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων.
6. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόµενα στοιχεία στην Εθνική
Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας
από Λοιµογόνους Παράγοντες και την επιστηµονική κοινότητα.
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως, σε περίπτωση που αποφασιστεί να χορηγηθεί η δυνατότητα λήψης
των συγκεκριµένων θεραπευτικών σχηµάτων και σε µη νοσηλευόµενους ασθενείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρόπος διάθεσης είναι εγκεκριµένος από τον ΕΟΦ, σύµφωνα µε την
οικεία άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο θεράπων ιατρός υπέχει όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες υποχρεώσεις αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών και δεδοµένων ασφάλειας και
αποτελεσµατικότητας για κάθε ασθενή.
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Άρθρο τριακοστό όγδοο
Χορήγηση φαρµάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης σε
µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες
από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι κατά τις κείµενες διατάξεις
προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών σε εγκεκριµένη στην
Ελλάδα κλινική δοκιµή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης (παρηγορητική
χρήση) σε µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και
συγκεκριµένα
των
διατάξεων
της
υπ’
αρ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιµης
πρόσβασης σε φάρµακα ανθρώπινης χρήσης («παρηγορητική
χρήση»)» (Β’ 558) υπό τους κάτωθι προβλεπόµενους όρους:
α) Η φαρµακευτική εταιρεία που υλοποιεί πρόγραµµα πρώιµης
πρόσβασης σε φαρµακευτική ουσία υπό κλινική δοκιµή για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 («υπεύθυνος προγράµµατος») υποβάλλει στον ΕΟΦ αίτηση χορήγησης κατεπείγουσας
προσωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης για το εν λόγω πρόγραµµα, µε τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω
υπουργικής απόφασης, πλην των αναφεροµένων στα στοιχεία (γ)
και (ζ).
β) Ο ΕΟΦ αξιολογεί το αίτηµα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένου του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και, εφόσον χορηγήσει την κατεπείγουσα προσωρινή άδεια πρώιµης πρόσβασης, ο «υπεύθυνος προγράµµατος» αναρτά στην ιστοσελίδα
του τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τα κριτήρια
ένταξης και αποκλεισµού ασθενών και έντυπο υποβολής συγκεκριµένου αιτήµατος από τον θεράποντα ιατρό.
γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου
3 της ως άνω υπουργικής απόφασης και εν γένει της κείµενης νοµοθεσίας, η ένδειξη της πρώιµης πρόσβασης για πάσχοντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να στηρίζεται στα διαθέσιµα στοιχεία, η δε επιλογή της να αιτιολογείται µε βάση τα µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα από τις διαθέσιµες (εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα χορήγησής τους σε συγκεκριµένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους, να στηρίζεται στο προσδοκώµενο
όφελος από τη νέα θεραπεία και να ταυτίζεται µε την ένδειξη για
την οποία διεξάγονται κλινικές δοκιµές.
δ) Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραµµα πρώιµης πρόσβασης
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περ.
(β) της παρ. 2, η δήλωση του θεράποντος ιατρού πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του µε βάση τα µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα
από τις διαθέσιµες (εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων) θεραπείες ή
την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα χορήγησής τους σε
συγκεκριµένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους
και το προσδοκώµενο όφελος από τη νέα θεραπεία.
ε) Για τη χορήγηση του φαρµάκου απαιτείται άπαξ γνωστοποίηση του προγράµµατος στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου και σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή της κάθε κλινικής ή
µονάδας όπου χορηγείται.
2. Ο «υπεύθυνος προγράµµατος» υποχρεούται να γνωστοποιεί
αµελλητί στον ΕΟΦ τα συγκεκριµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα και
τους θεράποντες ιατρούς που αιτήθηκαν την ένταξη ασθενών στο
πρόγραµµα. Οι αιτήσεις των θεραπόντων ιατρών και οι δηλώσεις
της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης, όπως αναφέρεται στην περ. δ’ της παρ. 1, καθώς και τα
στοιχεία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε το φάρµακο,
διατηρούνται από τον «υπεύθυνο προγράµµατος» επί πενταετία
και υποβάλλονται στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
3. Ο θεράπων ιατρός τηρεί υποχρεώσεις φαρµακοεπαγρύπνησης. Ο «υπεύθυνος προγράµµατος», πέραν των υποχρεώσεων
φαρµακοεπαγρύπνησης, γνωστοποιεί και στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΦ µε την ένδειξη “πρώιµη-COVID-19” κάθε σοβαρή
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ανεπιθύµητη ενέργεια, καθώς και, ανά δεκαπενθήµερο, τα δεδοµένα ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των ασθενών που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα, καθώς και τον αριθµό αυτών ανά
κλινική.
4. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόµενα στοιχεία δυνάµει των
παρ. 2 και 3 στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων
Δηµόσιας Υγείας από Λοιµογόνους Παράγοντες και την επιστηµονική κοινότητα.
5. Εφόσον δεν υλοποιείται πρόγραµµα πρώιµης πρόσβασης
κατά τα οριζόµενα στην περ. β’ της παρ. 1, εκδίδεται εξατοµικευµένη κατεπείγουσα άδεια πρώιµης πρόσβασης, σύµφωνα µε τα
κριτήρια της περ. α’ της παρ. 1, εφαρµοζοµένων αναλόγως των
προβλεποµένων στο άρθρο 8 της ως άνω υπουργικής απόφασης
και στο παρόν.
6. Επιπρόσθετα πληροφορικά στοιχεία που απαιτούνται για την
εξέταση των αιτηµάτων του παρόντος ή τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης/αποκλεισµού ασθενών στο Πρόγραµµα, σύµφωνα
µε τα εκάστοτε προτεινόµενα από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την
Επιτροπή Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας
από Λοιµογόνους Παράγοντες, γνωστοποιούνται µέσω υποδείγµατος στον Υπεύθυνο του Προγράµµατος ή, για την περίπτωση
της παρ. 5, στους αιτούντες θεράποντες ιατρούς.
7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης, στο µέτρο που
δεν αντιβαίνουν στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο τριακοστό ένατο
Φαρµακευτική αγωγή νοσούντων
από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Κάθε συνταγή που εκτελείται και αφορά σε χορήγηση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς φυλάσσεται επί
διετία και αποζηµιώνεται κατά τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να
απαιτείται έγκριση αποζηµίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω
φαρµακευτικής αγωγής, πλην των περιπτώσεων χορήγησης
φαρµάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης σε µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες από
τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τις οποίες το κόστος καλύπτεται
από τον «υπεύθυνο πρώιµης πρόσβασης».
2. Σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση φαρµάκων
εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό
COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, για τη συνταγογράφηση των
οποίων στην εγκεκριµένη τους ένδειξη απαιτείται, σύµφωνα µε
την άδεια κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή, το αρµόδιο φαρµακείο εκτέλεσης φυλάσσει επί διετία αντίγραφο της συνταγής,
το οποίο φέρει την υπογραφή του ασθενή.
3. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί έγγραφη συναίνεση του ασθενούς, των συγγενών του ή των νόµιµων εκπροσώπων του, ο θεράπων ιατρός δύναται να τη λάβει µε
κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, όπως µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
sms ή έστω προφορικά, βεβαιώνοντας τούτο στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει για τη χορήγηση του φαρµάκου.
4. Κάθε έκτακτη εισαγωγή που απαιτείται για την εφαρµογή
της παρούσας προϋποθέτει άδεια έκτακτης εισαγωγής από τον
ΕΟΦ, κατ’ εφαρµογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 8 του ν.δ.
96/1973 (Α’ 172), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 29 του ν.
1316/1983 (Α’ 3) και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ.
ΔΥΓ3α/32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1049).
ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασπο-
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ράς 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 Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα έργα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης
των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία
του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά το άρθρο 3
του ν. 3979/2011 (Α’ 138), καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δηµόσιων φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις.
2. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άµεσα να υπογράψει
τη σύµβαση για την εκτέλεση έργων της παρ. 1, προσκοµίζοντας
µόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019
(Α’ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68). Στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα
ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόµιµο κώλυµα συµµετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη
και γ) υποχρεούται να προσκοµίσει τα νοµίµως προβλεπόµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
3. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσµίας της παραγράφου 2 στην περίπτωση κωλύµατος υποβολής
της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των µέτρων
αντιµετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για
άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
4. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη
σύµβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώµατος του αναδόχου που
απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόµενων στον νόµο
κυρώσεων.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων
Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ
και ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαµβάνει, από την έναρξη
ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται
για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
Στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα
και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα µέλη τους, µε
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των µελών
του συλλογικού οργάνου µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή
άλλα ηλεκτρονικά µέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου
2020».
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Έως τις 31 Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των δη-
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µοτικών και περιφερειακών συµβουλίων είναι δυνατή µε τη συµµετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των µελών του οικείου συµβουλίου.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α’ 143), µε απόφαση του οικείου δηµάρχου είναι δυνατόν να:
α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή πενθήµερης
εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, χρόνο
ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης
λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών για την εφαρµογή των µέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
β) καθορίζεται η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας για ορισµένες
υπηρεσίες, κλάδους ή ορισµένο αριθµό υπαλλήλων από την
Τρίτη µέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουµένων ως µη εργάσιµων ηµερών της Δευτέρας ή της
Τρίτης, αντίστοιχα.
Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της
υπογραφής τους και εφαρµόζονται για όσο διάστηµα είναι σε
ισχύ µέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
64), η φράση «µε τη διαδικασία της απευθείας διαπραγµάτευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την
περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α’ 147),» .
β) Στην παρ. 10 του τριακοστού έβδοµου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’68), η φράση
«µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων,» διαγράφεται.
4. α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 156 του
ν.
4600/2019 (Α’ 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω Σύνδεσµοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραµµάτων και δράσεων
που εκτελούνταν από τα οικεία νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από αυτά.».
β) Η ισχύς της περ. (α) ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν.
4600/2019.
5.α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020
έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονοµική ενίσχυση από τους µετόχους ΟΤΑ α’ βαθµού, µε ταυτόχρονη εκχώρηση µέρους των µελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση
του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονοµική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά
την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήµοι δύνανται,
κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός τους, να επιχορηγούνται
εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι
δικαιουµένων επιχορηγήσεων, κατά το µέρος που αδυνατούν να
ανταποκριθούν στο αίτηµα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση
παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις µελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων που απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήµοι, µε
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναµορφώνουν το προϋπολογισµό τους µε µεταφορά πάσης φύσεως
ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64) εφαρµόζονται αναλόγως. Οι
δήµοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούµενων επι-
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χορηγήσεων, κατά το µέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες
για την αναµόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις µελλοντικές
επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων
που απαιτούνται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010.
6. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού
που απασχολείται στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη τους.
7. Με απόφαση του οικείου δηµάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστηµα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020,
ο προβλεπόµενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
αριθµός ωρών της απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης,
καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης µε αποζηµίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες του ένστολου προσωπικού της Δηµοτικής
Αστυνοµίας µπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό
(30%), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017
:

Το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται, ως εξής
«Άρθρο 69

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό
πρόγραµµα (εφεξής «Πρόγραµµα»), µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή
έργων ιδίως στους τοµείς της βασικής υποδοµής, της ψηφιακής
σύγκλισης, της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και την προµήθεια
αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της
δηµόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονοµικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και
για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής
και αλληλεγγύης.
2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, οι
Σύνδεσµοι Δήµων και τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να
συνοµολογούν δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εξυπηρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται
από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Για την άµεση χρηµατοδότηση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού σε
περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη
αναγκών προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών και υλοποίησης
έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράµµατος,
το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνοµολογεί απευθείας δάνειο µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση
του δανείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη
κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό
ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της
παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια
ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής
αιτηµάτων της έκτακτης χρηµατοδότησης, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης
και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία
και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων των περι-

πτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι
άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήµατα ένταξης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηµατοδότησης της περ. β’ της παρ. 2. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε
απόφαση χρηµατοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, µε µόνη την υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον
δικαιούχο, χωρίς προηγούµενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέµατα
πολιτικής προστασίας ή θέµατα προστασίας της δηµόσιας υγείας
ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστηµα υποβολής των
αιτηµάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που µπορούν
να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται µε αυτήν.
4. Η ένταξη προµηθειών, µελετών και έργων στο Πρόγραµµα
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
αποτελείται από πέντε (5) µέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) µηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2) εµπειρογνώµονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων, µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία της. Χρέη εισηγητή και γραµµατειακής υποστήριξης
της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράµµατος που δεν διαθέτουν
την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά
καλούνται να υλοποιήσουν µελέτες και έργα, για τις ανάγκες των
οποίων δεν έχουν το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήµατος να έχουν αναθέσει την τεχνική
τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο αίτηµα ένταξης αναφέρεται
υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση
του έργου, άλλως το αίτηµα δεν εξετάζεται. Οι προγραµµατικές
συµβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 δύναται να
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. Ως νοµικά πρόσωπα για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νοµικά
πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.
6. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010
(Α’ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α’272).
7. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράµµατος συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν
(1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής
του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) µηχανικό της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εµπειρογνώµονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων, µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για
τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των
Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται
κανενός είδους αποζηµίωση στα µέλη τους, πλην εξόδων εκτός
έδρας µετακίνησης, όπου απαιτείται.»
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
Ρυθµίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθί-
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σταται, ως εξής:
«9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρµογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, µε
σκοπό:
α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού
σχεδιασµού και του προγραµµατισµού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) την υποστήριξη των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθµού και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων, σε σχέση µε τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του Εταιρικού Συµφώνου για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των
ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους,
γ) την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος
και του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ µπορεί να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της
περ. γ’. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν.
4509/2017 (Α’201) µπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραµµάτων αναπτυξιακών δανείων του
Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρµόδιου φορέα διαχείρισης των προγραµµάτων αυτών.».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) καταργείται.
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Κατεπείγοντα ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού
δηµόσιου τοµέα
1. Η παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) δεν καταλαµβάνει τις
διαδικασίες πρόσληψης µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε
σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου των φορέων του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
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 όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειµένου για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα µε ηλεκτρονικό
τρόπο και κατ’ εξαίρεση ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
µετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και
για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δηµοσιευθεί
ή δεν έχει αρχίσει η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.
Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία
δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούµενων δικαιολογητικών είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύµφωνα µε την οποία, εφόσον
προκύψει προσληπτέος, θα προσκοµίσει αυτά σε χρόνο µεταγενέστερο και πάντως άµεσα µετά τη λήξη των έκτακτων µέτρων
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Για όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέτρα αντιµετώπισης των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι
ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται
αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο.
2. Οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραµµατέων, προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων δεν
καταλαµβάνoνται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ.
5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Παράταση των προθεσµιών αυτών των
διαδικασιών δύναται να προβλεφθεί µε απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρµόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
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οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµο
Λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων
ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ
και δοµών φιλοξενίας
Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων ειδών πρώτης ανάγκης
εντός της περιµέτρου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) και Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, µε απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του
ΚΥΤ ή της δοµής σηµείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανοµής
προϊόντων (delivery). Η αρµοδιότητα για την εγκατάσταση και
λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του πρώτου εδαφίου
ανήκει στον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του οικείου δήµου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθµός
των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η
χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς
και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους.
Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων
και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από τον οικείο
δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α’ 77). Το
προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήµου. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.».
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Άδεια ειδικού σκοπού
υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης
1. Για την εφαρµογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), για
τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας
που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης του Καταστήµατος Κράτησης ή
του νόµιµου αναπληρωτή του. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης
του Καταστήµατος Κράτησης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του
αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των
παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς
υπηρετούν στο ίδιο Κατάστηµα Κράτησης, σε ποιον από τους
δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, µε βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.
2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους εύρυθµης
λειτουργίας των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας, ο Γενικός
Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής δύναται να ανακαλέσει
τυχόν χορηγηθείσες από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης του
Καταστήµατος Κράτησης ή τον νόµιµο αναπληρωτή του άδειες
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1.
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός
ΕΕ
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρων για την
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και, πάντως, για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έκδοση
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της παρούσας, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις
και οι δαπάνες νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν
σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ και οι οποίοι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται από τις οικείες προξενικές εισπράξεις. Aν αυτές δεν επαρκούν, ζητείται η
αποστολή εµβάσµατος από άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και
τα µέλη των οικογενειών των υπαλλήλων που διαµένουν µε αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου των ανωτέρω Αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεσή τους από τον
κατάλογο, ανάλογα µε την πορεία εµφάνισης, περιορισµού ή διάδοσης του ιού.
2. Η συµµετοχή των ασφαλισµένων στις ανωτέρω δαπάνες δεν
υπερβαίνει το ποσό που αυτοί θα κατέβαλλαν µε βάση τις κείµενες διατάξεις ως συµµετοχή στην αντίστοιχη δαπάνη νοσηλείας,
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής
πράξης που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας
του ΕΟΠΥΥ, εάν αυτή παρεχόταν στην Ελλάδα. Για την αποστολή
των σχετικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθάρισή
τους, ακολουθείται όµοια διαδικασία µε αυτή της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 3566/2007 (Α’ 117).
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό
Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω
απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών
Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει το µέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι. σε εφαρµογή
της περ. (στ) του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42) για τον περιορισµό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δύναται να συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις µε τουριστικό κατάλυµα της παραγράφου 4 της υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 (Β’ 987) κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών για
τη στέγαση των δικαιούχων που ορίζονται στην περ. (στ) της
ίδιας παραγράφου, µέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράµµατα
1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) έχουν το δικαίωµα επιλογής και δωρεάν προµήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράµµατος για κάθε
διδασκόµενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο, µάθηµα του προγράµµατος σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ.
125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β’ 2433). Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραµµα για το διδασκόµενο, υποχρεωτικό ή
επιλεγόµενο, µάθηµα του προγράµµατος σπουδών, προσφέρεται µόνο σε έντυπη µορφή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν
και να προµηθευθούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράµµατος σε έντυπη µορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραµµα σε ηλεκτρονική µορφή, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης εθνικής διάταξης.
2. Για την εφαρµογή της παρ. 1, ο κατάλογος διδακτικών συγγραµµάτων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών δύναται να διευρύνεται από
τη Γραµµατεία του Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι. µε την προσθήκη
επιπλέον διδακτικών, ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων, συγγραµµάτων ηλεκτρονικής µορφής, µόνο κατόπιν εισήγησης του διδά-

σκοντος το υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ως
άνω απόφασης.
Η περιγραφόµενη διαδικασία επιλογής και προµήθειας διδακτικών συγγραµµάτων του παρόντος ισχύει αποκλειστικά για το
χρονικό διάστηµα ισχύος της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.E.I. σύµφωνα µε την περ. (στ) της παρ. 2 του
πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), λόγω άµεσου κινδύνου εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Προσωρινή αναστολή εφαρµογής
του άρθρου 35 του ν. 4559/2018
Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει 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 και υφίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) σύµφωνα µε την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), η διαδικασία προσδιορισµού των οφειλόµενων ποσών των περιπτώσεων
(β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 35 του ν. 4559/2018
(Α’142), έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισµού οφειλών από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό
διάστηµα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των
Α.Ε.Ι.. Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι.
και των διοικήσεων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη µη είσπραξη των ως άνω ποσών ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
χορήγησης άδειας
Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως την 31η
Μαΐου 2020, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α’222).
ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Παράταση ισχύος πολεοδοµικών ρυθµίσεων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν.
4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του
από 8.7.1993 προεδρικού διατάγµατος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η
τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ.
5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).».
2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’
193) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία µεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή
εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεµβρίου 2013».
3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν.
4495/2017 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο µηχανικός υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δεκαοκτώ (18)
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µηνών από την πληρωµή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την
ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
4. Το διάστηµα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδοµικών αδειών
της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδοµικών
αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών
δόµησης µικρής κλίµακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως
και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
5. Οι προθεσµίες αναθεώρησης οικοδοµικής άδειας της παρ.
5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστηµα
από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται
έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
6. Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών που προβλέπεται
στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017
και η προθεσµία των τεσσάρων (4) µηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό
διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό πέµπτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις ενεργειακού τοµέα
1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της παραγωγής, µεταφοράς, εφοδιασµού και διάθεσης
υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και παραγωγής, διανοµής,
µεταφοράς και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου δύνανται να προµηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα
οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιµων εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους, κατά παρέκκλιση
των έκτακτων περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
από επιχειρήσεις ή εµπορικά καταστήµατα που εµπίπτουν στις
ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας.
Η επιχείρηση ή το εµπορικό κατάστηµα που θα εξυπηρετήσει την
κατ’ εξαίρεση αυτή προµήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και
µόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας του πρώτου
εδαφίου, αποκλειστικά µε σκοπό την παράδοση των ζητούµενων
υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστηµα και µε προσωπικό
που είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουµένων όλων των αναγκαίων µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας υγείας.
2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011
(Α’ 179) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:
«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης
εφαρµογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και
άλλων κατάλληλων µέσων:
(θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προµηθευτές για
την παροχή υπηρεσίας Προµήθειας,
(θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύµβασης Προµήθειας,
(θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιηµένου υλικού που
καταρτίζει ο Προµηθευτής, της σύµβασης Προµήθειας, καθώς
και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να
παρέχεται και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί,
(θδ) για ζητήµατα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες,
(θε) για την αποστολή των λογαριασµών κατανάλωσης και
(θστ) για την εξόφληση των λογαριασµών κατανάλωσης, εµπρόθεσµη ή µη.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαµβάνουν και τις συµβάσεις Προµήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της.
γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν
διατάξεις νόµου ή κανονιστικών πράξεων που ρυθµίζουν αντίθετα τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα.
3. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) µήνες:
αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν µέχρι την 30η
Ιουνίου 2020.
αβ) Οι προθεσµίες για τη θέση σε δοκιµαστική λειτουργία των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν
επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται
µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.
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4414/2016 (Α’ 149), µε υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) µήνες:
βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020.
ββ) Οι προθεσµίες για τη θέση σε δοκιµαστική λειτουργία των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν
επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή επιλέγονται
µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν.
4414/2016, µε υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική
ή δοκιµαστική, από την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2020.
βγ) Η ηµεροµηνία εφαρµογής (1.1.2021) των Τιµών Αναφοράς
που ορίζονται µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/
20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ηµεροµηνία εφαρµογής (1.1.2021) των Τιµών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.
βδ) Η προθεσµία θέσης σε λειτουργία, δοκιµαστικής ή κανονικής, των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.
4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.
γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες η προθεσµία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006 (Α’
129), και για την υποβολή στον αρµόδιο Διαχειριστή της σχετικής
εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. 3 της
υποπαρ. Ι.1 του
ν. 4152/2013 (Α’ 107), το πέρας της οποίας
εµπίπτει στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την έναρξη
ισχύος της παρούσας µέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων,
ιστορικών τόπων, µνηµείων και µουσείων
Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των εισιτηρίων,
µεµονωµένων και ενιαίων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων, µνηµείων και µουσείων που εκδόθηκαν έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας, µε µειωµένη τιµή. Με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από πρόταση του
Δ.Σ. του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(ΤΑΠ), καθορίζεται η ηµεροµηνία ισχύος των εισιτηρίων, καθώς
και όλες οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες
για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο πεντηκοστό έβδοµο
Επείγουσες ρυθµίσεις προσωπικού του
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεµούς διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)
και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, επιτρέπεται η συνέχιση της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΤΑΠ µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε την
προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθείσα καταληκτική ηµεροµηνία ο χρόνος συνεχούς απασχόλησης κάθε συµβασιούχου
είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών. Η απασχόληση του προσωπικού, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν
µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας το προσωπικό αυτό προσελήφθη. Η παράταση της παρούσας δεν νοείται ως νέα σύµβαση.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Παράταση της θητείας του διοικητικού συµβουλίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία “Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού”, η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2020, παρατείνεται µέχρι
την 31η Μαΐου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Παράταση θητείας οργάνων του Επιµελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συµβουλίου και των
υπόλοιπων οργάνων του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
µε την επωνυµία “Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος”
µέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι προκηρυχθείσες αρχαιρεσίες για
την εκλογή των Εφορειών των Τµηµάτων και των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης διενεργούνται και ολοκληρώνονται από τις
ήδη εκλεγείσες Εφορευτικές Επιτροπές.
Άρθρο εξηκοστό
Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων
αθλητικών σωµατείων και ενώσεων
Οι θητείες των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωµατείων και των ενώσεων,
οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42) έως και την έναρξη
ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα
έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) µήνα µετά από την
άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων µέτρων και πάντως όχι
πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης, εφόσον η δυνάµει της τελευταίας τυχόν προβλεπόµενη παράταση της θητείας λήγει πριν από
τις 30 Ιουνίου 2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Παράταση θητείας µελών ΔΣ και Εποπτικών
Συµβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισµών
Παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισµών, Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισµών.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
1. Για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
και έως τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη
του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
προς τον σκοπό της διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, να συνάπτονται συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας
υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλει-

στική εξυπηρέτηση συγκεκριµένου δροµολογίου ή δροµολογίων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήµατα έναρξης επιλεξιµότητας, τα µισθώµατα,
η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρ. 1. Η περίοδος εφαρµογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα έως και έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί
να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
3. Η χρηµατοδότηση των συµβάσεων της παρ. 1, δύναται να
πραγµατοποιείται µέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηµατοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηµατοδότησης, το
ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν
παρατάσεις ισχύος αυτής.
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
1. α) Η χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας
των ναυτικών, για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του
πρώτου τριµήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) µήνες
από τη λήξη της, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ.
228/1998 (Α’ 176), εκτός εάν εφαρµόζεται η περ. (στ) της παρ. 1
του άρθρου 2 αυτού.
β) Η χρονική διάρκεια της παρεχόµενης από τον Οίκο Ναύτου
ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήµα σύµφωνα µε το π.δ. 894/1981 (Α’
226), για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020, παρατείνεται κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων έως την 31η Μαΐου 2020.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περιπτώσεων (α) και (β).
2. α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, που
πλήττονται σηµαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η
Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δροµολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο
πλαίσιο δροµολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους
µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση
ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας
επί πλοίου. Συµβάσεις ναυτικών επαγγελµατικών αλιευτικών
πλοίων ολικού µήκους είκοσι τεσσάρων (24) µέτρων και άνω που
δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα
δύνανται οµοίως να ανασταλούν. Η αναστολή των συµβάσεων
ναυτολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί µέχρι ένα (1) µήνα από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, µε δυνατότητα παράτασης µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης
του κορωνοϊού COVID-19.
β) Οι απογεγραµµένοι ναυτικοί των οποίων η σύµβαση τελεί
σε αναστολή είτε λόγω εφαρµογής των διατάξεων της περ. (α)
είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων µε εντολή δηµόσιας
αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελµατικών τουριστικών
πλοίων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογεγραµµένοι ναυτικοί
επιβατηγών και επιβατηγών-οχηµαταγωγών πλοίων, τουριστικών
πλόων, πλόων θαλάσσιων ενδοµεταφορών, καθώς και διεθνών
πλόων, των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την
1η Μαρτίου 2020, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του
ναυτικού, ασθένειας ή τραυµατισµού.
δ) Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή.
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ε) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που
εµπίπτουν στις περ. (α) και (β) απαγορεύεται ρητά να προβούν
σε καταγγελία των συµβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση
πραγµατοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.
στ) Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των
οποίων οι συµβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, υποβάλλεται άµεσα από τον πλοιοκτήτη στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.) σύµφωνα µε ειδικότερες οδηγίες του. Η δαπάνη της
πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται µηνιαίως επί
του βασικού µισθού που δεν µπορεί να είναι κατώτερος από τον
προβλεπόµενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύσασα συλλογική
σύµβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδοµάτων των άρθρων 84 και 85 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220).
ζ) Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
η) Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Ν.Α.Τ., µε την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των
οποίων οι συµβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή ή και
διακοπή, κατά την έννοια των περ. (α) έως (γ), συνοδευόµενη
από έγκριση της αρµόδιας αρχής για την περίπτωση που η µη
εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, το Ν.Α.Τ., κατόπιν σχετικών οδηγιών, συντάσσει καταλόγους δικαιούχων ναυτικών προς λήψη αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού και τις αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου.
θ) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση,
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθηµερόν στον ναυτικό και στη Λιµενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο που έχει διακόψει τους πλόες
του.
ι) Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση-αίτηση των ναυτικών στις Λιµενικές Αρχές. Η αρµόδια
Λιµενική Αρχή προβαίνει στην καταχώρηση εγγραφής «αναστολή
σύµβασης από … έως … » σε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικών
φυλλαδίων και τηρεί ειδικό αρχείο µε καταλόγους αιτηθέντων
ναυτικών τους οποίους αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου, ο οποίος
αποδίδει τα ποσά.
ια) Εφόσον οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές δεν υποβάλουν την οικεία υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται
από την υπαγωγή τους στα µέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή
ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωµένων οφειλών προς το Δηµόσιο.
ιβ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό για την
εφαρµογή της παρούσας.
3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), µε τις
οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών
υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηµαταγωγών πλοίων
που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ λιµένων της ηµεδαπής συνολικής απόστασης από τον λιµένα αφετηρίας µέχρι
τον λιµένα προορισµού µεγαλύτερης των 30 ν.µ., παρατείνεται
για το τρέχον έτος έως την 30ή Απριλίου 2020.
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια ελληνική αρχή, σύµφωνα µε της διατάξεις της Διεθνούς Σύµβασης
STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου
2020 χορηγείται παράταση ισχύος έξι (6) µηνών. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής
ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν
διάρκεια ισχύος που εκτείνεται µέχρι την ηµεροµηνία της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου.
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Άρθρο εξηκοστό πέµπτο
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης
από τις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
1. Η ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση δύναται να υλοποιείται από το σύνολο των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, µε εξ αποστάσεως διδασκαλία, µε τη
µορφή της ασύγχρονης ή/και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
και τηλεκατάρτισης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση του επιπέδου των
σπουδών που υλοποιούνται εξ αποστάσεως. Με όµοια απόφαση
προβλέπονται τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισµό και
στον Κανονισµό Σπουδών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τρέχοντος
ακαδηµαϊκού έτους, καθώς και στους Κανονισµούς των λοιπών
Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
3. 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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και του συνόλου των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού
Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών που
υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω
δωρεών διενεργείται αµελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί δε και µόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα και τις υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα και υπηρεσίες µπορούν να κατανέµονται και να διατίθενται,
προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε Δηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
4. 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 διδασκαλίας, της εξ αποστάσεως παροχής
εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού
και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, των σπουδαστών και των ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας
ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί
δηµοσίων συµβάσεων για την: α) προµήθεια φορητών ή σταθερών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισµικών, β) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και
ενηµέρωσης µε κάθε µέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων, καθώς και προµήθεια του αναγκαίου υλικού, και γ) παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση
και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µε σκοπό
την εύρυθµη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεργασίας εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτικού προσωπικού των
Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Παράταση πιστοποιητικών πλοίων
Σε πλοία υπό ελληνική σηµαία στα οποία δεν είναι δυνατή,
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εντός των καθοριζοµένων από την κείµενη νοµοθεσία χρονικών
διαστηµάτων και για λόγους που αφορούν στην εφαρµογή µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, η διενέργεια µίας ή περισσότερων εκ των προβλεπόµενων,
από την κείµενη νοµοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας
έναντι εκνόµων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων και ελέγχων προς
έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή περισσοτέρων από τα αντίστοιχα κυβερνητικά πιστοποιητικά και των σχετιζόµενων µε αυτά
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθµού, δύναται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της
ηµεροµηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιητικών για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους. Η ως άνω παράταση χορηγείται απευθείας
από τον φορέα που εκδίδει τα ως άνω πιστοποιητικά µε παράλληλη ενηµέρωση, όπου απαιτείται, του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων
του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Άρθρο εξηκοστό έβδοµο
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθµών
1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
54/5473/6.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280) για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθµούς παρατείνεται για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της, δηλαδή από
τις 6 Μαρτίου 2020. Με απόφαση του Συµβούλιου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται ανακατανοµή των θέσεων της εν λόγω Π.Υ.Σ..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού, καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα συναφές µε την πρόσληψή τους.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο πρώτο και το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 (Α’ 133),
ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου που κατέχουν σχετική άδεια
περιεχοµένου έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας,
το τίµηµα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή σε
εννέα (9) ετήσιες δόσεις, µε ισάριθµες τραπεζικές επιταγές που
εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακήρυξη
του υπερθεµατιστή σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4339/2015, καθεµία δε από τις επόµενες δόσεις καταβάλλεται
µέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, εξαιρουµένου
του ηµερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόµενο, κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας, ποσό τιµήµατος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή σε ισόποσες δόσεις.
2. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο έκτο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, ειδικά αναφορικά µε τους ως
άνω κατόχους άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας
ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, που σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλλουν οιαδήποτε δόση τιµήµατος άδειας εντός του
ηµερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιµερισθεί αναλογικά
στις επόµενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλει έκαστος υπερ-

θεµατιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόµενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
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, 30 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
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
Άδεια ειδικού σκοπού
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που εργάζεται µόνο ένας εκ των δύο γονέων,
τότε αυτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι
άτοµο µε αναπηρία
(ΑµεΑ) µε ποσοστό 67% και άνω, σύµφωνα µε απόφαση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ ή
λαµβάνει αναπηρικό επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη
αναπηρίας.»
Άρθρο 3
Μείωση µισθώµατος για µισθώσεις
εξαρτηµένων µελών - φοιτητών υπό όρους
1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
συνολικού µισθώµατος για τον µήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α’ 68), όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του ίδιου νόµου, ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών
τέκνου - εξαρτώµενου µέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου µόνιµης κατοικίας του,
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση
εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του
ίδιου άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
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και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 4
Επέκταση οικονοµικών ενισχύσεων
Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’68), όπως αυτή κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’83), αναφέρεται η
φράση «µέχρι και πέντε (5) εργαζοµένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους».
Άρθρο 5
Μετατάξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020
(Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση µονίµου υπαλλήλου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόµενη θέση µόνιµου
προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από µόνιµους υπαλλήλους ή οι αιτούντες µόνιµοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούµενα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται µετατάσσεται σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε παράλληλη
δέσµευση της κενής οργανικής θέσης µονίµου προσωπικού για
όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως
µε την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»
Άρθρο 6
Παράταση προθεσµιών είσπραξης ειδικού φόρου
κατανάλωσης, φόρου προστιθέµενης αξίας
και λοιπών επιβαρύνσεων
Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του
φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα
ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον µήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που
αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον µήνα Απρίλιο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά
βεβαιώνονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 110 και την
παρ. 5 του άρθρου 109 του
ν. 2960/2001 (A’265). Σε
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλόµενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 7
Μεταβατική λειτουργία
Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
Στην περίπτωση β’ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του
ν.
4373/2016 (Α’49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου και µέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λειτουργική ετοιµότητα του
Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα
επείγοντα ζητήµατα, ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονοµικές
υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε)
της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ’ του ν. 2725/1999 (Α’121), που
αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων ντόπινγκ και
διαχείρισης των αποτελεσµάτων τους. Η κατά το προηγούµενο
εδάφιο λειτουργική ετοιµότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται µε
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού,
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η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση του υπεισέρχεται ο
Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή
διατύπωση.»
Άρθρο 8
Δυνατότητα τροποποίησης κανονισµών και
προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων µε άµεση ισχύ
1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης και ιδίως των απαγορεύσεων που
θεσπίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101Δ και της
παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), επιτρέπεται
η τροποποίηση, µε άµεση ισχύ, των κανονισµών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθληµάτων (οµαδικών,
ατοµικών, ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού),
καθώς και των σχετικών µε τα πρωταθλήµατα αυτά προκηρύξεων.
2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται µε απόφαση
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή της εκτελεστικής
επιτροπής της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτωση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθµισης.
Άρθρο 9
Στήριξη ανέργων
Το άρθρο έβδοµο 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» (Α’68), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«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 τετραµήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της.
2. Οι ηµέρες επιδότησης του χρονικού διαστήµατος της παράτασης της παραγράφου 1 εξαιρούνται του περιορισµού της
παρ. 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 και να
ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.»
Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών,
αυτοαπασχολουµένων και ιδιοκτητών
ατοµικών επιχειρήσεων
Το εικοστό πέµπτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75),
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο εικοστό πέµπτο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών,
αυτοτελώς απασχολούµενων
και ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων
Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,
β) µετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,
γ) στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το
χρονικό διάστηµα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσµία καταβολής για τους δικαιούχους, όπως
αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από τις 20.3.2020.»
Άρθρο 11
Ζητήµατα προσωπικού
της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ»
Η παρ. 8 του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµεσες θυγατρικές της µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού, µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε
θέµατα της Εταιρείας, από το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ή ανεξάρτητες αρχές, για
διάστηµα τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µία
φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
για απόσπαση στην Εταιρεία, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και εγκρίνεται από το Διοικητικό της
Συµβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται κοινή απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της κινητικότητας του
ν. 4440/2016 (Α’ 224), τηρουµένων ωστόσο των σχετικών προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. Το κόστος της µισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άµεση θυγατρική της,
στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Ειδικότερα θέµατα του προσωπικού που αποσπάται ρυθµίζονται από τον κανονισµό προσωπικού και αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν
αναλογικώς το άρθρο 3 και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η
παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και για το προσωπικό που
έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.»
Άρθρο 12
Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του καταστατικού
της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ανώνυµη Εταιρεία», που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 3912/2011 (Α’ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα, καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηµατικών συµβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, µε σκοπό την
προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισµό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δοµών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση
της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους».
2. Στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία» που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο
δεύτερο του ν. 3912/2011, µετά τη λέξη «ανωτέρω» διαγράφεται
το κόµµα, τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις: «πλην της
απευθείας παροχής πιστώσεων».

Άρθρο 13
Παράταση θητείας µελών Διοικητικών
και Εποπτικών Συµβουλίων Προµηθευτικών
Φαρµακευτικών Συνεταιρισµών
1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων των προµηθευτικών φαρµακευτικών συνεταιρισµών, η οποία, βάσει του οικείου
καταστατικού τους, έληξε κατά το χρονικό διάστηµα από την
έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’42), όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α’ 76),
και µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή αναµένεται να
λήξει το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται για
δύο (2) µήνες, από την ηµεροµηνία λήξης της.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
του οργάνου διοίκησης του ανωτέρω νοµικού προσώπου που εκδίδεται έως την 31η Αυγούστου 2020, η θητεία των µελών των
διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων της παραγράφου 1 µπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστηµα µέχρι τεσσάρων (4) µηνών ακόµη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων του προσωπικού των Επιµελητηρίων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του
ν.
4610/2019 (Α’ 70) τροποποιείται ως εξής:
«Αν πρόκειται για προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται
σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται µε τον παρόντα
νόµο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων που κατέχει, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον
φορέα προέλευσης για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη.»
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
238 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1,
ανατρέχει στον χρόνο ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019.
Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής ενίσχυσης
φορέων των Επιµελητηρίων
Η περίπτωση η’ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
(Α’ 171), τροποποιείται ως εξής:
«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους ενισχύουν
οικονοµικά δράσεις επαγγελµατικών συλλόγων, συµπεριλαµβανοµένων των αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων
υπαλλήλων των Επιµελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων,
εµπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωµατείων στο
πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των
ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.
Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Eπιµελητηρίου, µε σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του α’ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι
διατίθενται στο οικείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί
πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό
της παραγράφου 1 µπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα
Eπιµελητηρίου, µε σκοπό, αποκλειστικά, την παροχή κάθε µορφής δωρεάς προς φορείς του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’185).
Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α’
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οι-
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κείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την
αντίστοιχη µισθολογική κατάταξη του τακτικού προσωπικού του
οικείου Επιµελητηρίου.»
Άρθρο 16
Διατάξεις περί σώρευσης ενισχύσεων
αναπτυξιακών νόµων
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4399/2016
(Α’ 117), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων
του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σηµασίας» (de minimis), µε την προϋπόθεση ότι η σώρευση των ενισχύσεων του
καθεστώτος του παρόντος µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων
άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες δεν οδηγεί
σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται
στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (Γ.Α.Κ.), στους Κανονισµούς
«ήσσονος σηµασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 8 Γ.Α.Κ.».
2. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν και τα
επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει εκδοθεί, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, απόφαση υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια για τα
οποία οι αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.
4399/2016 είναι σε διαδικασία εξέτασης.
3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλογικά
και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
ν. 3299/2004 (Α’261) και 3908/2011 (Α’ 8).
4. Σε περίπτωση που η σώρευση ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 3, οδηγεί σε υπέρβαση των ανώτατων
ορίων ή/και εντάσεων ενίσχυσης, σύµφωνα µε το ισχύον κατά
την περίοδο των αιτήσεων υπαγωγής ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο,
αποφασίζεται η προσαρµογή στα εν λόγω όρια ή/και εντάσεις
ενίσχυσης.
Άρθρο 17
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη
και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης
1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και
τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας
συναινετικής εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης διεξάγεται ως
εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο
ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περίπτωσης α’, που υπογράφεται από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούµενη προσηµείωση ή
του τρίτου κυρίου του ακινήτου, µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή
προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτοµερώς το προσηµειούµενο ακίνητο.
2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1, η ανάκληση,
η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµείωσης υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η
συναίνεση του προσηµειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως µε
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν
της 31ης Δεκεµβρίου 2020.
Άρθρο 18
Περιορισµός δικαστικών διακοπών
για το δικαστικό έτος 2019-2020
Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει
στις 15 Σεπτεµβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.
Άρθρο 19
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
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ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (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 17:53’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

