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2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 28/5/2020, ποινική δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υφυπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού Γεώργιο Βασιλειάδη και στον διατελέσαντα
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
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Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανάγνωση αναφορών µε αριθµό από 1695 έως 1780, σελ.
13687 – 13709 2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ. 13710 - 13711
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της 1 Ιουνίου
2020, σελ. 13712
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα:
«Αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στις επιλογές Διοικητών Δοµών Φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα», σελ. 13713
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Κατάργηση µείωσης της εθνικής σύνταξης των
µελών της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας και των οµογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης», σελ. 13715
ii. µε θέµα: «Επαναπρόσληψη εποχικά εργαζοµένων στον τουρισµό-επισιτισµό», σελ. 13716
iii. µε θέµα: « Άµεση στήριξη των πολιτών που αναµένουν την
έκδοση της προσωρινής ή της κύριας σύνταξης, αλλά και των
µακροχρόνια ανέργων πλησίον της σύνταξης», σελ. 13719
iv. µε θέµα: «Αδυναµία 30.333 εργαζοµένων σε προγράµµατα
κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδοµα ανεργίας και
να υπαχθούν στα µέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται
από την πανδηµία», σελ. 13721
v. µε θέµα: «Απελευθέρωση απολύσεων από 1ης Ιουνίου
2020», σελ. 13723
γ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα:
«Προσωπικά δεδοµένα µαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικά µετά την
απόφαση για ζωντανή αναµετάδοση των µαθηµάτων», σελ.
13726
δ) Προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Την αναστολή
σχολικών εκδροµών εσωτερικού και εξωτερικού χωρίς την πρόβλεψη για επιστροφή χρηµάτων», σελ. 13729
ε) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση οριστικής λύσης για τη στέγαση των
υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αερολιµένα Σαντορίνης», σελ. 13732
στ) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: « Έγκριση Σκοπιµότητας Μονάδας Απεξάρτησης
ΔΙΑΠΛΟΥΣ Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας», σελ. 13734
ii. µε θέµα: «Διάκριση στην παροχή φαρµακευτικού υλικού µεταξύ ανασφάλιστων και ασφαλισµένων διαβητικών τύπου Ι», σελ.
13736

iii. µε θέµα: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας: Διασφάλιση της εργασίας των 4000 συµβασιούχων του ΟΑΕΔ στα Νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ.», σελ. 13737
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
i. Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: Κύρωση α) της από
13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1-5-2020
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και
άλλες διατάξεις, σελ. 13687
ii. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορείου καταθέτει
την έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα», σελ. 13687
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού και οι Υπουργοί Επικρατείας, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 29-5-2020 σχέδιο νόµου: «Αναβάθµιση του
σχολείου και άλλες διατάξεις», σελ. 13716
3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 13-4-2020 ΠΝΠ µε θέµα
«Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1-5-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω
µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»,
σελ. 13740 - 13856
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 29 Μαΐου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν την ανάγνωση των αναφορών από τη Γραµµατέα της
Βουλής, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις προς στο Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: Κύρωση α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020

Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’ 90) και
άλλες διατάξεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορείου καταθέτει την
έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αναβάθµιση
και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα».
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Νότιου Τοµέα Αθηνών Β3’, τα
ακόλουθα:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν προχωρήσουµε στις προγραµµατισµένες για σήµερα επίκαιρες ερωτήσεις, επιτρέψτε µου πρώτα να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 1ης Ιουνίου
2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 719/22-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Σχέδιο απορρόφησης της Δηµόσιας
Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Διεθνών από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).».
2. Η µε αριθµό 728/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επιτακτική η αλλαγή των κριτηρίων και η αύξηση του συνολικού διαθέσιµου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχειρήσεις.».
3. Η µε αριθµό 738/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απαράδεκτη και άδικη διακριτή µισθολογική µεταχείριση σε βάρος
των εργαζοµένων των επιχειρήσεων του άρθρου 40 του νόµου
4440/16.».
4. Η µε αριθµό 725/24-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Περιβαλλοντική καταστροφή στην παραλία Κουκουναριές από τουριστική
επιχείρηση.».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 742/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση έχει συµφωνήσει σε νέα ΝΟΜΕ
µέχρι να κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες;».
2. Η µε αριθµό 729/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αµυντική βιοµηχανία.».
3. Η µε αριθµό 726/24-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εργοστάσιο Καύσης Σκουπιδιών στο Βόλο κατά παράβαση ευρωπαϊκών
οδηγιών.».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5583/7-4-2020 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υπαγωγή στα µέτρα στήριξης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εποχικά την τουριστική περίοδο αλλά οι ΚΑΔ τους δεν
συµπεριλαµβάνονται στις πληττόµενες.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε τώρα στη συζήτηση των προγραµµατισµένων επικαίρων ερωτήσεων για σήµερα.
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι µε έγγραφό του ο Γενικός
Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής: «Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε,
σχετικά µε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου
2020 οι επίκαιρες συζητήσεις, οι οποίες θα συζητηθούν, είναι οι
εξής:
Η µε αριθµό 737/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικο-

λάου Φίλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Προσωπικά δεδοµένα µαθητών και εκπαιδευτικών κατά
τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικά µετά
την απόφαση για ζωντανή αναµετάδοση των µαθηµάτων», θα
απαντηθεί από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκη
Κεραµέως.
Με βάση το άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της
Βουλής, θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση οι ακόλουθες ερωτήσεις:
Η µε αριθµό 724/22-5-2020 επίκαιρη ερώτηση της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Απελευθέρωση απολύσεων
από 1ης Ιουνίου 2020.».
Η µε αριθµό 733/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα:
«Κατάργηση µείωσης της εθνικής σύνταξης των µελών της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας και των οµογενών από τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.».
Η µε αριθµό 736/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Επαναπρόσληψη εποχικά
εργαζοµένων στον τουρισµό-επισιτισµό.».
Η µε αριθµό 5386/2-4-2020 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής
Αριστεράς
κ.
Αλέξανδρου
Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Άµεση στήριξη των πολιτών που αναµένουν την έκδοση της προσωρινής ή της κύριας σύνταξης αλλά
και των µακροχρόνια ανέργων πλησίον της σύνταξης.».
Η µε αριθµό 5442/3-4-2020 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου
Γιαννούλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αδυναµία τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα
τριών εργαζοµένων σε προγράµµατα κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδοµα ανεργίας και να υπαχθούν στα µέτρα
στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την πανδηµία.».
Επίσης, θα απαντηθεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη η ακόλουθη ερώτηση:
Η µε αριθµό 743/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Καµίνη προς
τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στις επιλογές Διοικητών Δοµών Φιλοξενίας
στην ηπειρωτική Ελλάδα» θα απαντηθεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη.
Οµοίως, θα απαντηθεί από τον Υπουργό Τουρισµού κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη η ακόλουθη ερώτηση:
Η µε αριθµό 734/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Την αναστολή σχολικών εκδροµών εσωτερικού και εξωτερικού χωρίς την
πρόβλεψη για επιστροφή χρηµάτων., θα απαντηθεί από τον
Υπουργό Τουρισµού κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη.
Επίσης, θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόµου η ακόλουθη ερώτηση:
Η µε αριθµό 740/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση οριστικής λύσης
για τη στέγαση των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
του Αερολιµένα Σαντορίνης», θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικονόµου.
Τέλος. θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο
Κοντοζαµάνη οι ακόλουθες ερωτήσεις:
Η µε αριθµό 718/20-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Έγκριση Σκοπιµότητας Μονάδας
Απεξάρτησης «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας.».
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Η µε αριθµό 732/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Διάκριση στην παροχή φαρµακευτικού υλικού µεταξύ ανασφάλιστων και ασφαλισµένων διαβητικών Τύπου Ι.».
Η µε αριθµό 5507/6-4-2020 ερώτηση του Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Εθνικό Σύστηµα Υγείας: Διασφάλιση της εργασίας των τεσσάρων χιλιάδων συµβασιούχων του ΟΑΕΔ στα νοσοκοµεία του
ΕΣΥ» , κατ’ άρθρον 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της
Βουλή, θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο
Κοντοζαµάνη.».
Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, επειδή
υπάρχει µετά νοµοθετικό έργο, να είµαστε σχετικά ακριβείς στον
χρόνο. Τι εννοώ, δηλαδή; Όταν ο χρόνος µας είναι δύο λεπτά,
να µην ξεπερνάµε τα τρία λεπτά και όταν ο χρόνος µας είναι τρία
λεπτά, να µην ξεπερνάµε τα τέσσερα λεπτά. Αυτό ισχύει και για
τους κυρίους Υπουργούς. Φαντάζοµαι ότι ο κ. Βρούτσης θα έχει
πολλή δουλειά και έχει και πολλές ερωτήσεις.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 743/25-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Καµίνη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στις
επιλογές διοικητών δοµών φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα».
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπω στο χθεσινό
άρθρο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», της κ. Τάνιας Γεωργοπούλου, στο
οποίο υπάρχει µία σφοδρότατη κριτική σε βάρος της πολιτικής
του Υπουργείου Μετανάστευσης στο θέµα του ασύλου και η
οποία καταγράφει τις απόψεις ενός διεθνούς οργανισµού σε µια
εµπιστευτική έκθεση της Κυβέρνησης.
Το θέµα µας σήµερα είναι τα κριτήρια και η διαδικασία, µε την
οποία επελέγησαν τριάντα δύο διοικητές στις δοµές φιλοξενίας.
Μετά από µια στοιχειώδη έρευνα που κάναµε, διαπιστώσαµε ότι
εάν υπάρχει µία περίπτωση, η οποία πανηγυρικά διαψεύδει τις
εξαγγελίες της Κυβέρνησης για αξιοκρατία και κυβέρνηση των
αρίστων, δυστυχώς είναι αυτή η περίπτωση. Αρκεί να δούµε τα
ονόµατα, τα οποία έδωσε στις 20 Μαΐου ο κ. Μηταράκης. Θα διαπιστώσουµε ότι το ένα τρίτο από τους ανθρώπους, οι οποίοι διορίστηκαν στις δοµές φιλοξενίας, σχεδόν το ένα τρίτο, είναι
στελέχη -το τονίζω, όχι µέλη, ούτε καν ψηφοφόροι, αλλά στελέχη- της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον καλούµε, λοιπόν, να µας απαντήσει σήµερα µε ποια διαδικασία επελέγησαν και µε ποια κριτήρια. Εξέτασαν τη συνάφεια
της εµπειρίας τους µε τα καθήκοντα τα οποία καλούνται να ασκήσουν; Έφτιαξαν ένα πρακτικό επιλογής, όπως επιβάλλει το Συµβούλιο της Επικρατείας στις περιπτώσεις που επιλέγουµε για
θέσεις; Έκαναν κατάταξη υποψηφίων; Έκαναν; Θέλω να µου
απαντήσετε, κύριε Μηταράκη. Κάνατε προσωπικές συνεντεύξεις
και µε ποια διαδικασία;
Μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων, υπήρξε µία κραυγαλέα,
ενός συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει ένα πόνηµα, ένα βιβλίο
εντελώς εναντίον του Ισλάµ -θα διαβάσω µετά ένα απόσπασµα, ο οποίος επελέγη για να είναι διοικητής µιας δοµής φιλοξενίας
στον Πύργο, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση σας εξαπάτησε,
γιατί απέκρυψε ένα σηµαντικότατο στοιχείο από το βιογραφικό
του σηµείωµα, το οποίο αφορά την άσκηση των καθηκόντων που
καλείται να επιτελέσει.
Θέλουµε, επιτέλους, εδώ να ακούσουµε τι προτίθεστε να κάνετε, προκειµένου να απευθυνθείτε στην κοινή γνώµη, την οποία
αφ’ ενός εξαπάτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Σάµο, υποσχόµενος στους νησιώτες ότι θα αποσυµφορήσει τα νησιά και
κατά δεύτερο λόγο, εξαπατάτε εσείς, διαψεύδοντας τα πάντα
γύρω από την αξιοκρατία και από τη διαφάνεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Καµίνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κατ’ αρχάς, κύριε Καµίνη, θέλω να πω ότι περίµενα από εσάς
πιο ουσιαστική αντιπολίτευση και όχι αυτές τις κραυγές λαϊκισµού, που τις τελευταίες βδοµάδες έχετε επιλέξει να είναι το βασικό συστατικό της πολιτικής σας. Έχετε προσωπικά διαχειριστεί
το µεταναστευτικό, γνωρίζετε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες
που έχουν και τις επιλογές που πρέπει να κάνουµε.
Ως προς το δηµοσίευµα που αναφέρατε, έχει εκδοθεί πριν από
λίγο διάψευση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν είµαστε
γνώστες τέτοιας έκθεσης. Το ίδιο και ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, που επίσης δηλώνουν άγνοια τέτοιου report.
Βέβαια, δεν είναι περίεργο Υπουργείο και µη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουµε µια διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει
να διαχειριστούµε το µεταναστευτικό. Για εµάς προτεραιότητα
είναι η µείωση των ροών και ο περιορισµός των επιπτώσεων στις
τοπικές κοινωνίες.
Αναφερθήκατε στο θέµα της αποσυµφόρησης. Κρύβετε τα
στοιχεία, που ξέρετε ότι έχετε, κύριε Καµίνη. Έχουν φύγει δεκατρείς χιλιάδες άτοµα από τα νησιά από την 1η Ιανουαρίου. Άρα,
εσείς µάλλον ψεύδεστε, όταν δεν γνωρίζετε ότι έχει γίνει αποσυµφόρηση κατά 15% από την 1η Ιανουαρίου, παρά τις ροές που
είχαµε το πρώτο δίµηνο.
Πάµε τώρα, όµως, στην ουσία των θεµάτων. Είναι δύο τα θέµατα που θίγετε σήµερα. Το πρώτο είναι κατά πόσο η ελληνική
πολιτεία πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο των δοµών από τις ΜΚΟ
και µέχρι στιγµής το ΚΙΝΑΛ, µε τον τρόπο που έχει ψηφίσει σε
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δείχνει
ότι µάλλον τίθεστε υπέρ των ΜΚΟ και όχι υπέρ της ελληνικής πολιτείας.
Εµείς από τις 24 Μαρτίου συστήσαµε τη νοµική οντότητα
τριάντα δύο υφιστάµενων δοµών, µε στόχο να αναλάβει η ελληνική πολιτεία τη διαχείρισή τους.
Επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα στην πρόσφατη συζήτηση για το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, το 80% των πόρων
που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκαν σε διεθνείς
οργανισµούς και ΜΚΟ. Το πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής είχε διαχειριστεί µόνο το 1,9%.
Εµείς περάσαµε τροπολογία για τον έλεγχο των ΜΚΟ, που
εσείς απορρίψατε ως ΚΙΝΑΛ και δεν ψηφίσατε. Άρα θα ήθελα να
σας ρωτήσω και να µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας, κατά
πόσο εσείς είστε σύµφωνος µε το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία αναλαµβάνει τον έλεγχο των δοµών; Γιατί αυτό σηµατοδοτεί
η επιλογή τριάντα δύο διοικητών.
Πάµε τώρα στη διαδικασία των τριάντα δύο επιλογών. Εφαρµόσαµε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016, ο οποίος προέβλεπε µια
τριµελή επιτροπή, µε έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Δεχτήκαµε επτακόσιες πενήντα αιτήσεις από ανοικτή
πλατφόρµα. Υπήρξε διαδικασία προεπιλογής από την επιτροπή
και φυσικά υπάρχει πρακτικό. Φυσικά, υπάρχει κατάταξη υποψηφίων και έγινε συνέντευξη των προεπιλεγέντων σε αυτή την κατάταξη, ώστε να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα αυτών που
προτάθηκαν.
Από τους τριάντα δύο, οι τρεις είναι υφιστάµενοι διοικητές,
που είχαν ήδη υπηρετήσει επί της προηγούµενης κυβέρνησης
σε δοµές φιλοξενίας των νησιών και ζήτησαν -ας το πούµε εντός
εισαγωγικών- «µετάθεση» σε δοµές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Έχουµε είκοσι τρεις ανθρώπους µε µεταπτυχιακούς τίτλους, κάποιους µε πολλαπλούς τίτλους, τρεις µε διδακτορικά, όλοι είναι
γνώστες ξένων γλωσσών και οκτώ ανθρώπους µε υψηλή εµπειρία στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Βασικά κριτήριά µας ήταν δύο: Πρώτον, η ικανότητα διοίκησης, γιατί η διοίκηση δοµών είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο -εύχοµαι στους διοικητές καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαµβάνουν- και δεύτερον, η δυνατότητα να κτιστούν γέφυρες
µε τις τοπικές κοινωνίες.
Αναφέρεστε σε ένα βιβλίο και µε σοκάρετε, κύριε Καµίνη, γιατί
έχετε υπηρετήσει και ως Συνήγορος του Πολίτη. Αν απέρριπτα
µία αίτηση επειδή είχε γράψει ένα βιβλίο κάποιος µε τίτλο: «Όλοι
οι πρόσφυγες να πάρουν άσυλο» -το οποίο προφανώς θα ήταν
παράνοµο, γιατί υπάρχει νοµοθεσία για το άσυλο, και προφανώς
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αντιβαίνει στην κείµενη νοµοθεσία-, αυτός θα είχε πάει στον Συνήγορο του Πολίτη. Εσείς ως Συνήγορος του Πολίτη θα θεωρούσατε ότι ήταν πολιτική δίωξη; Είστε υπέρ των πολιτικών διώξεων;
Είστε υπέρ των πιστοποιητικών, κοινωνικών και πολιτικών φρονηµάτων από τους υποψηφίους;
Ο συγγραφέας που έγραψε το συγκεκριµένο βιβλίο είναι εν
ενεργεία στρατιωτικός δικαστής. Ήταν υπότροφος του Πανεπιστηµίου της Λουκέρνης και έκανε µία µελέτη για την ελβετική νοµοθεσία πάνω στο πώς αντιµετωπίζει τα τζαµιά και εξέφρασε τις
απόψεις του για ένα θέµα που κάθε πολίτης, στα όρια της συνταγµατικής νοµιµότητας, έχει δικαίωµα να έχει άποψη. Εγώ σέβοµαι τις απόψεις όλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κλείνω µε µία φράση µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Στον ίδιο νοµό, στην Ηλεία, είναι δύο οι διοικητές. Ο δεύτερος
διοικητής, ο πρώην Δήµαρχος Ναµπίλ Μοράντ, Σύρος ο οποίος
πήρε την ελληνική υπηκοότητα, είχε βοηθήσει στη δηµιουργία
της προηγούµενης δοµής. Νοµίζω ότι γενικά ακούγονται πολύ
καλά λόγια για τη συνεισφορά του στην αντιµετώπιση του µεταναστευτικού. Δεν νοµίζω ότι είναι µέλος της Νέας Δηµοκρατίας
ο κ. Μοράντ. Δεν το έψαξα, αλλά νοµίζω ότι δεν είναι. Για τον κ.
Μοράντ έχετε κάτι να πείτε; Ή σας ενοχλούν µόνο όσοι έχουν
δεξιές απόψεις και δέχεστε οποιονδήποτε άλλον; Μήπως, τελικά,
εσείς κάνετε διακρίσεις πολιτικές, κύριε Καµίνη, που αυτό δεν
συνάδει µε τον ρόλο σας πριν ως Συνήγορος του Πολίτη;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Καµίνη, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε εδώ πέρα ότι παίρνει τον έλεγχο το κράτος από τις
ΜΚΟ. Δεν το παίρνει το κράτος. Το παίρνει το κόµµα, κύριε Μηταράκη! Εκεί είναι η τεράστια διαφορά. Διαβάζω, για να γνωρίζει
το πανελλήνιο: «Γρεβενά: πρώην υποψήφιος Βουλευτής, Καβάλα: µέλος της ΝΟΔΕ Καβάλας και στενός συνεργάτης του
Υπουργού Άµυνας, Βέροια: Αβραµόπουλος, στέλεχος ΟΝΝΕΔ
και µέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δηµοκρατίας». Ακολουθούν και άλλα.
Έρχοµαι στον συγκεκριµένο. Κανείς δεν µιλάει για πολιτικά
φρονήµατα γενικά. Όταν, όµως, καλείστε να διορίσετε κάποιον
ο οποίος θα ασκήσει καθήκοντα, µεταξύ των οποίων το πρωτεύον είναι η κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών των αιτούντων άσυλο, και θα πρέπει τουλάχιστον να ασκεί τα καθήκοντά
του χωρίς µεροληψία µε αντικειµενικότητα και αξιοκρατία, εσείς
διορίζετε κάποιον ο οποίος λέει τα εξής: «Το Ισλάµ αποτελεί
απειλή για την εθνική και διεθνή ασφάλεια. Όσο και αν προσπαθείς να εντάξεις κάποιον που είναι µουσουλµάνος, κατά τη
γνώµη µου, δεν θα καταφέρεις κάτι. Ακόµα και αν κάποιοι «ενταχθούν» και ζήσουν µέσα στις δυτικές κοινωνίες, ο απώτερος
στόχος τους θα είναι η ανατροπή αυτών των κοινωνιών, ώστε να
έχουµε και εκεί ισλαµικό κράτος». Δεν µπορούµε να διορίζουµε
οποιονδήποτε σε θέσεις ευθύνης, όταν αυτών τις τύχες των
οποίων θα διαχειρίζεται τους θεωρεί εχθρούς του. Αυτό είναι πασιφανέστατο, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ούτε Συνταγµατικό
Δίκαιο ούτε να έχει θητεύσει στην πολιτική.
Γιατί απέκρυψε το βιβλίο ο συγκεκριµένος κύριος; Γιατί ήξερε
πάρα πολύ καλά αυτό που λέω εγώ αυτή τη στιγµή, ότι κανονικά
και µόνο επειδή είχε γράψει αυτό το βιβλίο, θα έπρεπε να απορριφθεί. Γιατί δεν το περιέλαβε, όπως µας πληροφόρησε ο κ. Λογοθέτης σε εκποµπή στο «MEGA», στο αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµα που ζητούσε η πρόσκληση ενδιαφέροντος; Αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα! Να µας φέρετε εδώ πέρα το πρακτικό επιλογής και να µας φέρετε την κατάταξη των υποψηφίων. Να µας
εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο δώσατε προθεσµία µία εβδοµάδα, πέντε εργάσιµες ηµέρες, από τις 6 µέχρι τις 10 Απριλίου
για τους υποψήφιους να καταθέσουν αιτήσεις. Να µας εξηγήσετε πώς επτακόσια πενήντα βιογραφικά τα ξεκαθαρίσατε µέσα
σε χρονικό διάστηµα λιγότερο του µηνός και µάλιστα, όταν µεσολαβούσαν και οι διακοπές του Πάσχα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Να µας πείτε πώς κάνατε τις προφορικές συνεντεύξεις. Ήταν
και τα τρία µέλη της επιτροπής παρόντα στις συνεντεύξεις; Αλλιώς, δεν είναι συνέντευξη αυτή όταν δεν είναι και τα τρία µέλη
παρόντα. Αν ο καθένας «συνεντευξιάζεται» µόνος του έναν υποψήφιο, τι γίνεται µε το αποτέλεσµα αυτής της συνέντευξης, η
οποία βεβαίως δεν είναι δηµόσια; Και επειδή έχω θητεύσει ως
Συνήγορος του Πολίτη, εµείς όταν προσλαµβάναµε προσωπικό,
κάναµε δηµόσιες συνεντεύξεις. Ήταν και οι ανθυποψήφιοι παρόντες και παρακολουθούσαν. Αυτό είναι προσωπική συνέντευξη.
Ο κύριος αυτός, στην καλύτερη περίπτωση, σας εξηπάτησε.
Ο κύριος αυτός παρανόµησε, γιατί υπέγραψε δήλωση ότι αυτά
τα οποία έχει καταθέσει ως στοιχεία είναι αληθή. Δεν υπάρχει
αλήθεια κολοβή. Υπάρχει µία αλήθεια, δηλαδή ψέµα. Ο κύριος
αυτός έχει δηλώσει ψέµατα, έχει διαπράξει ποινικό αδίκηµα.
Έχετε καθήκον να ανακαλέσετε τον διορισµό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Καταλαβαίνετε, βέβαια, τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκοµαι και εγώ σε αυτή την περίπτωση. Κάνω τον τροχονόµο πάνω
σε ένα θέµα που ξέρω και µερικές φορές ακούω σωστά πράγµατα αλλά και ανακρίβειες. Με συγχωρείτε που θα το πω αυτό
το πράγµα, αλλά για τα περισσότερα κέντρα φιλοξενίας την ευθύνη την είχαν οι Ένοπλες Δυνάµεις του Υπουργείου Άµυνας.
Υπήρχε νοµοσχέδιο έτοιµο, ώστε να περάσουν -όπως πέρασαν
ορθώς- στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Άρα µη λέµε ότι ήταν
στις ΜΚΟ. Εκτός από την «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» και µια ή δυό άλλες,
εγώ δεν θυµάµαι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ούτε καν τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ δεν
εφάρµοσαν. Δικό τους νόµο εφάρµοσαν. Μας κοροϊδεύει ο κ.
Μηταράκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ας µην το τραβάµε.
Κύριε Μηταράκη, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Κύριε Πρόεδρε, επειδή µου αρέσει να συµφωνούµε και στη
Βουλή, ο Στρατός είχε την επιστασία των δοµών. Αυτό είναι µια
πραγµατικότητα. Τη διοίκηση των δοµών, όµως, δεν την είχε. Την
είχε ή ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης ή συγκεκριµένες
ΜΚΟ ανά περιοχή και τις οποίες έχω γνωρίσει, καθώς επισκέπτοµαι τις δοµές.
Όλη η οµιλία του κ. Καµίνη είχε τίτλο «Δεν συµφωνώ µε τις πολιτικές απόψεις αυτού που διορίσατε και στη χώρα µου να διορίζετε µόνο αυτούς που έχουν τις ίδιες πολιτικές απόψεις µε
εµένα». Αυτό είπε ο κ. Καµίνης. Με έναν πολύ έντονο τρόπο σας
είπα ότι διαφωνώ µε την επιστηµονική άποψη ενός στρατιωτικού
δικαστή για το Ισλάµ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία για αυτό
το θέµα και παίρνουν εκατέρωθεν απόψεις. Δεν λέω ότι συµφωνώ µε αυτό το βιβλίο. Δεν το έχω διαβάσει και ούτε έχω στόχο
να το διαβάσω. Το βιογραφικό που ζητήσαµε ήταν συγκεκριµένο
και ήταν τυποποιηµένο. Δεν ζητήσαµε κοινωνικές και πολιτικές
δράσεις. Δεν ζητήσαµε δηµοσιεύσεις. Ίσως θα έπρεπε να είχαµε
ζητήσει κοινωνικές και πολιτικές δράσεις και δηµοσιεύσεις, αλλά
δεν ζητήσαµε. Ακολουθήσαµε απολύτως νόµιµη διαδικασία.
Διαβάσατε κάποια ονόµατα, κύριε Καµίνη. Εγώ σας είπα ένα
συγκεκριµένο όνοµα, το οποίο το αγνοήσατε. Αγνοήσατε και
άλλα πρόσωπα, που έχουν κοµµατική ταυτότητα, τα οποία δεν
έχουν καµµία σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Και θέλω να σας πω
µία αλήθεια, κύριε Καµίνη. Δεν µε ενδιαφέρουν οι κοµµατικές
ταυτότητες. Με ενδιαφέρει οι άνθρωποι να µπορούν να σηκώσουν έναν πολύ δύσκολο ρόλο. Ξεκινάµε τώρα µε ΑΣΕΠ να προσλάβουµε πεντακόσιους µόνιµους υπαλλήλους στο Υπουργείο.
Ξεκινάµε να προσλάβουµε τώρα τουλάχιστον τρία άτοµα ανά
δοµή µε τριετείς συµβάσεις, που θα ανακοινωθούν µέσα στον
Ιούνιο, ώστε ο κάθε διοικητής πλέον να έχει ένα επιτελείο προσώπων δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι θα συνδράµουν στο έργο
του, γιατί βασικός µας στόχος είναι η ανάκτηση του ελέγχου των
δοµών.
Είναι πολύ ανησυχητικό να υπάρχουν Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου που να κρίνουν τοποθετήσεις διοικητών µε µία
διαδικασία καθόλα νόµιµη και σύννοµη, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς
δεν ήρθαµε να ανατρέψουµε όλη τη νοµοθεσία µέσα σε λίγες
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µέρες. Εφαρµόσαµε, λοιπόν, µία νοµοθεσία η οποία δεν είχε πριν
χρησιµοποιηθεί. Δεν είχαν διοριστεί στο παρελθόν διοικητές,
παρ’ ότι υπήρχε η νοµοθεσία από το 2016.
Όµως, πάλι δεν είπατε τίποτα για το θέµα του ελέγχου των
ΜΚΟ. Εσείς ως ΚΙΝΑΛ είστε υπέρ των ΜΚΟ; Θεωρείτε ότι οι ΜΚΟ
πρέπει να διαχειριστούν, τελικά, το µεταναστευτικό; Γιατί όταν
ήσασταν Δήµαρχος Αθηναίων είχατε υπογράψει µνηµόνια συνεργασίας για περίπου ένα εκατοµµύριο ευρώ µε τέσσερις µη κυβερνητικές οργανώσεις, για να κάνουν το έργο του
µεταναστευτικού στον δήµο. Είχατε προσλάβει εκατόν ενενήντα
µετακλητούς ως δήµαρχος για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού µε άτοµα της δικής σας επιλογής τότε. Εγώ δεν σας
κατακρίνω για αυτό. Σας λέω, όµως, κύριε Καµίνη -και το είπα
και στον κ. Βίτσα πριν ξεκινήσουµε τη συζήτηση- ότι όσον αφορά
το µεταναστευτικό, σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της Κυβέρνησης, είναι δύσκολο να προβλέψεις την επόµενη ηµέρα.
Στο ασφαλιστικό, ο κ. Βρούτσης ξέρει, περίπου, πόσοι θα
βγουν στη σύνταξη του χρόνου. Το Υπουργείο Παιδείας ξέρει
πόσες θέσεις Α’ δηµοτικού χρειάζονται του χρόνου. Στο µεταναστευτικό δεν είναι πάντα αυτό εφικτό. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές
φορές πρέπει να πάρεις δύσκολες και κρίσιµες αποφάσεις.
Κρίσιµο για εµάς πάντως είναι να αναλάβουµε ως χώρα τις ευθύνες του µεταναστευτικού. Και περιµένω δηµοσιεύµατα από µη
κυβερνητικές οργανώσεις που διαφωνούν µε αυτό. Περιµένω δηµοσιεύµατα από µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως έγραφε και
το δηµοσίευµα χθες, που θέλουν να κτίσουµε χιλιάδες καινούργιες θέσεις σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.
Εµείς δεν θέλουµε να κτίσουµε χιλιάδες νέες θέσεις σε όλη
την ηπειρωτική Ελλάδα. Θέλουµε, παραδείγµατος χάριν, το σύστηµα υποδοχής να είναι αποκλειστικά για τους αιτούντες
άσυλο. Για τον λόγο αυτό, προχωράµε από τη Δευτέρα -κάτι που
είχε κάνει και η προηγούµενη κυβέρνηση το 2019- στην έξοδο
από τις δοµές όσων πλέον έχουν λάβει άσυλο και δεν δικαιούνται
πλέον φιλοξενία, ώστε να µπορέσουµε να συνεχίσουµε την αποσυµφόρηση των νησιών.
Επίσης, ειρήσθω εν παρόδω, κύριε Καµίνη, στη δευτερολογία
σας, παρά το έντονο ύφος σας, δεν απαντήσατε στα στοιχεία
που σας έδωσα. Διαφωνείτε ότι δεκατρείς χιλιάδες άτοµα µετακινήθηκαν από τα νησιά; Διαφωνείτε στο ότι έχουν µειωθεί οι
δοµές των νησιών κατά 15%; Διαφωνείτε ότι γίνεται η αποσυµφόρηση; Αν πείτε ότι δεν σας αρκεί ως νούµερο, το δέχοµαι. Να
το συζητήσουµε. Δεν µπορείτε, όµως, να µιλάτε µε αυτό το
ακραίο λαϊκίστικο ύφος που τελευταία έχετε επιλέξει και το οποίο
µε πληγώνει, γιατί σας σεβόµουν ως δήµαρχο και συµπατριώτη
Χιώτη. Να κάνουµε µια ουσιαστική κριτική. Αυτό όµως το υπερβολικό ύφος των τελευταίων εβδοµάδων δεν ξέρω αν είναι µία
αγωνία του Κινήµατος Αλλαγής κοµµατική για το πώς θα αντέξετε ως παράταξη. Ας κάνουµε, όµως, µία πιο ουσιαστική συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και τους
δύο.
Περνάµε στις ερωτήσεις που αφορούν τον Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κ. Βρούτση.
Επαναλαµβάνω και για τους Βουλευτές ότι τα δύο λεπτά µπορούν να γίνουν έως τρία λεπτά και τα τρία λεπτά µπορούν να γίνουν έως τέσσερα λεπτά. Και αυτό ισχύει και για τους Βουλευτές
και για τους Υπουργούς.
Σας παρακαλώ, να κρατηθούν οι χρόνοι, γιατί είναι πολλές οι
ερωτήσεις.
Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 733/25-5-2020
επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Κατάργηση µείωσης της εθνικής σύνταξης των µελών της ελληνικής
µειονότητας της Αλβανίας και των οµογενών από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι µε τον ν.4387/2016, µε το άρθρο
7 παράγραφος 2 προβλέπεται η µείωση της εθνικής σύνταξης

13715

βάσει των ετών της µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα. Προβλέπεται, δηλαδή, ότι η πλήρης εθνική σύνταξη χορηγείται, εφόσον ο
υποψήφιος συνταξιούχος διαµένει µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα, αν τα χρόνια µεταξύ του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας και µέχρι τον χρόνο της συνταξιοδότησης είναι στην Ελλάδα
και παραµένει. Σε διαφορετική περίπτωση, η εθνική σύνταξη µειώνεται κατά 1/40.
Αυτό το θέµα είναι ένα θέµα µεγάλο. Πιστεύουµε ότι ένας από
τους κύριους στόχους του κοινωνικού κράτους είναι η αποτελεσµατικότητα, η κοινωνικά δίκαιη κατανοµή των οικονοµικών
πόρων, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι οι συµπατριώτες µας από τη Βόρειο Ήπειρο και από τον Πόντο ήρθαν στην Ελλάδα κάποια χρόνια τα οποία δεν µπορούσαν να συµπληρώσουν τις
προϋποθέσεις αυτές που ο προηγούµενος νόµος, ο νόµος του
2016, ανέφερε. Υπάρχει µία αδικία. Υπάρχει ένα ζήτηµα, για το
οποίο µέχρι σήµερα δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Υπήρξαν
υποσχέσεις, οι οποίες παρέµειναν όµως στα χαρτιά.
Αυτό στο οποίο ζητάµε απάντηση είναι να µας πείτε εάν θα καταργηθεί τελικά αυτή η διάταξη. Πώς αντιµετωπίζετε ως Κυβέρνηση το ζήτηµα των Ελλήνων, των συµπατριωτών µας από τη
Βόρειο Ήπειρο και από τον Πόντο, οι οποίοι είναι σε µία δυσµενή
κατάσταση και υφίστανται µία διάκριση σε βάρος τους, η οποία
είναι ανεπίτρεπτη; Αυτό θέλουµε να µας απαντήσετε στην ερώτηση µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απευθυνθώ προς το συνάδελφο, τον κ. Μουλκιώτη,
που έκανε τη συγκεκριµένη ερώτηση, τοποθετούµενος στη βάση
του προβληµατισµού και των ερωτηµάτων που έθεσε.
Κύριε Μουλκιώτη, θέλω να σας πω ότι η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εργασίας και εγώ ως αρµόδιος Υπουργός που χειρίζοµαι το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης σεβόµαστε
συνολικά, τιµούµε και στηρίζουµε τους οµογενείς από τη Βόρειο
Ήπειρο, τους οµογενείς από τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτή είναι µία στάση πολιτική, την οποία έχουµε εκφράσει και
προεκλογικά και τη διατηρούµε και µετεκλογικά.
Θα είµαι, λοιπόν, πολύ σύντοµος στην απάντησή µου υπό την
έννοια ότι στο ερώτηµα το οποίο θέσατε, αν έχετε ακούσει υποσχέσεις, σας απαντώ ότι οι δεσµεύσεις µας ισχύουν, όσον αφορά
την αποκατάσταση της όποιας ανισότητας έχει διαµορφωθεί µεταξύ των συγκεκριµένων πληθυσµιακών κατηγοριών που ανέφερα πριν, τις οποίες -επαναλαµβάνω- και τιµούµε και
σεβόµαστε και στηρίζουµε. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μουλκιώτη.
Δυστυχώς υπάρχει µία πραγµατικότητα την οποία δείχνετε να
αγνοείτε ή µέσα στο πλαίσιο της ερώτησης σας αποφύγατε να
την παραθέσετε. Το προγραµµατισµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης δεσµεύσεών µας δεν µπορεί να υλοποιηθεί απόλυτα,
υπό την έννοια ότι µας βρήκε ξαφνικά µία πανδηµία που άλλαξε
το ρου όλων αυτών που είχαµε δροµολογήσει, δηλαδή στα ζητήµατα τα οποία είχαν να κάνουν µε εξαγγελίες της Κυβέρνησης,
οι οποίες ισχύουν -επαναλαµβάνω- ως δεσµεύσεις µπαίνουν
µπροστά ζητήµατα τα οποία είχαν να κάνουν µε άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητα ήταν να σώσουµε τις ανθρώπινες ζωές.
Προτεραιότητα ήταν να κρατήσουµε ζωντανές τις θέσεις εργασίας, τις επιχειρήσεις, να δώσουµε τα 800 ευρώ στους εργαζόµενους, να ανοίξουν τώρα τα ξενοδοχεία. Οπότε καταλαβαίνετε
-και νοµίζω ότι έχω την κατανόηση τη δική σας- ότι αυτή τη
στιγµή, ναι µεν, ισχύουν οι δεσµεύσεις µας, αλλά το χρονοδιάγραµµα των προτεραιοτήτων αλλάζει, όσον αφορά την υλοποίηση του υπό την έννοια των νέων δεδοµένων για την οικονοµία
και την κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οµολογουµένως, θα περίµενα άλλη απάντηση.
Μετά από τόσο καιρό διαρκών υποσχέσεων προς αυτούς τους
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συµπολίτες µας, ειλικρινά, σήµερα θα περίµενα να ακούσω να
λέτε «ναι, ξεκινάµε» ή ότι υπάρχει µία επιτροπή η οποία µελετάει
το θέµα. Αντιθέτως βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτα.
Πράγµατι, η πανδηµία είναι ένα ζήτηµα. Θα µου επιτρέψετε
όµως να πω ότι θεωρώ προσχηµατική την άποψη της Κυβέρνησης ότι λόγω της πανδηµίας δεν έχετε προχωρήσει και ότι έχει
αλλάξει χρονοδιάγραµµα σας. Βεβαίως, δεν έχει ανακοινωθεί
πότε το χρονοδιάγραµµα σας, για το πώς θα υλοποιήσετε αυτή
την υπόσχεση για να έλεγα ότι το γνωρίζω και πράγµατι, το αντιλαµβάνοµαι. Άραγε, η έκφραση που είπατε «αγνοώ» ήταν µια
κατά λάθος έκφραση πιστεύω.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει από τον Μάιο του 2019 υπόσχεση του
νυν Πρωθυπουργού ως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: «Εµείς µόλις έρθουµε θα αλλάξουµε τον νόµο που υπάρχει,
τον νόµο Κατρούγκαλου, όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους».
Αυτό είχε δηµοσιευθεί στον Τύπο µε πανηγυρικό τρόπο.
Και δεν είναι µόνο το ότι είχε δηµοσιευθεί στον Τύπο -και θα
καταθέσω τα σχετικά έγγραφα στα Πρακτικά- αλλά υπήρξε και
το άλλο, που λέει ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2020, τότε που ψηφιζόταν ο δικός σας νόµος, υπήρξε τηλεφωνική επαφή του Πρωθυπουργού µε κάποιο πρόσωπο, το οποίο ανήκει στο
καλλιτεχνικό κόσµο, τον κ. Μάστορα, που λέει ότι µετά από τηλεφώνηµα υπήρχε δέσµευση του Πρωθυπουργού για τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων στο νοµοσχέδιο. Δεν έγινε τίποτα.
Εγώ όµως, επίσης, θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ,
αυτή την υπόσχεση, η οποία δεν µπορεί να διαψευσθεί, διότι είναι
το δελτίο Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας, το οποίο λέει: «Δεσµεύτηκε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας πως στον νέο νόµο που
θα φέρει η επόµενη Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας σε αντικατάσταση του νόµου Κατρούγκαλου θα διορθώσει τις άδικες για τους
οµογενείς µας στην Αλβανία πρόνοιες της σηµερινής νοµοθεσίας
που δηµιουργούν προσκόµµατα στη θεµελίωση πλήρους δικαιώµατος εθνικής σύνταξης».
Συνοµολογεί ο Πρωθυπουργός. Και εσείς το λέτε. Το ερώτηµα
είναι όµως: Γιατί δεν το ικανοποιείτε; Γιατί δεν υλοποιείτε, κύριε
Υπουργέ, αυτή την δέσµευση που υπήρχε; Γιατί δεν την υλοποιήσατε όταν φέρατε στη Βουλή το δικό σας νοµοσχέδιο για το
ασφαλιστικό σύστηµα; Παρέµεινε γράµµα κενό και κούφια υπόσχεση.
Ο Πρωθυπουργός υιοθετεί αυτή την αντίληψη που υφίσταται
αυτή τη στιγµή; Τη γνωρίζει ή δεν τη γνωρίζει; Ή σκόπιµα το αφήνουµε να πάει στις καλένδες; Διότι -επαναλαµβάνω- κι εµένα µε
λυπεί αυτό που γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι το Υπουργείο έρχεται
εδώ να δώσει απαντήσεις ειλικρινείς. Το θεωρώ δεδοµένο αυτό.
Δεν µπορούµε όµως να βάζουµε πρόσχηµα τον COVID-19 και ότι
για αυτόν τον λόγο δεν υλοποιήθηκε.
Αν θέλετε να το δεχθούµε και αυτό, πείτε σήµερα, για να γνωρίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, ποιο ήταν το χρονοδιάγραµµά σας,
κύριε Υπουργέ. Μέχρι πότε θα υλοποιούνταν;
Σε κάθε περίπτωση, από δω και πέρα υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα; Υπάρχει κάποια υλοποιήσιµη πρόταση ή σκέψη; Γιατί
δεν υπάρχει ισοτιµία σε αυτούς τους ανθρώπους έτσι. Οι συµπατριώτες µας αυτοί δεν νιώθουν ισότιµοι. Νιώθουν ότι αδικούνται και ότι αυτή η αδικία συνεχίζεται. Δεν µπορώ να το
ερµηνεύσω διαφορετικά αυτό το οποίο συµβαίνει.
Θεωρώ ότι πρέπει, κύριε Υπουργέ, τώρα να το πείτε. Δεσµευτείτε έστω και τώρα για να ικανοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το
αίσθηµα αυτών των ανθρώπων. Δεν µιλάµε αντιπολιτευτικά, αλλά
για να δώσουµε κάποιο µήνυµα σε αυτούς τους συµπατριώτες
µας οι οποίοι -και εσείς πιστεύω να το υιοθετείτε- έχουν αδικηθεί.
Άρα πρέπει να αποκατασταθεί η οποία αδικία και να αποκατασταθεί άµεσα. Δεν µπορεί να υπάρχει άλλο «τρενάρισµα» γι’ αυτό
το αίτηµά τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υποθέσεων): Κύριε Μουλκιώτη, αφιερώσατε πάρα πολύ χρόνο
για να αναλύσετε κάτι το αυτονόητο. Θα επαναλάβω κάτι το
οποίο είπα στην πρωτολογία µου. Οι δεσµεύσεις µας ισχύουν.
Το πώς, όµως, εµείς θα υλοποιήσουµε το χρονοδιάγραµµά µας,
επιτρέψτε µου να σας πω ότι είναι δικαίωµα της Κυβέρνησης.
Άρα, λοιπόν, κρατάτε από την ερώτησή σας ότι οι δεσµεύσεις
ισχύουν µέσα, επαναλαµβάνω, στη σκληρή πραγµατικότητα µιας
πανδηµίας που κτύπησε τη χώρα και άλλαξε συθέµελα ότι είχαµε
προγραµµατίσει σε επίπεδο οικονοµίας, εργασίας, στήριξης της
κοινωνίας µε διαφορετικό τρόπο, προτεραιοτήτων. Βεβαίως οι
δεσµεύσεις ισχύουν, όµως, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης,
κύριε Μουλκιώτη, θα υλοποιηθεί σε χρόνους που εµείς θα επιλέξουµε, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε αδικίες, να στηρίξουµε
κοινωνικές οµάδες όπως οι συγκεκριµένες, µε τον τρόπο που νοµίζουµε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Και αυτό θα γίνει, να είστε σίγουρος.
Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Οι οµογενείς φίλοι µας, τα
αδέρφια µας Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς από τη Σοβιετική
Ένωση πρέπει να αισθάνονται σιγουριά µε αυτή την Κυβέρνηση.
Είµαστε κοντά τους, τους στηρίζουµε, τους σεβόµαστε και ό,τι
έχουµε πει ισχύει. Όµως, τα πράγµατα άλλαξαν λόγω των συγκεκριµένων γεγονότων. Εσείς επιµένετε να αγνοείτε αυτά και να
παραµείνετε σε µια θέση την οποία εµείς έχουµε προαναγγείλει
ότι θα ικανοποιήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού και οι Υπουργοί Επικρατείας, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργώ και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 29-5-2020 σχέδιο νόµου: «Αναβάθµιση του
σχολείου και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται βασικά για νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας µε πάρα πολλές παρεµβάσεις από τα άλλα
Υπουργεία.
Τώρα θα συζητήσουµε τη δεύτερη µε αριθµό 736/25-5-2020
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β3’ Νοτίου
Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Επαναπρόσληψη εποχικά εργαζοµένων στον
τουρισµό-επισιτισµό.»
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι η ερώτηση που προηγήθηκε για
τους οµογενείς είχε γίνει και από µας πριν ακόµα την ψήφιση του
νόµου της Νέας Δηµοκρατίας για το ασφαλιστικό και η απάντηση
ήταν πανοµοιότυπη.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, κατ’ αρχάς, να καταγγείλω την
Κυβέρνηση και προσωπικά τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση
για την εντολή που έδωσε χθες στις δυνάµεις καταστολής να ρίξουν χηµικά τους εργαζόµενους στα ξενοδοχεία και στις επισιτιστικές επιχειρήσεις που είχαν συγκεντρωθεί µε απόφαση του
Συνδικάτου Επισιτισµού της Αττικής και της πλειονότητας των
επιχειρησιακών σωµατείων και διαµαρτύρονταν για την πολιτική
που τους τσακίζει τη ζωή και που καταδικάζει στην ανεργία και
στην εξαθλίωση µεγάλο πλήθος εργαζοµένων. Καταγγέλλω βέβαια και την άρνηση του Υπουργού να συναντηθεί µαζί τους µε
τα ρολά, όπως συνήθως, ερµητικά κλειστά.
Η χθεσινή κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα είχε ως κύριο ζήτηµα την κατάσταση που δηµιουργείται στον τουρισµό, τις συνέπειες στους εργαζόµενους και τη διεκδίκηση εξασφάλισης
εισοδήµατος και µέτρων επιβίωσής τους. Πρέπει να το πούµε
από την αρχή ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και στις 4 Ιου-
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νίου και στις 10, προβάλλοντας τα αιτήµατα τους. Ένα από τα
κύρια αιτήµατα είναι η επαναπρόσληψη των εργαζοµένων στον
τουρισµό και επισιτισµό.
Υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, ειδικές διατάξεις, συλλογικές
συµβάσεις, νοµολογία που, αν θέλετε, καθορίζει την επαναπρόσληψη των εργαζοµένων. Υπάρχει ο ν.1346/83, ο ν.1545/85, ο
ν.1836/89 που ισχύουν για εργοδότες και εργαζόµενους και οι
διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που ισχύουν, σε συνδυασµό µε τους παραπάνω νόµους και
έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές µε υπουργικές αποφάσεις.
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να επαναπροσλάβουν το
προσωπικό που εργάστηκε κατά την προηγούµενη τουριστική
περίοδο το αργότερο µέχρι τις καταληκτικές ηµεροµηνίες που
ξεκινούν για ορισµένες περιοχές στις 15 Μαΐου και ορίζονται το
αργότερο έως τις 10 Ιουνίου κάθε έτος.
Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι αίρεται η απαγόρευση λειτουργίας των ξενοδοχείων δωδεκάµηνης λειτουργίας την 1η Ιουνίου, των εποχικών ξενοδοχείων στις 15 Ιουνίου, καθώς και των
επισιτιστικών επιχειρήσεων στις 25 Μαΐου. Η απόφασή σας καθιστά µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες ως ενεργή τη σχέση εργασίας των εποχικά εργαζοµένων στις παραπάνω επιχειρήσεις,
που υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν εφόσον λειτουργήσουν.
Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν ή σε περίπτωση που δεν
επαναπροσλάβουν το σύνολο του προσωπικού, οι εργαζόµενοι
θα πρέπει να ενταχθούν στο καθεστώς αναστολής των συµβάσεων τους, ώστε να δικαιούνται αποζηµίωση ειδικού σκοπού και
πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: Τι µέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για
να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι που δεν θα επαναπροσληφθούν θα µπουν το καθεστώς αναστολής των συµβάσεων τους,
θα λάβουν την αποζηµίωση και αν θα καλυφθούν οι έκτακτες εισφορές; Προτίθεται να υποχρεώσει η Κυβέρνηση τους εργοδότες να συµπληρώσουν το εισόδηµα αυτών των εργαζοµένων,
ώστε να µπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους µε δεδοµένο
ότι εργάζονται κάθε έτος από τέσσερις έως έξι µήνες;
Τι θα κάνει η Κυβέρνηση µέχρι τις 31 Ιουλίου για το σύνολο
των εργαζοµένων στον επισιτισµό και τουρισµό, ηµεροµηνία που
θα αποσύρει το µέτρο της αναστολής των συµβάσεων; Πώς θα
εξασφαλίσει το επίδοµα ανεργίας των εποχικά εργαζοµένων
µετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και µέχρι την έναρξη
της επόµενης, χωρίς να ισχύσουν οι περιοριστικοί όροι που προβλέπονται σήµερα; Ήδη έχουν θεσπιστεί τα πενήντα ένσηµα για
φέτος, γι’ αυτή την περίοδο η οποία είναι πολύ κρίσιµη, πολύ δύσκολη για τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Κατσώτη, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός. Τουλάχιστον όταν µιλάτε σε µένα, µη νοµίζετε ότι θα περνάνε απαρατήρητα τα ψεύτικα διλήµµατα που βάζετε και η εικονική
πραγµατικότητα που παραθέτετε.
Την καταγγελία που κάνατε στο πρόσωπό µου, την επιστρέφω
στο πρόσωπό σας. Χθες δεν υπήρξε διαµαρτυρία του κόσµου
του τουρισµού και του επισιτισµού. Ήταν ο κοµµατικός στρατός
του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ που απρόκλητα και µε έντονο τρόπο, µε
απαράδεκτες συµπεριφορές κλωτσούσαν και έσπαγαν την
πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Απροειδοποίητα ήρθε µια συγκέντρωση του κοµµατικού στρατού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που δεν εκφράζει τον κόσµο του τουρισµού και του
επισιτισµού. Δεν τον εκφράζει! Χθες δεν ήταν ο ο κόσµος του
τουρισµού και του επισιτισµού έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Ήταν ο κοµµατικός σας στρατός, την ώρα που υπήρχε υπουργικό συµβούλιο χωρίς να έχετε ειδοποιήσει.
Ξέρετε, κύριε Κατσώτη, ότι καλοπροαίρετα µπορούµε να συνοµιλήσουµε, να έρθετε και στο γραφείο µου, αλλά αυτά γίνονται
µε κάποιο ραντεβού. Και αν είναι να συναντηθούµε σαν κόµµατα,
να έρθει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, καλώς να έρθετε.
Χθες ηγείσθε εσείς προσωπικά. Ήσασταν µαζί µε αυτό τον
κόσµο και ήσασταν αυτός που έδινε και τις κατευθύνσεις, τις επιθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Καλά, δεν έχετε συνειδητοποιήσει
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ότι έχετε περάσει στο παρελθόν; Ότι αυτά τα βλέπει η κοινωνία,
σας βλέπει η τηλεόραση και συνειδητοποιούν ότι εδώ πρόκειται
για µια στηµένη διαδικασία;
Εγώ δεν θα έκανα αυτή την αναφορά, κύριε Κατσώτη, αν δεν
µε προκαλούσατε. Ήθελα να το ξεπεράσω. Αλλά αυτές οι συµπεριφορές είναι καταδικαστέες στη συνείδηση της κοινωνίας,
των εργαζοµένων και δεν κερδίζετε τους εργαζόµενους ούτε το
συνδικαλιστικό κίνηµα µε τέτοιες συµπεριφορές.
Δεύτερον, στο ερώτηµά σας θα σας πω, λοιπόν, µε δύο λόγια,
µε δύο λέξεις, τα εξής: Μπροστά σε αυτά τα έκτακτα και πολύ
δύσκολα γεγονότα, απευθύνοµαι προς τον κόσµο του τουρισµού, αναφορικά µε τους νόµους που επικαλεστήκατε για την
υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Απευθύνοµαι στον κόσµο που
πραγµατικά αγωνιά και θα σας πω, όπως θα αναφέρω αναλυτικά
στη δευτερολογία µου –και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν τη συζήτηση
να ακούσουν- το τι θα κάνουµε µε τη νοµοθετική µας πρωτοβουλία που θα κατατεθεί σήµερα.
Λέω µε δύο λέξεις ότι κανένας υποχρεωτικά ή µη υποχρεωτικά
επαναπροσλαµβανόµενος στον χώρο του εποχικού τουρισµού δεν
πρέπει να ανησυχεί. Θα τους καλύψουµε όλους. Αυτή είναι η
απάντηση που δίνω αυτή τη στιγµή στην πρωτολογία µου και θα
αναλύσω στη δευτερολογία µου µε ποια διαδικασία θα καλύψουµε
όλον αυτόν τον κόσµο και του τουρισµού και του επισιτισµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Κατσώτη,
έχετε τον λόγο, αν και δεν έχετε άµεση ευθύνη. Απλώς, ας το
κρατήσουµε να µη γίνει προσωπικό το θέµα. Δεν έχετε ευθύνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το έκανε προσωπικό
ο κ. Βρούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, δεν έχετε ευθύνη.
Το είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εγώ είµαι σχεδόν σαράντα χρόνια εργαζόµενος στον τουρισµό. Ήµουν εκεί και ως εκπρόσωπος –να
το πω έτσι- του κόµµατος που δηλώναµε τη συµπαράστασή σε
αυτούς τους εργαζόµενους, αλλά και σαν εργαζόµενος στον τουρισµό τόσα χρόνια.
Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέµα και επειδή ήµουν εκεί, στον
τόπο του εγκλήµατος –να το πω έτσι- θα σας πω ότι δεν έδινα
εντολές. Ήταν σαράντα πέντε σωµατεία σε όλη την Ελλάδα που
εχθές κινητοποιούνταν. Αυτοί δεν είναι κοµµατικός στρατός του
ΚΚΕ. Είναι εργαζόµενοι, καµαριέρες, σερβιτόροι, µάγειρες, λαντζέρηδες. Είναι αυτοί που τους καταδικάζει στην πείνα και στην
εξαθλίωση η Κυβέρνηση µε την πολιτική της. Είναι αυτοί που
µέχρι τώρα δεν έχουν να επιβιώσουν ούτε µία µέρα, που γυρίζουν από δω και από κει να πάρουν δανεικά.
Πρέπει, επίσης, να µας πει ο Υπουργός Εργασίας πότε δέχτηκε σωµατεία! Πότε τα δέχθηκε; Και µε το ΠΑΜΕ τότε στην Βενιζέλου στην Καλλιθέα τους έστειλε στα δικαστήρια και τώρα
τελευταία καθάρισε η υπόθεση! Και τώρα είναι ερµητικά κλειστές
οι πόρτες του Υπουργείου Εργασίας για τα σωµατεία που προσπαθούν να ζητήσουν και να διεκδικήσουν τα αιτήµατά τους, να
πουν τις θέσεις τους. Αλλά βέβαια! Προτιµά τον ΣΕΤΕ, τον ΣΕΒ,
τους εµπόρους! Απ’ αυτούς καθοδηγείται, αυτών τις αξιώσεις και
τα αιτήµατα υλοποιεί εδώ. Με όλο το πλαίσιο που έχει νοµοθετήσει ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας –και την προηγούµενη
περίοδο που ήταν στην Κυβέρνηση ο ίδιος Υπουργός και τώραδεν υπάρχει ένα αίτηµα που να µην έχει ικανοποιήσει, όπως και
το αίτηµα των ξενοδόχων για τη µη επαναπρόσληψη φέτος των
εργαζοµένων –είναι αίτηµά τους- το οποίο ρυθµίζει τώρα µε µία
νοµοθετική ρύθµιση που δεν την έχει δώσει στη δηµοσιότητα.
Είπε χθες σε αντιπροσωπεία των εργαζοµένων η κ. Σατινάκη
ότι θα αντιµετωπίσει την επαναπρόσληψη όσων έχουν κάνει αίτηση. Σας ρωτάω το εξής: Στη Νάξο που είστε εσείς, ποιος έχει
κάνει αίτηση; Ποιος εργοδότης, αν θέλετε, δεν εκβιάζει τους εργαζόµενους να µην πάνε στα σωµατεία τους, όπως λέει ο νόµος
και η συλλογική σύµβαση ότι µπορούν να κάνουν αίτηση µέσα
από τα σωµατεία τους, αφού τους παίρνουν κάθε χρόνο; Ποιος
δεν θα αξιοποιήσει σήµερα τη µη υποβολή αίτησης από τα σωµατεία, για να πουν: «εµείς δεν έχουµε κανέναν εργαζόµενο. Δεν
έχουν υποβάλει αίτηση»;
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Θα καλύψετε, λοιπόν, όλους αυτούς τους εργαζόµενους που
ήταν στις ΑΠΔ πέρυσι; Και ξέρετε πολύ καλά ότι µε το σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» µπορείτε να βρείτε ποιοι ήταν αυτοί που εργάζονταν
πέρυσι. Άρα, λοιπόν, τι θα κάνετε; Θα είναι ενεργή η σύµβασή
τους φέτος; Θα εξασφαλιστεί ότι αυτοί αν δεν δουλέψουν, θα
είναι σε αναστολή µε αυτό τουλάχιστον που ορίζει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, µε την κάλυψη της ασφάλισής τους; Αυτοί οι εργαζόµενοι
που θα είναι σε αναστολή, θα εξασφαλίσουν φέτος το ταµείο
ανεργίας για τον χειµώνα τους;
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ. Εάν δεν έχουν όλοι ταµείο ανεργίας
και δεν αναστέλλεται το ταµείο ανεργίας αν δουλέψουν, τότε λοιπόν δεν θα υπάρχει καµµία προστασία γι’ αυτούς τους εργαζόµενους.
Εµείς αυτό ζητάµε, δηλαδή επίδοµα ανεργίας για όλους τους
εργαζόµενους, γιατί αλλιώς δεν εξασφαλίζονται ή αυτό του ειδικού σκοπού. Εµείς µιλάµε για επαναπρόσληψη όλων, ειδικού
σκοπού αποζηµίωση µέχρι εκεί που λέτε εσείς, δηλαδή στο τέλος
Σεπτέµβρη, αλλά πέρα από εκεί όµως όλοι στο ταµείο ανεργίας,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µέχρι να πιάσουν δουλειά την
επόµενη περίοδο.
Μόνο έτσι, λοιπόν, µπορούν να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι
στον τουρισµό που πέρυσι κιόλας, τα έσοδα από τον τουρισµό
ήταν 22 δισεκατοµµύρια ευρώ! Αυτοί τα έβγαλαν! Χωρίς αυτούς
δεν θα υπήρχε τίποτα! Κουφάρια είναι τα ξενοδοχεία τώρα χωρίς
τους ξενοδοχοϋπαλλήλους ή οι επισιτιστικές επιχειρήσεις χωρίς
τους εργαζόµενους. Είναι κουφάρια! Αυτοί, λοιπόν, έβγαλαν τα
22 δισεκατοµµύρια ευρώ πέρυσι, αυτοί τα 120 δισεκατοµµύρια
ευρώ τα τελευταία χρόνια! Πού πήγαν αυτά; Εξαϋλώθηκαν; Πού
πήγαν; Δεν πήγαν στις τσέπες ιδιαίτερα αυτών των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, που σήµερα σας καλούν εδώ να µην τους
πιέζετε να λειτουργήσουν, που θέλουν να µη λειτουργήσουν γιατί
έχουν, λέει, κόστος λειτουργίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κατσώτη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εµείς, λοιπόν, σας καλούµε εδώ, µε
αυτή την ερώτηση, να προστατεύσετε αυτό το δικαίωµα που ορίζεται από τους νόµους και από τις συλλογικές συµβάσεις και να
µην τις καταργήσετε, γιατί εσείς θα καταργήσετε ουσιαστικά τη
συλλογική σύµβαση, αν δεν προστατέψετε τους εργαζόµενους
και δεν εφαρµόσετε αυτό που λέµε, δηλαδή ότι πρέπει να επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις και αν
δεν λειτουργήσουν, να ισχύσει η αναστολή µε ό,τι αυτό σηµαίνει
για την προστασία των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση µε τον κ. Κατσώτη
πάντα έχει ένα ενδιαφέρουν, διότι καταφέρνει πάντα να το πάει
στην πολιτική αντιπαράθεση.
Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Κατσώτη να αναφέρεται για ακόµη µία
φορά σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, αναφορικά µε το οποίο η Κυβέρνηση µε αυτά που θα διαβάσω και θα ανακοινώσω στη Βουλή,
έσκυψε πάνω από το πρόβληµα και αγκάλιασε όλον τον κόσµο
του τουρισµού και του επισιτισµού. Αντίθετα, ο κ. Κατσώτης σε
ένα παραλήρηµα ιδεολογικού µανιφέστου προσπάθησε να πει
ότι έχει το προνόµιο της ευαισθησίας, που δεν το έχει.
Δεν είστε εσείς που έχετε το προνόµιο της ευαισθησίας και
της καλοσύνης ούτε εκπροσωπείτε, κύριε Κατσώτη, εσείς και το
κόµµα σας τους εργαζόµενους, διότι σας έχω ζητήσει πολλές
φορές να µου δείξετε µία χώρα του κόσµου που µπορούν να
εφαρµοστούν ή εφαρµόζονται αυτά τα οποία επαγγέλεστε και
δεν υπάρχει καµµία! Αν -ο µη γένοιτο- εφαρµόζονταν για τους
εργαζόµενους αυτά που λέτε, θα τους οδηγούσατε στο συσσίτιο
και στην εξαθλίωση. Ευτυχώς, λοιπόν, που δεν σας πιστεύουν
και δεν σας ακούν οι εργαζόµενοι και σας γυρίζουν την πλάτη.
Συνεχίζω, λοιπόν, µε τα εξής: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα σας διαβάσω ένα µέρος του νοµοθετικού πλαισίου που
έχει καταθέσει, η Κυβέρνηση –διότι σε λίγο η Κυβέρνηση θα το
εκθέσει ολόκληρο- το οποίο θα έχει κάποια χαρακτηριστικά και
θα επιβεβαιώνει την προστασία, τη µέριµνα, το ενδιαφέρον, τη
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στήριξη των εργαζοµένων του τουρισµού και του επισιτισµού.
Για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και
τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, λαµβάνουµε ειδική µέριµνα. Πιο συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι που απασχολούνται
εποχικά στον τοµέα των µεταφορών, της λειτουργίας των ξενοδοχείων και του τουρισµού γενικότερα κατά την τουριστική περίοδο του 2019, έχουν δικαίωµα επαναπρόσληψης για τη φετινή
τουριστική περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.1346/1983.
Υπό άλλες συνθήκες, οι συµβάσεις αυτών των εργαζοµένων θα
είχαν ήδη ενεργοποιηθεί από τον Μάιο του 2020. Αυτή είναι µία
πραγµατικότητα. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη εξαιτίας της αποδιοργάνωσης της αγοράς εργασίας που έφερε η πανδηµία λόγω
του κορωνοϊού στην ελληνική οικονοµία.
Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα, αλλά και
να διευκολύνουµε όλες τις εποχικές επιχειρήσεις, αυτές που έρχονται αντιµέτωπες µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες, τους δίνουµε τη δυνατότητα να θέσουν τους παραπάνω εργαζόµενους
σε αναστολή της σύµβασης εργασίας τους από 1-6-2020 έως 309-2020, εφόσον τους επαναπροσλάβουν. Αυτοί οι εργαζόµενοι
θα είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534
ευρώ, εφόσον τεθεί σε αναστολή η σύµβαση εργασίας τους.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου, υπολογιζόµενες επί του ποσού
των 534 ευρώ, θα καλυφθούν πλήρως από την πολιτεία.
Γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις
απαγορεύεται να προβαίνουν σε µείωση του προσωπικού τους.
Οποιαδήποτε καταγγελία σύµβασης εργασίας θα είναι άκυρη.
Σταδιακά οι παραπάνω επιχειρήσεις θα µπορούν να ανακαλούν
την αναστολή συµβάσεων εργασίας µέρους ή του συνόλου των
εργαζοµένων τους που είναι σε αναστολή.
Η άρση των αναστολών θα γίνεται µε κριτήριο το ποσοστό
πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το ποσοστό
λειτουργικής επάρκειας για τα τουριστικά λεωφορεία της επιχείρησης. Για παράδειγµα, σε ξενοδοχείο που παρουσιάζει 20%
πληρότητα, ο εργοδότης θα πρέπει να ανακαλέσει το ένα τρίτο
των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις τελούν σε αναστολή. Με τη συµπλήρωση πληρότητας
50%, ο εργοδότης θα πρέπει να ανακαλέσει τα δύο τρίτα των
συµβάσεων εργασίας που έχουν ανασταλεί. Με τη συµπλήρωση
πληρότητας 80%, ο εργοδότης υποχρεούται να ανακαλέσει την
αναστολή των συµβάσεων εργασίας όλων των εργαζοµένων.
Εργαζόµενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή των συµβάσεων εργασίας τους θα µπορούν να απολαµβάνουν των ευεργετηµάτων της ένταξής τους στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
αυτόν που έχουµε σήµερα και µέσα στο νοµοσχέδιό µας.
Όσον αφορά τους εποχικά εργαζόµενους οι οποίοι δεν έχουν
το δικαίωµα επαναπρόσληψης, και λαµβάνουν το εποχικό επίδοµα ανεργίας από τον Σεπτέµβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, και γι’ αυτό ακόµα µεριµνήσαµε. Αυτοί θα
δικαιούνται µηνιαία έκτακτη αποζηµίωση ύψους ίσου µε το τελευταίο επίδοµα ανεργίας που έλαβαν και θα την πάρουν για
τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ κατά τη χρονική περίοδο από τον Σεπτέµβριο 2019
έως τον Φεβρουάριο 2020.
Παράλληλα, το κράτος θα ενισχύσει τις εποχικές επιχειρήσεις
µε έναν ακόµη τρόπο και θα δώσει κίνητρα για πρόσληψη εργαζοµένων: Για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο
θα καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές όλων των εργαζοµένων
που έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν µε µερική απασχόληση στις εποχικές αυτές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εργαζόµενους που δεν έχουν το δικαίωµα επαναπρόσληψης και είχαν
λάβει το τακτικό επίδοµα εποχικής ανεργίας εντός του χρονικού
διαστήµατος από τον Σεπτέµβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο
του 2020.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
ήδη κατέθεσε µία πολύ σηµαντική τροπολογία. Καθώς η κοινωνία
και η οικονοµία µας µπαίνει σε µια δεύτερη φάση, ερχόµαστε να
καλύψουµε έναν κόσµο που πραγµατικά βρίσκεται σε αγωνία και
αβεβαιότητα και το κάνουµε έµπρακτα δείχνοντας και αντανακλαστικά και ευαισθησία. Το κάνουµε µε αυτά που σας ανακοί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

νωσα λίγο πριν και θα τα δείτε στο νοµοσχέδιο. Αγκαλιάζουµε
και προστατεύουµε όλον αυτόν τον κόσµο. Έρχεται η πολιτεία
και γίνεται ασπίδα προστασίας τους έµπρακτα, µέσα στο χρονοδιάγραµµα που ανακοίνωσα πριν, µε συγκεκριµένες πολιτικές και
ενέργειες. Κανένας εργαζόµενος και από αυτούς που υποχρεωτικά πρέπει να επαναπροσληφθούν και από εκείνους οι οποίοι
δεν ήταν υποχρεωτική η επαναπρόσληψη τους δεν θα µείνει
απροστάτευτος από την Κυβέρνησή µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Θα συνεχίσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 5386/2-4-2020 ερώτηση του κύκλου των αναφορών - ερωτήσεων του Βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Άµεση στήριξη των πολιτών
που αναµένουν την έκδοση της προσωρινής ή της κύριας σύνταξης, αλλά και των µακροχρόνια ανέργων πλησίον της σύνταξης».
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο, για δύο λεπτά, που θα
γίνουν τρία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς µετά το άλγος της κατάργησης από
εσάς και της Πλειοψηφίας της δέκατης τρίτης σύνταξης, µετά
το φιάσκο των vouchers και της δήθεν τηλεκατάρτισης, οδηγούµαστε στο τρίτο µέρος της «τριλογίας Βρούτση»: Το άγος, το
βουνό των τριακοσίων και πλέον χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων.
Και εσείς µπορεί να το λέτε «εκκρεµών συντάξεων», αλλά ζωή σε
εκκρεµότητα δεν υπάρχει, κύριε Βρούτση.
Υποσχεθήκατε τον Ιούλιο του 2019 ότι θα αυξήσετε τις συντάξεις. Τις µειώνετε. Μετά από δέκα µήνες, λέτε «φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ
γι’ αυτό», ενώ µπορείτε, είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε, να
τροποποιήσετε τον νόµο. Δεν θα επικαλεστώ στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επικαλεστώ στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισµού
της Βουλής, που είναι πραγµατικά αποκαλυπτικά για το τι παραδώσατε το 2014, τι παραδώσαµε τον Ιούλιο και τι κάνατε µέσα
σε αυτούς τους δέκα µήνες συσσωρεύοντας άλλες ογδόντα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, κύριες και επικουρικές.
Αφού καταφέραµε εµείς να µειώσουµε 70% τις εκκρεµότητες
σε χρόνια µνηµονιακά και αφού σας βγάλαµε από τα µνηµόνια
της χρεοκοπίας, στα οποία εσείς βάλατε τη χώρα, και σας αφήσαµε προίκα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ, καταφέρατε, µε βάση
πάντα τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής,
να φτάσετε στις τριακόσιες δεκατέσσερις. Εκατόν εβδοµήντα
δύο τις εκκρεµείς συντάξεις, εκατόν εξήντα χιλιάδες οι εκκρεµείς
συντάξεις του δηµοσίου, εκατόν πέντε χιλιάδες οι συντάξεις του
ΕΦΚΑ, σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τρεις οι επικουρικές. Σύνολο: τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα δύο.
Παραβιάζετε τη νοµοθεσία που ορίζει ότι τουλάχιστον πρέπει
να δώσετε -50% είναι- την προσωρινή σύνταξη. Και δεν σας το
λέει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέει η ΓΣΕΒΕΕ, τριτοβάθµιο όργανο. Εδώ και ενάµιση χρόνο έµποροι, επαγγελµατίες
έχουν καταθέσει αιτήσεις για να πάρουν σύνταξη, χωρίς να ζητούν προσωρινή σύνταξη και δεν έχουν την δυνατότητα. Δηλαδή
τι; Δεν έχουν τον µισθό -έφυγαν από τη δουλειά-, δεν έχουν τη
σύνταξη -την αναµένουν-, δεν έχουν επίδοµα ανεργίας. Το αναλογιστήκατε εσείς µε το «success story» των 32 δισεκατοµµυρίων, κύριε Βρούτση; Και ελπίζω να µην είναι αυτό το µοντέλο
αξιοποίησης, το µοντέλο Βρούτση της κατάρτισης ούτε του προηγούµενου, του κ. Μηταράκη, που εντοπίστηκε στη Μαλακάσα
και καταγγέλλεται από διεθνή οργανισµό για τον τρόπο που
απορρόφησε τα χρήµατα. Είναι απευκταίο. Πρέπει να είναι αντιπαράδειγµα το µοντέλο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.
Και το ερώτηµα -θα σας πω και στη δευτεροµιλία µου, γιατί
υπάρχουν και άλλα ζητούµενα και δεδοµένα, και στα οποία θα
πρέπει εσείς, όσο καιρό είστε στην καρέκλα του Υπουργού Εργασίας και δεν είστε «Υπουργός Ανεργίας», δεν είστε «Υπουργός
µη Απασχόλησης», να δώσετε λύση- είναι σαφές: Θα µειώσετε
τον αριθµό των εκκρεµών συντάξεων που έχουν γίνει βουνό –
τριακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες είναι- όπως το Γραφείο Προ-
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ϋπολογισµού της Βουλής λέει στον απολογισµό του τριµήνου,
κύριε Βρούτση; Αυτό είναι το ερώτηµα και δεν είναι ερώτηµα
δικό µου. Είναι ερώτηµα ανθρώπων που αυτή τη στιγµή µάς παρακολουθούν και περιµένουν -έχουν πληρώσει τριάντα και σαράντα χρόνια ασφαλιστικές εισφορές- να δουν πώς θα
αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητά τους, πώς θα βάλουν ένα
πιάτο φαγητό µπροστά τους, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ. Είστε
εξαιρετικά σαφής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα µπορούσα να απαντήσω µονολεκτικά στον κ.
Τριανταφυλλίδη, τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, µε
µία φράση γνωστή: Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για
σκοινί, κύριε Τριανταφυλλίδη. Με αυτά που θα σας παραθέσω
τώρα κανονικά θα έπρεπε να κοκκινήσετε από ντροπή, γιατί είναι
θράσος όλα αυτά τα οποία καταθέσατε λίγο πριν για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας και για τον κόσµο που περιµένει
σύνταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω κάτι για πολλοστή φορά: Μία από τις βασικές παθογένειες του ασφαλιστικού
µας συστήµατος ήταν οι εκκρεµείς συντάξεις. Ποτέ δεν κατηγόρησα όταν ανέλαβα Υπουργός το 2012 το ΠΑΣΟΚ. Δεν γύρισα
ποτέ πίσω. Ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησα για τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις που υπήρχαν και δεν είχαν απονείµει.
Δεν το έκανα αυτό για τον εξής απλό λόγο: Ήξερα, γνώριζα ως
Υπουργός ότι το πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων δεν λύνεται
µε το ανθρώπινο δυναµικό που έχουµε στον e-ΕΦΚΑ. Λύνεται
µόνο µε ένα µηχανογραφικό σύστηµα, µε το ψηφιακό άλµα ενός
νέου οργανισµού, όπως τον φτιάξαµε µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση 4670/2020 και πηγαίνει προς τα εκεί.
Τι συνέβη όµως; Πού ασκούσε κριτική ο Βρούτσης ως Βουλευτής που είχε το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο;
Πρώτον, τον Δεκέµβριο του 2014 παρέδωσα στην κυβέρνηση,
στην παράδοση-παραλαβή, στον Σκουρλέτη τον φάκελο µε την
ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» και η απάντηση που πήρα ήταν ότι οι
συντάξεις δεν πρέπει να βγαίνουν από µηχανήµατα, πρέπει να
βγαίνουν από ανθρώπους. Αυτή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και πέταξε στο καλάθι, αυτό πέταξε στο καλάθι ο ΣΥΡΙΖΑ, την
ευκαιρία από 1η Ιανουαρίου του 2017 οι Έλληνες εργαζόµενοι,
µελλοντικοί συνταξιούχοι, να έχουν ψηφιακή σύνταξη, πέταξαν
τη µεταρρύθµιση. Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και η δεύτερη κριτική που ασκούσα ήταν στο σηµείο ότι η κ.
Αχτσιόγλου έβγαινε συνεχώς στα κανάλια, εξαπατούσε τον ελληνικό λαό -και ο κ. Τσίπρας µαζί- και έλεγε ότι έλυσαν το θέµα
των ληξιπρόθεσµων και κάθε τόσο έβγαιναν νέες εκκρεµείς συντάξεις για τις οποίες -δυστυχώς για την ελληνική Βουλή και τη
δηµοκρατία- δεν απαντούσαν σε ερωτήσεις. Η κ. Αχτσιόγλου δεν
είχε έρθει ποτέ εδώ, όπως κάνω εγώ σήµερα για να απαντήσω.
Ποτέ! Πενήντα πέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έκαναν
ερώτηση, µας αγνόησε, µας περιφρόνησε, µας πέταξε την ερώτηση στο καλάθι, δεν ερχόταν εδώ να απαντήσει. Στους Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής το ίδιο, δεν απαντούσε ούτε στους
Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής και αναγκάστηκα, όταν γίναµε κυβέρνηση, να προκαλέσω τον ΣΥΡΙΖΑ, να ζητήσω να µου
κάνουν ερώτηση, για να µάθουν ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις που παρέλαβε η Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση.
Και έπρεπε να κοκκινίζετε διότι η απάντηση ήρθε και οι απαντήσεις, κύριοι συνάδελφοι, να ξέρετε ότι δεν δίνονται από τους
Υπουργούς, διότι κάθε Υπουργός µπορεί αυθαίρετα να πει και
ένα νούµερο του κεφαλιού του. Οι απαντήσεις δίνονται από τις
υπηρεσίες.
Η απάντηση, λοιπόν, τέλος Αυγούστου, 28 Αυγούστου 2019,
από τις υπηρεσίες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε ένα εκατοµµύριο
πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα οκτώ εκκρεµότητες,
επανυπολογισµούς, συντάξεις χηρείας, κύρια, επικουρικά και
εφάπαξ. Και έχετε το θράσος και έρχεστε εδώ;
Για κακή σας τύχη, λοιπόν, προχθές το Υπουργείο Εργασίας
ξαναεµφάνισε τον «ΗΛΙΟ». Ο «ΗΛΙΟΣ» είναι µεγάλη τοµή, µία από
τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις της υπουργίας µου το 2013 - 2014.
Χαρτογραφήθηκε το ασφαλιστικό σύστηµα, που δεν ξέραµε
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ποιος παίρνει σύνταξη, που ήταν γεµάτο εικονικές και παράνοµες
συντάξεις, «µαϊµού» συντάξεις. Το είχατε σταµατήσει, δεν εκδίδατε τον «ΗΛΙΟ» και εξέδωσα δεκαπέντε τεύχη, από τα οποία
πλέον κάθε µήνα θα παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό το χαρτογραφηµένο σε απόλυτη διαφάνεια ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας, πόσες συντάξεις βγαίνουν, από το οποίο βγαίνουν τα
εξής συµπεράσµατα στα ερωτήµατά σας.
Συµπεράσµατα, λοιπόν: Το διάστηµα του Ιουλίου του 2019 έως
και τον Μάρτιο του 2020 αυτά είναι τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, να κρατήσετε κάποια και για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αποδώσατε εκατόν πενήντα χιλιάδες είκοσι µία
συντάξεις αυτό το διάστηµα. Το πρώτο τρίµηνο του 2019 -περίοδος ΣΥΡΙΖΑ- απονεµήθηκαν πενήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα
πέντε συντάξεις, ενώ το πρώτο τρίµηνο και εν µέσω πανδηµίας
του 2020 αποδώσαµε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα
µία, περισσότερες από εσάς. Εκεί είναι το στοίχηµα, όµως;
Θέλω να το ακούσετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να το λήξουµε
αυτό το θέµα. Η χώρα µας πρέπει να προχωρήσει µπροστά. Το
ζήτηµα είναι ποιος θα βγάλει περισσότερες; Όχι. Το ζήτηµα είναι
αν µπορέσουµε να κάνουµε το ψηφιακό άλµα.
Απαντώ, λοιπόν: Θέσαµε ένα χρονοδιάγραµµα, η Ελλάδα προχωράει µπροστά, το ψηφιακό άλµα λέγεται «Ψηφιακή Σύνταξη
“ΑΤΛΑΣ”» και αυτή θα υλοποιηθεί τέλος Ιουνίου. Ήδη βρίσκεται
σε πιλοτική εφαρµογή, θα αφορά το 40% των νέων συντάξεων
του πρωτογενή τοµέα για αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφους, δείχνοντας τον σεβασµό µας στον πρωτογενή τοµέα και την πιο
ευαίσθητη κατηγορία, που είναι οι συντάξεις αιτία θανάτου.
Αυτές είναι το 40%.
Από τη µέρα που θα γίνει αυτό το επίτευγµα στη χώρα µας,
από εκείνη τη µέρα αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση των εκκρεµών
συντάξεων.
Για αυτό θα συνιστούσα στον συνάδελφο εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ να µην µπαίνει σε χωράφια τα οποία δεν γνωρίζει και µε τα
οποία εκτίθεται και ο ίδιος και το κόµµα του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
Τους χρόνους δεν τους κρατάµε, όµως, ένθεν και ένθεν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή
είναι δηµόσια η ακροαµατική διαδικασία, εγώ αναφέρθηκα στα
επίσηµα στοιχεία όχι του ΣΥΡΙΖΑ, στην έκθεση πρώτου τριµήνου
του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής µε τον αντίστοιχο
πίνακα.
Εκεί, κύριε Υπουργέ, βγάλατε ένα σχεδιάγραµµα. Από το
«Σκοιλ Ελικικού» είναι, από το ΚΕΚ, που σας έφτιαξαν ένα ωραίο
σχεδιάγραµµα και µας το παρουσιάζετε; Πού είναι τα επίσηµα;
Τα επίσηµα στοιχεία είναι αυτά τα συγκεκριµένα που λέτε µάλιστα. Δηλαδή και το ψέµα έχει -ξέρετε- πολύ κοντά ποδάρια.
Από το iefimerida θα καταθέσω στα Πρακτικά συγκεκριµένη
δική σας ανακοίνωση όπου αναφέρεστε στο άγος των εκκρεµών
συντάξεων.
Πριν, όµως, πω οτιδήποτε άλλο, είστε περήφανος για την απόλυση των πεντέµισι χιλιάδων επιστηµόνων που εργάστηκαν µέσω
των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ, γιατί ενώ είστε Υπουργός Εργασίας, στα µάτια αυτών των νέων επιστηµόνων που επιλέχθηκαν
µε κριτήρια ΑΣΕΠ γίνεστε Υπουργός των απολύσεων και της
ανεργίας;
Με την ευκαιρία, σηµερινά δηµοσιεύµατα αναφέρουν ότι θα
χρηµατοδοτήσετε επιχειρήσεις χωρίς ρήτρα απασχόλησης. Είναι
δυνατόν Υπουργός Εργασίας να βλέπει, να διαβάζει πρόσκληση
ενδιαφέροντος αναπτυξιακής τράπεζας, όπου δεν υπάρχει υποχρέωση των επιχειρήσεων που θα λάβουν κρατική ενίσχυση να
διατηρήσουν τουλάχιστον τις θέσεις εργασίας και να επιβάλλει
ο Υπουργός Εργασίας τη ρήτρα απασχόλησης τουλάχιστον να
διατηρήσουν αυτές οι επιχειρήσεις τις θέσεις εργασίας που
έχουν;
Κοιτάξτε, όταν βγαίνετε και λέτε για τους «ΗΛΙΟΥΣ» και τον
«ΑΤΛΑ» και λοιπά και λοιπά, ο κόσµος περιµένει τη σύνταξή του.
Ούτε «ΑΤΛΑ» θέλει ούτε «ΗΛΙΟ» ούτε πρωινές τηλεοπτικές εκ-
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ποµπές και όλα αυτά τα παραµύθια της Χαλιµάς που του λέτε,
παραπέµποντας στο 2022, στην ψηφιακή σύνταξη, δηλαδή
αέρας κοπανιστός! Σήµερα θέλει να ζήσει, σήµερα θέλει τη σύνταξή του και µάλιστα, σε καιρούς που εµείς σας βγάλαµε από τα
µνηµόνια και σας δώσαµε τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις, έτσι
ώστε να µπορείτε σήµερα να καµώνεστε.
Κύριε Υπουργέ -και µε αυτό κλείνω, δεν χρειάζεται να πούµε
περισσότερα- µε διαδικασίες-εξπρές εν µέσω πανδηµίας επικαλεστήκατε µέχρι και τον κορωνοϊό. Εδώ αυξάνονται οι εκκρεµείς
συντάξεις από τον Ιούνιο του 2019 µέχρι και τον Δεκέµβριο του
2019, πενήντα χιλιάδες έγιναν. Σήµερα είναι ογδόντα χιλιάδες οι
επιπλέον εκκρεµείς συντάξεις, το λέει ο Φώσκολος στο
«ΕΘΝΟΣ», το λέει ο Γεωργάκης στα «ΝΕΑ», που είναι έντυπα
συγκεκριµένα, ασχολούνται και εγώ -ξέρετε- πιστεύω περισσότερο τους συναδέλφους µου δηµοσιογράφους και όχι εσάς, γιατί
λέτε κατά σύστηµα ψέµατα. Γιατί λέτε ψέµατα; Με διαδικασίεςεξπρές εν µέσω πανδηµίας δώσατε στα δικά σας παιδιά τα voucher των επιστηµόνων. Με διαδικασίες-εξπρές οι υπηρεσίες του
Υπουργείου αξιολόγησαν εν µια νυκτί το τεράστιο σε όγκο εκπαιδευτικό υλικό των ΚΕΚ µε τα γνωστά τραγελαφικά αποτελέσµατα.
Για την καθυστέρηση, όµως, από τρεις µέρες σε τρία χρόνια
στην απονοµή των συντάξεων φταίει ο κορωνοϊός, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει η ψηφιακότητα, φταίει ο «ΑΤΛΑΣ», φταίει το Εσκί
Σεχίρ, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον κ. Βρούτση.
Κύριε Βρούτση, βρίσκεστε εν αποδροµή, στο τέλος της πορείας, «αποχαιρετάτε την Αλεξάνδρεια», όσον αφορά τα υπουργικά σας καθήκοντα. Τουλάχιστον αυτόν τον κόσµο που µας
παρακολουθεί και περιµένει τη σύνταξή του για να βάλει ένα
πιάτο φαγητό µπροστά του, που πλήρωσε σαράντα χρόνια
ασφαλιστικές εισφορές, µην τον κοροϊδεύετε! Δώστε του µια πειστική εξήγηση για όλα αυτά που συµβαίνουν και µην παραπέµπετε στον ΣΥΡΙΖΑ! Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε, αξιολογήθηκε τον Ιούλιο
του 2019. Τώρα κρίνεστε εσείς και εσείς είπατε «θα µειώσουµε
τις εκκρεµείς» και προσθέσατε άλλες ενενήντα χιλιάδες επάνω.
Εσείς είπατε «θα αυξήσουµε τις συντάξεις» και ο συνταξιούχος
είδε µείον 70 και µείον 100 ευρώ στην τσέπη του στην τελευταία
σύνταξη και τον παραπέµπετε και του λέτε «µη στεναχωριέσαι,
θα στην κάνουµε ψηφιακή». Είτε ψηφιακή είτε αναλογική, η µείωση λέγεται µείωση. Η αύξηση λέγεται αύξηση. Και µάλιστα, τριγυρνάτε και σενάρια περί αύξησης των ορίων ηλικίας, δηλαδή
δεν φτάνει που έχει ο Έλληνας συνταξιούχος τον κορωνοϊό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Τριανταφυλλίδη,
ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Δεν φτάνει που έχει τον κορωνοϊό και την καθηµερινή πίεση
σε σχέση µε την υγεία του, δεν φτάνει που έχει τα προβλήµατα
µε τα άνεργα παιδιά του, δεν φτάνει που έχει όλα τα καθηµερινά
ζητήµατα, έχει και εσάς να τον κοροϊδεύετε και να τον εµπαίζετε.
Του λέτε από τη µια «σε ένα βράδυ καθάρισα την ιστορία µε τα
voucher, αλλά εσύ θα περιµένεις τέσσερα χρόνια για να πάρεις
τη σύνταξή σου».
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Βρούτση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Τριανταφυλλίδη,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
µε µία εισαγωγική παρατήρηση. Ο κ. Τριανταφυλλίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε εδώ και κάνει µία συγκεκριµένη ερώτηση
για τις εκκρεµείς συντάξεις. Καλοδεχούµενο.
Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, ως Υπουργός Εργασίας,
είµαι εδώ, όπως και όλη η Κυβέρνηση, η κ. Κεραµέως, πριν ο κ.
Μηταράκης, αυτή την εικόνα που δεν την βλέπαµε επί ΣΥΡΙΖΑ,
που δείχνει ότι σεβόµαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Όµως, έξι ολόκληρα λεπτά, ο κ. Τριανταφυλλίδης, δεν ανα-
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φέρθηκε στην ερώτησή του. Έκανε επί παντός επιστητού κριτική
στην Κυβέρνηση, σε µένα προσωπικά, στο Υπουργείο, στις πολιτικές της Κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι πρέπει λίγο
να είναι πιο οργανωµένη, όταν διεξάγεται µια συζήτηση. Δικαίωµα του Βουλευτή είναι να επεκτείνεται, αλλά θα απαντήσω
και εγώ, λοιπόν, ευθέως στον κύριο Βουλευτή, έτσι όπως απευθύνθηκε σε µένα.
Επαναλαµβάνω, κύριε Τριανταφυλλίδη: «Στον τόπο του κρεµασµένου, δεν µιλάνε για σκοινί». Και αυτό απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κραυγές του κ. Τριανταφυλλίδη για µένα υποδηλώνουν
κάτι: Υποδηλώνουν τον τρόµο του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα παρουσιαστεί
η ψηφιακή σύνταξη. Το ζήτηµα της ψηφιακής σύνταξης είναι το
άλµα, αυτό που περιµένει η κοινωνία, η παθογένεια δεκαετιών.
Και θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι το ζήτηµα της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» τους το παρέδωσα τον Ιανουάριο του
2015 και το πέταξαν στα καλάθια. Δεν ασχολήθηκαν. Παρέδωσαν, µε στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα πιο επίσηµα,
υπάλληλοι το υπογράφουν, ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, η κ. Αχτσιόγλου
έβγαιναν στα κανάλια και λέγανε ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες πλέον συντάξεις να πληρώσουν. Γι’ αυτό το δούλεµα και
την κοροϊδία του ελληνικού λαού και των συνταξιούχων, φυσικά
και σας αξιολόγησε ο κόσµος.
Εγώ ποτέ δεν είπα «γιατί δεν βγήκαν όλες µαζί;». Είπα: «Γιατί
δεν αξιοποιήσετε αυτό που σας παρέδωσα και γιατί λέτε ψέµατα;».
Τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είστε στη δυσάρεστη θέση να
απολογηθείτε. Απολογείστε, λοιπόν, διότι δεν κάνετε κριτική σε
αυτό που σας παρουσίασα λίγο πριν. Λίγο πριν τι παρουσίασα,
κύριοι συνάδελφοι; Χθες παρουσιάσαµε τον «ΗΛΙΟ», όλα τα
τεύχη των δεκαπέντε µηνών από 1η Ιανουαρίου του 2019, που ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε σταµατήσει να παρουσιάζει, πού είναι η χαρτογράφηση και η απόλυτη διαφάνεια του ασφαλιστικού. Γιατί το έκανε;
Για δικούς του λόγους. Δεν θέλω να µπω σε σκέψεις δεύτερες.
Εµείς τα βγάλαµε. Κάθε µήνα ο ελληνικός λαός θα βλέπει τη χαρτογράφηση του ασφαλιστικού -τα παρουσιάσαµε όλα χθες- και
θα βλέπει και την απονοµή των συντάξεων, γιατί µέσα υπάρχει
στη σελίδα 8 το κεφάλαιο απονοµής συντάξεων.
Από το κεφάλαιο απονοµής συντάξεων, κυρία Σακοράφα, λίγο
πριν παρουσίασα µε τα επίσηµα στοιχεία, του πιο λεπτοµερούς
εργαλείου, του πιο αξιόπιστου, που λέγεται «ΗΛΙΟΣ», που χαρτογραφεί µέχρι και σεντ το ασφαλιστικό, ότι εµείς παραδώσαµε,
απονείµαµε εκατόν πενήντα χιλιάδες συντάξεις το τελευταίο διάστηµα από τον Ιούλιο.
Ο κ. Τριανταφυλλίδης µιλάει για τις εκκρεµείς. Βεβαίως και
συσσωρεύονται. Του απέδειξα ότι το πρώτο τρίµηνο του 2019 οι
απονοµές των συντάξεων ήταν µικρότερες από το πρώτο τρίµηνο του 2020. Σας καλώ να προστρέξετε στα έγγραφα, θα το
δείτε αυτό, βγάλαµε περισσότερες συντάξεις.
Επαναλαµβάνω, το ζήτηµα δεν είναι αυτό, ο ανταγωνισµός αν
θα είναι πεντακόσιες ή χίλιες συντάξεις παραπάνω, αλλά είναι
πως θα το λύσουµε για πάντα το ζήτηµα.
Και αφού µε προκαλεί, λοιπόν, ο κ. Τριανταφυλλίδης, είµαι
υποχρεωµένος να ξαναπώ στη Βουλή κάτι το οποίο έλεγα και ως
Βουλευτής, το οποίο αποκαλύφθηκε δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε:
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκρυβε τις συντάξεις, δεν τις πρωτοκολλούσε. Τον Δεκέµβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020 ανακαλύψαµε νέα
τσουβάλια χωρίς καταχώρηση της αίτησης σύνταξης, βρήκαµε
δεκατέσσερις χιλιάδες εκεί. Ήταν εκείνα τα οποία έλεγα προεκλογικά, ως Βουλευτής ότι είχε αλλοιώσει το πρωτόκολλο των
συντάξεων ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Έκλεψε δεκατέσσερις χιλιάδες συντάξεις ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τις είχε παρουσιάσει στο πρωτόκολλο.
Για σας, λοιπόν, ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, δυστυχώς για
εσάς, θα πρέπει να απολογηθείτε, όταν τον Ιούνιο του 2020 θα
παρουσιάσουµε την ψηφιακή σύνταξη -την οποία µπορούσατε
να είχατε βγάλει µε εκείνο που σας παρέδωσα, όλο το σύστηµα
«ΑΤΛΑΣ» και δεν το κάνατε- και τότε θα πρέπει να ζητήσετε µία
δηµόσια συγγνώµη από τους συνταξιούχους και τους εργαζόµενους, που τους ταλαιπωρούσατε τόσο καιρό και -το χειρότεροτους εµπαίζατε και τους κοροϊδεύατε.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Προχωράµε, λοιπόν,
στην δεύτερη µε αριθµό 5442/3-4-2020 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Αδυναµία τριάντα χιλιάδες τριάντα τριών εργαζοµένων σε
προγράµµατα κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδοµα
ανεργίας και να υπαχθούν στα µέτρα στήριξης των κλάδων που
πλήττονται από την πανδηµία».
Κύριε Γιαννούλη, µπορείτε να µιλήσετε καθιστός λόγω του
προβλήµατος που έχετε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που προσέρχεστε
για να απαντήσετε στην ερώτηση.
Υπάρχει βέβαια, ένα πολιτικό ζήτηµα. Σας άκουσα στην πρωτοµιλία σας, στη ερώτηση του κ. Τριανταφυλλίδη, να περιγράφετε µε ιδανικό τρόπο ότι έχετε απλώσει µια ασπίδα προστασίας
-διέπεστε από ευαισθησία- για όλους όσοι πλήττονται είτε από
την πανδηµία του κορωνοϊού είτε από τον εφιάλτη της ανεργίας.
Αναφερθήκατε στον «ΗΛΙΟ» προσφέροντας ζεστασιά και θαλπωρή στους ανέργους, που ίσως δοκιµάζονται. Φοβάµαι όµως,
µπαίνοντας στο περιεχόµενο της ερώτησης -δεν ξέρω, αν υπάρχει αυτή η ευαισθησία- ότι θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση, γιατί η
πολιτεία και το κράτος, αν µη τι άλλο και µε την κρίση της πανδηµίας, οφείλει να µην τιµωρεί εργαζόµενους και πολίτες, να µην
εκδικείται εργαζόµενους και πολίτες.
Σας έχω καταθέσει µία ερώτηση για τους ωφελούµενους της
προκήρυξης 8 του 2008 του ΟΑΕΔ που αφορά περίπου τριάντα
µία χιλιάδες οικογένειες. Ανάµεσα σε αυτούς είναι και τετρακόσιοι ογδόντα πρώην εργαζόµενοι στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπηρέτησαν δηµόσιες λειτουργίες, αυτές που µας έκαναν περήφανους στην κρίση της
πανδηµίας, εργάστηκαν και απαίτησαν τεχνογνωσία και τώρα,
κατά περίεργο τρόπο, όχι µόνο βρίσκονται εκτός κάθε ευκαιρίας
των µέτρων, αλλά σχεδόν τιµωρούνται µε έναν αδιανόητο αποκλεισµό. Οι άνθρωποι, λοιπόν, εργαζόµενοι από την προκήρυξη
8 του 2018 -ξαναλέω τριάντα µία χιλιάδες ωφελούµενοι, τριάντα
µία χιλιάδες οικογένειες- δεν µπορούν να επιδοτηθούν -και αυτό
είναι ένα από τα περίεργα- από το ταµείο ανεργίας. Παρ’ ότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις -αν µε προσέχετε, κύριε
Υπουργέ-, δεν µπορούν να απολαύσουν το προνόµιο της επιδότησης από το ταµείο ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν µπορούν να συµµετάσχουν και στο νέο πρόγραµµα, το
οποίο έχετε εξαγγείλει για τριάντα έξι χιλιάδες ωφελούµενους.
Τους στερείτε ονοµαστικά τη δυνατότητα να αναζητήσουν µια
νέα εργασιακή περίοδο. Και το ίδιο κάνετε και για άλλες προκηρύξεις του 2017, του 2018 και του 2019. Ούτε καν προβλέπεται
-και αυτό είναι το εξίσου ανησυχητικό και ενδιαφέρον- να ενταχθούν έστω στο ειδικό επίδοµα των 800 ευρώ, είτε να αποδοθεί
και να παραταθεί το επίδοµα ανεργίας.
Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, είναι τριάντα µία χιλιάδες εργαζόµενοι, επιστήµονες, νέοι άνθρωποι µε τεχνογνωσία και εµπειρία.
Μάλιστα, χαρακτηριστικά, κάποιοι από αυτούς απασχολήθηκαν σε
δοµές κοινωφελούς αλληλεγγύης και προσφοράς, σε ιδρύµατα
για ανήµπορους ηλικιωµένους, για άτοµα µε αναπηρία και έχουν
αποκτήσει τεχνογνωσία και εσείς τι κάνετε; Τους αποκλείετε από
τα πάντα και τους λέτε: «Το µόνο που µένει είναι ο Καιάδας της
αγωνίας, της ανεργίας και εξαθλίωσης».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, έχω υπερβεί τον
χρόνο. Θέλω να πιστεύω πως δεν είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ,
αυτό που ακούω ότι, ενώ αποκλείονται αυτοί οι τριάντα µία χιλιάδες άνθρωποι και οι τετρακόσιοι ογδόντα της περιφέρειας,
περιέργως πώς -δυστυχώς αποχώρησε η κ. Κεραµέως- µε τροποποίηση της ΚΥΑ, µε την οποία βάλατε το απαγορευτικό ζωής
γι’ αυτούς τους ανθρώπους, σκοπεύετε να εξαιρέσετε τους ωφε-

13722

λούµενους που είχαν υπηρετήσει σε ιδρύµατα σχετιζόµενα µε
την Εκκλησία.
Θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, ορίστε
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε συνάδελφε, είστε καινούργιος στη Βουλή, όµως έµπειρος
στην πολιτική. Υπηρετείτε τα κοινά, αυτό είναι θετικό. Συνιστώ, λοιπόν, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις να ενηµερώνεστε και να µελετάτε περισσότερο. Δεν είναι προσβλητικό αυτό, διότι κανείς δεν
έχει την απόλυτη γνώση, αλλά καµµιά φορά εκτίθεται όταν ρωτάει
πράγµατα και δεν έρχεται προετοιµασµένος στη Βουλή.
Και εξηγούµαι, είναι ρητορικό το ερώτηµα προς εσάς: Κύριε
συνάδελφε, µιλάτε για τους τριάντα µία χιλιάδες της κοινωφελούς εργασίας. Ρητορικά, λοιπόν, ρωτάω: Γνωρίζετε πότε ξεκίνησε η κοινωφελής εργασία; Η κοινωφελής εργασία ξεκίνησε επί
ηµερών Γιάννη Βρούτση, ως Υπουργού Εργασίας, το 2012-2014.
Μη βιάζεστε, θα σας οδηγήσω κάπου αλλού.
Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε; Επτά ολόκληρα χρόνια. Θυµάστε ότι κυβερνήσατε τεσσεράµισι χρόνια; Θυµάστε. Ρητορικό
το ερώτηµα: Τεσσεράµισι χρόνια γιατί δεν αλλάξατε το νοµοθετικό πλαίσιο του εργασιακού δικαίου της χώρας µας για να παίρνουν αυτοί της κοινωφελούς εργασίας επίδοµα ανεργίας και
έρχεστε σήµερα και καµώνεστε ότι είστε ευαίσθητοι απέναντι σε
αυτόν τον κόσµο; Διότι εγώ δεν άλλαξα τίποτα. Υφιστάµενη νοµοθεσία ακολουθώ, αυτή που κληρονόµησα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνηση. Γιατί δεν αλλάξετε
το πλαίσιο; Προσέξτε, αυτό λέγεται πολιτική υποκρισία. Οι προηγούµενοι, πριν τους τριάντα µία χιλιάδες, οι άλλοι τριάντα µία
χιλιάδες, που είχαν µπει πάλι µε το πρόγραµµα κοινωφελούς το
2017, δεν είχαν ψυχή; Εκείνοι γιατί δεν πήραν επίδοµα ανεργίας;
Ή του 2016 γιατί δεν πήραν επίδοµα ανεργίας; Δεν είχαν ψυχή;
Δηλαδή δύο µέτρα και δύο σταθµά; Αυτό λέγεται πολιτική υποκρισία και κοµµατική εκµετάλλευση ενός κόσµου που παρακολουθεί αυτή τη στιγµή και πάτε να τον πείσετε ότι η ανάλγητη
κυβέρνηση δεν τους δίνει επίδοµα ανεργίας, όταν εσείς είχατε
τη δικαιοδοσία ως κυβέρνηση να αλλάξετε το πλαίσιο και αδικήσατε και τους προηγούµενους!
Άρα, λοιπόν, εγώ τι καταλαβαίνω; Καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
αδίκησε τέσσερις φορές επί τριάντα µία χιλιάδες, δηλαδή εκατόν
είκοσι χιλιάδες κόσµο που µπήκε στην κοινωφελή εργασία και
δεν τους έδωσε επίδοµα ανεργίας. Αυτό λέτε σήµερα. Αδικήσατε
εκατόν είκοσι χιλιάδες και δεν δείξατε ευαισθησία σε αυτόν τον
κόσµο. Αυτή είναι η πρώτη µου απάντηση. Θα έρθω και στην
ουσία στη δευτερολογία µου.
Δεύτερον, κύριε συνάδελφε, ειλικρινά λέτε τώρα ότι αποκλείω
εγώ ως Υπουργός τους τριάντα µία χιλιάδες εδώ ωφελούµενους
από το πρόγραµµα της κοινωφελούς να µπορούν να είναι πάλι
στο πρόγραµµα. Αυτό δεν µε ρωτήσατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Και αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίαρχα αυτό.
Καλά, το λέτε εσείς; Τέσσερις κοινωφελείς κάνατε. Κάθε φορά
δεν αποκλείατε τους προηγούµενους; Δηλαδή έρχεστε εδώ και
λέτε πράγµατα ανυπόστατα; Είναι ανυπόστατο αυτό! Δεν ρωτούσατε την προηγούµενη Υπουργό Εργασίας και τον προηγούµενο
Υπουργό Εργασίας να σας πουν ότι απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά και κατηγορηµατικά να ξαναµπούν στο
πρόγραµµα κοινωφελούς οι ίδιοι, γιατί είναι ωφελούµενοι και
απαγορεύεται διά ροπάλου;
Από το 2013, κύριοι συνάδελφοι, που ξεκίνησε το πρόγραµµα
επί ηµερών µου, κάθε φορά που ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραµµα της κοινωφελούς, απαγορεύεται να µπαίνουν οι ίδιοι στο
πρόγραµµα αλλά µπορούν να µπουν τη µεθεπόµενη φορά. Αυτό
δεν το γνωρίζετε; Έρχεστε εδώ και καταγγέλλετε την Κυβέρνηση
για κάτι το οποίο κάνατε πράξη εσείς τέσσερις φορές;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Γιαννούλη, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, κράτησα και θα κρατήσω χαµηλούς τόνους
γιατί σέβοµαι την αγωνία κάθε πολίτη που ελπίζει ότι η Κυβέρνηση και η πολιτεία θα τον αντιµετωπίσει µε δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα.
Εσείς τι µου περιγράψατε; Μία σου και µία µου; Αυτό µου λέτε;
Εγώ έρχοµαι να υπερασπιστώ κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν και σε µία κατάσταση που η χώρα ήταν πολύ διαφορετική. Μη µε αναγκάσετε να επαναλάβω ότι η κρίση της πανδηµίας
άλλαξε το γενετικό υλικό της κοινωνίας µας. Ζούµε σε µία άλλη
κατάσταση και εσείς αρκείστε στο να αντιπολιτεύεστε τον ΣΥΡΙΖΑ για το αν πρόλαβε ή δεν πρόλαβε να τροποποιήσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο;
Εάν είστε εσείς ο ευαίσθητος και εµείς οι ανάλγητοι, ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Αλλάξτε το! Και σας ζητώ συγγνώµη,
αν θέλετε, εκ µέρους της προηγούµενης κυβέρνησης. Έχετε το
θάρρος να το αλλάξετε; Τι να αλλάξετε; Όχι να παραβείτε την
κοινοτική νοµοθεσία. Να µην τους τιµωρείτε! Να µην τους στερείτε τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στο νέο πρόγραµµα, να
µην τους απαγορεύετε να έχουν µία στοιχειώδη επιδοµατική ενίσχυση, να µην τους απαγορεύετε, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον
να λάβουν κάποια χρήµατα για να µπορούν να επιβιώσουν.
Αυτά σας τα επιβάλλει το νοµοθετικό πλαίσιο που παραλάβατε
από την προηγούµενη κυβέρνηση; Όχι, κύριε Βρούτση. Αυτό σας
το επιβάλλει η ευκολία µε την οποία µπορείτε να λέτε άλλα δηµόσια και άλλα να κάνετε, όταν εκδίδετε τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
Σας είπε και ο συνάδελφός µου -και δεν απαντήσατε- πως είναι
µε την ίδια λογική που τώρα αυτό που πολυδιαφηµίσατε, ότι η
προστασία των θέσεων εργασίας είναι απόλυτη δεδοµένη κόκκινη γραµµή, σπεύσατε να το αφαιρέσετε µε σβηστά τα φώτα
από τους επιχειρηµατίες που δανειοδοτούνται µε εγγύηση 80%
του ελληνικού κράτους.
Όµως, θα επανέλθω στην ερώτηση. Δεν µου απαντήσατε για
την πληροφορία, σχεδόν βεβαιότητα, ότι ενώ συντρέχουν όλα
αυτά που περιγράψατε για τους τριάντα µία χιλιάδες, δεν συντρέχουν για όσους υπηρέτησαν σε εκκλησιαστικά ιδρύµατα. Θα
χαρώ πολύ να έχω µία ευθεία απάντηση σε αυτό, όχι αντιπολιτευόµενος τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναµετρώµενος πλέον εσείς µε τα
πεπραγµένα σας, γιατί έναν χρόνο κυβερνάτε, δεν κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ έναν χρόνο.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, δεν θα επαναλάβω όλες αυτές τις
αστοχίες τις αδιαφανείς ή µε δόλο ή από προχειρότητα για τα
voucher, για την τροπολογία για την απελευθέρωση των απολύσεων που σόκαρε το Κοινοβούλιο, ακόµα και τους συναδέλφους
σας Βουλευτές, εκείνο το απόγευµα του καλοκαιριού.
Εγώ θέλω να είµαι συγκεκριµένος, γιατί πραγµατικά οι λέξεις
«ευαισθησία» και «προστασία» πρέπει να αποδεικνύονται µε την
πολιτική µας πρακτική. Προτίθεστε να κάνετε κάτι γι’ αυτές τις
τριάντα µία χιλιάδες οικογένειες; Έχετε να τους υποδείξετε κάτι,
πέρα από το ότι είναι κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς θα περάσουν
αυτή την κρίση που δεν έχει προηγούµενο; Αυτό είναι το ερώτηµα. Και αν προτίθεστε να το κάνετε, να το παρουσιάσετε στη
Βουλή. Αν όχι και συνεχίζεται η τιµωρία τους, να ξέρουν τι ακριβώς συµβαίνει.
Και µε συγχωρείτε για το προσωπικό σχόλιο. Από τις απαντήσεις σας καταλαβαίνω, κύριε Βρούτση, γιατί σε µία θριαµβευτική
-κατά τα άλλα- για το κόµµα σας και τον Πρωθυπουργό δηµοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο «MEGA» ο µόνος που βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση δηµοσκοπικά είστε εσείς και ο τοµέας
της εργασίας, που στα ποιοτικά δεδοµένα και στο ερώτηµα σε
σχέση µε τις επιδόσεις κάθε τοµέα είστε µόλις προτελευταίος σε
αποδοχή, µε ποσοστό κατά των πολιτικών σας που ξεπερνά το
60%. Αυτό ίσως λέει πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούω τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει και προσωπικές
αναφορές και επικαλείται και δηµοσκοπήσεις τις οποίες εξορκίζει
ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναγνωρίζει, λέει ότι είναι κατασκευάσµατα των
καναλιών. Είναι εντυπωσιακό!
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Συνειδητοποιείτε ότι αυτή τη στιγµή πέσατε στην παγίδα να
πείτε ότι ο κ. Τσίπρας είναι πίσω και από τον κανέναν; Αυτή η δηµοσκόπηση έδειξε ότι ο κ. Τσίπρας είναι πίσω από τον κανέναν!
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό, κύριε συνάδελφε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Είναι ψεύτικες;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Είναι η πολιτική, δηλαδή, που εκφράζει ο κ. Τσίπρας πίσω από το τίποτα! Άρα, λοιπόν, να είστε προσεκτικός
πάρα πολύ όταν µιλάτε για δηµοσκοπήσεις τις οποίες χρησιµοποιείτε κατά το δοκούν και όπως θέλετε.
Ρωτώ, λοιπόν, τώρα, µπαίνω στην ουσία της τοποθέτησης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Διαστρέφει αυτά που λέω, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, παρακαλώ.
Δεν συζητάµε για τις δηµοσκοπήσεις αυτή τη στιγµή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όχι, άλλο είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Και σε εσάς το λέω,
κύριε Υπουργέ, και σε εσάς, κύριε Γιαννούλη. Όλοι είναι πίσω
από τον κανέναν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όλοι, όλοι. Και ο κ. Τσίπρας πίσω από τον κανέναν
είναι, αφού επικαλέστηκε δηµοσκοπήσεις ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όλοι, έτσι κι αλλιώς.
Εννοώ όχι δηµοσκοπικά, όταν λέει ο άλλος «κανέναν», όλοι είναι
πίσω.
Συνεχίστε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Να πω, λοιπόν, προς τον κύριο συνάδελφο ότι κι
εγώ θέλω να κρατήσω χαµηλούς τόνους, όµως πρόκειται περί
υποκρισίας, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, διότι το νοµοθετικό
πλαίσιο το είχατε στα χέρια σας τεσσεράµισι χρόνια και δεν το
αλλάξατε.
Θα επαναλάβω, λοιπόν, το εξής: Δηλαδή εσείς αδικήσατε εκατόν είκοσι χιλιάδες κόσµο που πέρασε από την κοινωφελή; Τέσσερις κοινωφελείς πέρασαν από τα χέρια σας. Γιατί δεν
φροντίσατε να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε αυτόν τον
κόσµο; Δεν προκύψατε από παρθενογένεση. Θητεύσατε εδώ, λοιπόν, σε µία περίοδο της χώρας. Δεν κάνατε τίποτα γι’ αυτόν τον
κόσµο και ταυτόχρονα σας λέω ότι απαγορεύεται ρητά και κατηγορηµατικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναµπούν στη διαδικασία οι ίδιοι ωφελούµενοι. Αυτό δεν το ξέρατε τεσσεράµισι
χρόνια;
Εγώ ποτέ ως Βουλευτής αντιπολίτευσης δεν έκανα τέτοιου είδους ερωτήσεις γιατί ήξερα και το κανονιστικό πλαίσιο και πώς
πρέπει να πάνε τα πράγµατα συντεταγµένα και νόµιµα, σύµφωνα
µε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Ποτέ δεν κατηγόρησα τον ΣΥΡΙΖΑ -ποτέ!- ότι δεν αξιοποίησε τους ίδιους τριάντα µία χιλιάδες
της κοινωφελούς εργασίας ως ένδειξη απουσίας ευαισθησίας,
γιατί ήξερα ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι συγκεκριµένοι, είναι
αυτοί! Απαγορεύεται να µπουν οι ίδιοι οι ωφελούµενοι.
Επίσης, και για το ζήτηµα της αναφοράς σας για την εργασία,
υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που ρυθµίζει ότι µπορούν πολλοί
από αυτούς να µπουν στο επίδοµα της ανεργίας, εφόσον έχουν
κάποιες προϋποθέσεις.
Θα συνιστούσα, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, να έρχεστε πιο µελετηµένος, µε πιο µεγάλη ανάγνωση στα κείµενα και στις ερωτήσεις που µου φέρνετε, διότι σήµερα φέρατε µια ερώτηση, για
την οποία ως προς περιεχόµενό της αλλά και όσον αφορά το ζήτηµα δείξατε άγνοια προσωπική. Είστε αµελέτητος! Ήρθατε εδώ
αδιάβαστος! Δείξατε άγνοια για το ότι οι ωφελούµενοι, πρώτον,
δεν µπορούν να ξαναµπούν στη διαδικασία. Δεύτερον, ότι το επίδοµα εργασίας µπορούν να το πάρουν αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις που λέει ο ΟΑΕΔ. Και, τρίτον, δείξατε και µια άκρως
υποκριτική στάση -κοµµατικός και πολιτικός εµπαιγµός- στον
κόσµο αυτόν που επί τεσσεράµισι χρόνια αγνοήσατε εκατόν είκοσι χιλιάδες, αγνοείτε ότι αυτό το πρόγραµµα λειτουργεί επτά
χρόνια µε τους ίδιους κανόνες, που δεν αλλάξαµε τίποτα και θα
διατηρήσουµε τους ίδιους κανόνες, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
επιταγή, και ήρθατε σήµερα εδώ να µας καµωθείτε τον ευαίσθητο και τον άνθρωπο που νοιάζεται για αυτόν τον κόσµο, ενώ
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τους προηγούµενους τους παραµελήσατε.
Δεν κερδίζετε τη συµπάθεια του κόσµου, κύριε συνάδελφε του
ΣΥΡΙΖΑ, και το αποδεικνύουν οι δηµοσκοπήσεις µε κοροϊδία και
εµπαιγµό. Σας κατάλαβε ο κόσµος, ξέρει ποιοι είστε, σας δοκίµασε τεσσεράµισι χρόνια, σας απέρριψε και πράγµατι συµφωνώ
µε τις δηµοσκοπήσεις που σας βγάζουν πίσω και από τον κανέναν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εσάς τελευταίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, όχι, κύριε συνάδελφε, ο χρόνος...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εντάξει, αλλά κύριε Πρόεδρε, δύο
φορές ρώτησα για την Εκκλησία και τσιµουδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κοιτάξτε να δείτε, µετά
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ερώτησης µπορεί και
ο κύριος Υπουργός να βγάλει ένα δελτίο Τύπου που να λέει: «Τον
συνέτριψα τον κ. Γιαννούλη» και ο κ. Γιαννούλης να βγάλει ένα
αντίστοιχο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αλλά προφανώς για την Εκκλησία
ισχύει, γι’ αυτό δεν απάντησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 724/22-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νοτίου
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Απελευθέρωση απολύσεων από 1ης Ιουνίου 2020.»
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µιας και αναφερθήκατε και σε εµένα απαντώντας στη συνάδελφο όσον αφορά στο θέµα της απόδοσης των
συντάξεων, είµαι σίγουρη ότι αντιλαµβάνεστε το µέγεθος της
υποχρέωσης της πολιτείας για τη γρήγορη απόδοση των συντάξεων σε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν από αντικειµενικές συνθήκες αναγκαστεί να βγουν εκτός επαγγέλµατος και άρα να ζουν
από το ποσό, το οποίο ανταποδοτικά τόσα χρόνια µέσα από την
εργασία τους έδιναν στο κράτος.
Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω την υπόσχεσή σας για γρήγορη απόδοση όλων αυτών των συντάξεων και, φυσικά, εννοείται ότι µέσα
από αυτή τη διαδικασία που µπορούµε να έχουµε ως Βουλευτές
εδώ θα σας ελέγχουµε για αυτό.
Προχωράω τώρα στην ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ. Στην εγκύκλιο 19221/379/19-5-2020 της Γενικής Γραµµατέως Εργασίας
παρέχονται διευκρινίσεις επί της κοινής υπουργικής απόφασης
17788/346/8-5-2020.
Εκεί αναφέρεται ότι για τους εργαζόµενους µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου η παράταση της σύµβασης είναι δίµηνη, αλλά η υποχρέωση συνέχισης της σύµβασης εργασίας δεν
υφίσταται για τον εργοδότη όταν, πρώτον, συντρέχει αντικειµενική αδυναµία εκπλήρωσής της και εννοώ από την πλευρά της
εργοδοσίας και, δεύτερον, αν η σύµβαση είχε συναφθεί για την
εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον µετά τη λήξη
της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Και στις δύο κατηγορίες τίθεται σαν απώτατο όριο παράτασης
ο χρόνος των σαράντα πέντε ηµερών από την 13η Μαρτίου του
2020 που ταυτίζεται µε την 28η Μαΐου 2020, ηµέρα Παρασκευή,
δηλαδή σήµερα.
Παραπέρα και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις που
κάνουν χρήση του µέτρου της παράτασης αναστολής συµβάσεων εργασίας, αλλά και για όσες δεν έχουν κάνει χρήση του µέτρου αυτού τίθεται χρονικό όριο για την απαγόρευση της
καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας και την παροχή κινήτρων
για τη συνέχιση των συµβάσεων η 31η Μαΐου 2020.
Άρα, από την 1η Ιουνίου του 2020, κύριε Υπουργέ, απελευθερώνονται στην ουσία όλες οι απολύσεις. Αυτές οι αποφάσεις λήφθηκαν πριν από την ανακοίνωση για το νέο «Σχέδιο Μάρσαλ»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 750 δισεκατοµµυρίων και εσείς
λέτε ότι στην Ελλάδα αναλογούν περίπου 35 δισεκατοµµύρια.
Εάν ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρεσας ρωτώ: Οι εργαζόµενοι δεν δικαιούνται ένα µερίδιο στήριξης
από αυτή την κοινοτική ενίσχυση;
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Και χωρίς να αναφερθώ στην ερµηνεία και την ανάλυση του
κόµµατός µας, που αµφισβητούν τεκµηριωµένα τις πανηγυρικές
εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, θεωρώντας δεδοµένα
αυτά που υποστηρίζετε σαν Κυβέρνηση, σας ερωτώ: Προτίθεστε
να επανεξετάσετε τις σχετικές αποφάσεις σας και να εκπονήσετε
σχέδιο πραγµατικής στήριξης των εργαζοµένων, προκειµένου να
αποφευχθεί η καταιγίδα απολύσεων και η τεράστια αύξηση της
ανεργίας από 1ης Ιουνίου του 2020, που θα έχει τραγικές συνέπειες για όλη την ελληνική κοινωνία στις σηµερινές κρίσιµες συνθήκες;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Απευθύνοµαι προς την ευγενική και πάντα καλοπροαίρετη Βουλευτή, την κ. Σακοράφα και την ευχαριστώ για την
ερώτηση.
Μπορεί, κυρία Σακοράφα, να έχουµε διαφορετικές προσεγγίσεις στα ζητήµατα, αλλά δέχοµαι την ευαισθησία σας στη συγκεκριµένη ερώτηση, όπως και σε άλλες ερωτήσεις.
Η Κυβέρνηση κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο
για τους εργαζόµενους. Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, το καταλαβαίνουµε αυτό. Οι δηµοσιονοµικές δυνατότητες
της χώρας είναι συγκεκριµένες.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι έχουµε την αίσθηση
-και αυτό εισπράττουµε και από την κοινωνία, και από τον κόσµο,
και από τους εργαζόµενους- ότι αυτά που κάναµε από την πρώτη
µέρα που αντιληφθήκαµε το µεγάλο κύµα -προσέξτε- το πρωτοφανές αυτό το κύµα που ερχόταν στη χώρα, όπως και σε όλο τον
κόσµο, σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, της πανδηµίας, ετοιµαστήκαµε µε µεγάλη ταχύτητα σε χρόνο µηδέν, πήραµε αποφάσεις σε χρόνο µηδέν.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα
το αγαθό της υγείας και βλέπετε ότι αυτό «βγήκε» ως πολιτική
απόφαση. Και σήµερα η Ελλάδα αποτελεί το θετικό παράδειγµα
που ανοίγει την πόρτα και για τον τουρισµό -είναι εδώ ο κ. Θεοχάρης, θα σας τα πει σε λίγο- να ελπίζουµε ότι θα έχουµε τουλάχιστον µια πολύ καλύτερη προοπτική από το χαµένο έδαφος, το
οποίο σίγουρα θα έχουµε.
Ταυτόχρονα πήραµε µέτρα πρωτοφανή, όπως η απαγόρευση
απολύσεων. Όλα τα µέτρα τα οποία πήραµε, κυρία Σακοράφα,
ήταν στην κατεύθυνση της διατήρησης θέσεων εργασίας. Οι αναστολές συµβάσεων εργασίας µέχρι και την 1η Ιουνίου, δηλαδή
µέχρι τέλος Μαΐου, που έγινε όλο αυτό το πρώτο κύµα των παρεµβάσεών µας, έδειξαν ότι ενδιαφερόµαστε, ότι έχουµε ευαισθησία. Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας από τη µια για τις
επιχειρήσεις, ώστε όποια αξιοποιήσει τα ευεργετικά αυτά εργαλεία που τους δίναµε να κάνουν τη ρήτρα διατήρησης θέσεων
εργασίας, απαγόρευση απολύσεων.
Και τώρα θα µου πείτε, άκουσα τη φράση σας «κύµα απολύσεων». Θέλω να δώσω και δύο σηµαντικές ειδήσεις στην ερώτησή σας για «κύµα απολύσεων». Κοιτάξτε, και στην ανακοίνωση
που έκανα µε τους συναρµόδιους Υπουργούς -τον κ. Σταϊκούρα
και τον κ. Γεωργιάδη- προχθές για το νέο περιβάλλον από 1ης Ιουνίου και µετά έκανα εκτενή αναφορά σε ένα ζήτηµα που θα επαναλάβω. Κανείς δεν είπε ότι αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα,
έχουµε µια ύφεση οικονοµική, η οποία θα αφήσει αποτύπωµα
στην αγορά εργασίας. Η δροµολογηµένη αποκλιµάκωση της
ανεργίας που κληρονοµήσαµε τον Φεβρουάριο του 2019 στα
18,6% έπεσε τον Φεβρουάριο του 2020 στο 16%, µειώσαµε 2,4
µονάδες την ανεργία σε έναν χρόνο. Δυστυχώς, όµως, αυτό θα
ανατραπεί. Δυστυχώς, αλλά δεν µένουµε µε σταυρωµένα τα
χέρια. Πήραµε όλα αυτά τα µέτρα, δεν τα επαναλαµβάνω.
Θα δείτε σήµερα, κυρία Σακοράφα, νέο πακέτο δέσµης µέτρων στη νοµοθετική µας πρωτοβουλία. Όµως, το κύµα απολύσεων το αποφύγαµε. Και δεν το λέω εγώ ως Υπουργός
Εργασίας, το λέει η πραγµατικότητα και όταν το λέει η πραγµατικότητα, µιλούν τα στοιχεία.
Η «ΕΡΓΑΝΗ» τι έδειξε; Τον Μάρτιο του 2020 είχαµε σαράντα
µια χιλιάδες πεντακόσιες απολύσεις, ένα αρνητικό ισοζύγιο το
οποίο ήταν µέχρι τις 18 Μαρτίου, που σηµαίνει ότι από 18 Μαρ-
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τίου εκµηδενίστηκαν οι απολύσεις λόγω των µέτρων που ξεκινήσαµε να παίρνουµε µε τις πρώτες ΠΝΠ.
Δεύτερον, τον µήνα Απρίλιο το ισοζύγιο της «ΕΡΓΑΝΗ» έδειξε
συν επτά χιλιάδες διακόσιες πέντε θέσεις. Δεν πανηγυρίζουµε
για τις επτά χιλιάδες, όχι, λέµε όµως ότι δεν έγινε και το κύµα
των απολύσεων.
Και, τρίτον, ο Μάϊος, σας το δίνω ως είδηση τώρα αυτό, σε επίπεδο «ΕΡΓΑΝΗ» έχει θετικό πρόσηµο. Άρα κύµα απολύσεων δεν
είδαµε.
Τι θα δούµε από 1ης Ιουνίου; Τους εκατόν είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον τουρισµό
και τους σαράντα χιλιάδες εποχικούς ακόµα -ογδόντα και σαράντα µας κάνουν εκατόν είκοσι- που δεν είναι υποχρεωτική η
επαναπρόσληψή τους.
Στην πρώτη ερώτηση του κ. Κατσώτη έδωσα αναλυτικά -ήσασταν και παρούσα- τι θα λέει το νοµοσχέδιό µας µέσα γι’ αυτόν
τον κόσµο. Και οι ογδόντα χιλιάδες θα προστατευθούν και οι σαράντα χιλιάδες. Άρα το µόνο που δεν κάνουµε είναι να αδιαφορούµε και να µην ενδιαφερόµαστε για αυτόν τον κόσµο.
Είµαστε δίπλα τους µε όλες µας τις δυνάµεις, ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, όλοι µαζί, γιατί έχουµε πει ότι τη
µάχη αυτή στην πρωτόγνωρη κρίση θα τη δώσουµε όλοι µαζί,
πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι για να βγούµε την επόµενη µέρα όλοι µαζί ενωµένοι από αυτή την κρίση και να πάµε
σε ένα 2021, στο οποίο θα κερδίσουµε και σε επίπεδο ύφεσης,
που θα γυρίσει σε ανάπτυξη, και σε επίπεδο αγοράς εργασίας,
που θα γίνει µεγάλη αποκλιµάκωση της ανεργίας, όλοι µαζί ενωµένοι να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος που χάσαµε το 2020
λόγω της πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Σακοράφα, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να µου απαντήσετε.
Πρέπει να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ µε πάρα πολύ µεγάλη
προσοχή. Διάβασα πάρα πολύ καλά τις δηλώσεις σας και θα
σταθώ σε µία σας δήλωση, η οποία εµένα µου δίνει ένα αίσθηµα
ασφάλειας και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να γίνει και πραγµατικότητα.
Λέτε: «Η µάχη από εδώ και πέρα, η µάχη που ανοίγεται, η µάχη
που έρχεται, τα δύσκολα που είναι µπροστά µας, θα επιδιώξουµε
όλοι µαζί κανένας πολίτης να µη µείνει ακάλυπτος».
Εγώ προσωπικά δεν έχω αµφισβητήσει καθόλου ούτε τις
καλές σας προθέσεις ούτε τη διάθεσή σας να λύσετε τα προβλήµατα και δεν αµφισβήτησα, βεβαίως, και τα µέτρα που έχει πάρει
η Κυβέρνηση µέχρι τώρα. Όµως, κύριε Υπουργέ, σήµερα δεν
διαψεύσατε το εάν οι απολύσεις απελευθερώνονται από την 1η
Ιουνίου. Και αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία.
Προσωπικά, αντιπαρέρχοµαι και τις αιτιάσεις της παρέµβασης
του κράτους σε ιδιωτικές συµβάσεις, διότι τα χρόνια των µνηµονίων όλοι εµείς έχουµε ζήσει τις πιο βίαιες παρεµβάσεις του κράτους, που έχουν αναιρέσει την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας,
πάντα όµως σε βάρος των εργαζοµένων και των πιο αδύναµων.
Αντιπαρέρχοµαι και την επιχειρηµατολογία για την επερχόµενη
ανάπτυξη, για την οποία όλοι συζητάµε και αφορά σε µελλοντικούς χρόνους, µε υποθέσεις και προβλέψεις, που είναι αφηρηµένες, εάν όχι -θα θεωρούσα εγώ προσωπικά- και ανεδαφικές.
Όπως βλέπετε, κύριε Υπουργέ, δεν προχωρώ ούτε σε πολιτικές
αναλύσεις και κυρίως δεν προχωρώ σε καταγγελίες. Δεν είναι
αυτό το ζητούµενο αυτή τη στιγµή, τουλάχιστον από την πλευρά
µου, γιατί η πραγµατικότητα είναι τραγικά σκληρή. Ο κίνδυνος της
έκρηξης της ανεργίας, στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως,
υπάρχει µε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, είναι προ των πυλών και πρέπει να προσέξουµε. Οποιαδήποτε προσπάθεια ωραιοποίησης
αυτής της πραγµατικότητας νοµίζω ότι αδικεί και εσάς προσωπικά, γιατί κάνετε µία προσπάθεια, αλλά και τους πληττόµενους.
Δεν ξέρω τι ακριβώς θα τους πείτε, ότι δεν είναι έτσι;
Σύµφωνα µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ο µηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης
της βραχυχρόνιας εργασίας θα χρηµατοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα «SURE» και θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020. Το κράτος
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αναλαµβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήµατος των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης για τον χρόνο
που δεν θα εργάζονται. Πιστεύω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να λάβετε άµεσα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η εργοδοσία δεσµευτικά να καταβάλει το υπόλοιπο 40%, για να µην υπάρξει
στην πράξη µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων.
Αυτή η ρύθµιση, όµως, καλύπτει τους υφιστάµενους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης. Όλοι οι υπόλοιποι τι θα γίνουν,
κύριε Υπουργέ; Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι που απασχολούνται µε συµβάσεις εργασίας µερικής απασχόλησης -αναφερθήκατε προηγουµένως σε κάποιους- για τους οποίους
επιφυλάσσετε εκ περιτροπής απασχόληση, θα οδηγηθούν στην
απόλυτη οικονοµική εξαθλίωση;
Θα προβλέψετε, κύριε Υπουργέ, ρητή απαγόρευση εφαρµογής οποιασδήποτε µορφής εκ περιτροπής απασχόλησης για εργαζόµενους, που δουλεύουν ήδη µε σύστηµα µερικής
απασχόλησης; Θα αναπληρωθεί κατά 100% η απώλεια από το
πρόγραµµα «Συν-Εργασία» ή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι
θα οδηγηθούν σε οικονοµική εξαθλίωση;
Σας θέτω αυτά τα ερωτήµατα, τα οποία είναι και προτάσεις,
για την ελάχιστη προστασία εργαζοµένων και εισοδηµάτων, ενταγµένα στη δική σας λογική και στις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω λίγη κατάχρηση του
χρόνου, για να πάω σε ένα τελευταίο επίκαιρο και φλέγον ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, ανοίγουν τα σχολεία. Ρυθµίσατε πολύ σωστά
την άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόµενους στον δηµόσιο
τοµέα και για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, διότι δεν
θα λειτουργεί το ολοήµερο σχολείο. Παραµένει, όµως, ένα πρόβληµα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά και για τους
αυτοαπασχολούµενους. Το ολοήµερο σχολείο είναι γι’ αυτούς
µία λύση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν µπορούν να πάρουν άδεια από
τον εαυτό τους και η διακοπή της ολοήµερης λειτουργίας του
σχολείου θα τους αναγκάσει ή να ασκούν για λιγότερο χρόνο τη
δραστηριότητά τους ή να διαθέσουν από το ήδη µειωµένο εισόδηµά τους ένα αρκετά µεγάλο ποσό. Αυτό θα έχει άµεση επίπτωση στον βιοπορισµό τους, αλλά θα έχει και άµεση επίπτωση
στην ποιότητα ζωής των οικογενειών τους.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό δεν αφορά µόνο το δικό σας
Υπουργείο, το δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά θα µπορούσατε να
µας ενηµερώσετε τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους που έχουν παιδιά που φοιτούν στα σχολεία;
Ευχαριστώ και συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την κατάχρηση
του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία συνάδελφε, σας άκουσα µε προσοχή. Θέσατε µία σειρά από πάρα πολλά πράγµατα, πάντα ευγενικά και
πάντα όµορφα, όπως ξέρετε να τοποθετείστε.
Θέλω, λοιπόν, να πω και εγώ µερικά πράγµατα στη βάση όλων
αυτών των ερωτηµάτων που θέσατε, σε όσα µπορώ να απαντήσω
-δεν τα συγκράτησα όλα, γιατί ξεπεράσατε το πλαίσιο της ερώτησής σας- τα οποία έχουν και ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και συσχετίζονται και µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία που έρχεται
αµέσως µετά, στη συζήτηση που θα κάνουµε για το επόµενο νοµοσχέδιο και αφορά τα εργασιακά ζητήµατα, την παρέµβαση του
Υπουργείου Εργασίας και της Κυβέρνησης στο θέµα της προστασίας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων από 1ης Ιουνίου
και µετά.
Τα βάζω, λοιπόν, σε µία σειρά. Πρώτον, θέλω να ξεκαθαρίσω
για πολλοστή φορά κάτι για τη µερική απασχόληση. Δεν υπάρχει
ανεπτυγµένη χώρα στον κόσµο, που να µην έχει, κύριε Φίλη, ευέλικτες µορφές απασχόλησης, καµµία. Όλες οι ανεπτυγµένες
χώρες του κόσµου διαθέτουν ευέλικτες µορφές απασχόλησης,
που συµπυκνώνονται σε δύο βραχίονες: στη µερική απασχόληση
και στην εκ περιτροπής απασχόληση.
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Υπάρχει αυτό στην πατρίδα µας; Βεβαίως. Είναι ο ν.1892/1990,
που σωστά θεσπίστηκε τότε, γιατί όποιος τολµήσει θεωρητικά
να πατήσει το κουµπί µε ένα άρθρο και έναν νόµο για κατάργηση
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, την επόµενη ηµέρα θα
είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι στον δρόµο και χιλιάδες επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο.
Πολύ σωστά, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τήρησε την προεκλογική
του δέσµευση ότι, όταν γίνει κυβέρνηση το 2015, µε έναν νόµο
και ένα άρθρο θα καταργήσει τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης και διατήρησε τον ν.1892/1990. Άρα αυτό είναι ένα θεσµικό
πλαίσιο -µέσα στο εργασιακό δίκαιο της χώρας µας- ορθότατο,
σωστότατο, το οποίο ενυπάρχει στην αγορά εργασίας, όπως σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Δεύτερον, τι συνέβη την περίοδο της πανδηµίας που ασκήθηκε
-δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, ο κόσµος κρίνει- κριτική; Φέραµε µε το άρθρο 9 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της
20ής Μαρτίου, µία έκτακτη εκ περιτροπής απασχόληση λόγω της
πανδηµίας.
Ασκήθηκε κριτική. Εγώ τη δέχοµαι. Καλοδεχούµενη! Τι είπαµε,
όµως; Είπαµε, κυρία Σακοράφα, ότι τα ζητήµατα αυτών των µέτρων που πήραµε στην αγορά εργασίας είναι προσωρινά, είναι
έκτακτα και αναγκαία, για να αντιµετωπίσουµε αυτή τη δύσκολη
περίοδο. Και όταν θα βγούµε απ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, θα
ξαναγυρίσουµε πίσω, στο κανονικό εργασιακό δίκαιο όπως το ξέραµε.
Σας ανακοινώνω, λοιπόν, σήµερα ότι στο νοµοσχέδιο, το οποίο
θα κατατεθεί σε λίγο, αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
της 20ής Μαρτίου, το άρθρο 9 καταργείται από τις 15 Ιουνίου και
µετά, που σηµαίνει τι; Σηµαίνει ότι το χρησιµοποιήσαµε ως ένα
έκτακτο εργαλείο, για να αντιµετωπίσουµε το κύµα των απολύσεων αυτό το δίµηνο και αποδεικνύουµε στην πράξη ότι αυτά
που λέµε τα τηρούµε. Καταργούµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 20ής Μαρτίου, άρθρο 9, για το οποίο ασκήθηκε
και έντονη κριτική.
Τι κάνουµε τώρα; Από την 1η Ιουνίου έχουµε ένα νέο περιβάλλον. Σε όλες τις αναστολές για τις περιοχές των επιχειρήσεων,
που το Υπουργείο Οικονοµικών έχει προσδιορίσει ότι πρέπει να
παραµείνουν µε διοικητική εντολή κλειστές, θα έχουν απόλυτη
προστασία οι εργαζόµενοι µε διοικητική εντολή αναστολής συµβάσεων εργασίας και προστασία.
Ανοίγει ένα ζήτηµα: τουρισµός και επισιτισµός. Σε λίγο, κατά
τη διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου, όπως είπα και
πριν στην ερώτηση του συναδέλφου εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, εδώ ερχόµαστε και κάνουµε αυτό
που µπορούµε, που νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό και το αγκαλιάζει ο κόσµος του επισιτισµού και του τουρισµού.
Πρώτον, φέρνουµε το εργαλείο, το οποίο λέγεται πρόγραµµα
«Συν-Εργασία» -έτσι το ονοµάσαµε- ένα ειδικό πρόγραµµα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,4 δισεκατοµµυρίου, που είναι το πρόγραµµα «SURE» και επιδιώκουµε να πάρουµε και περισσότερα
χρήµατα. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε αυτό το εργαλείο σε περιοχή της αγοράς εργασίας, που λόγω της δυσπραγίας των εσόδων µιας επιχείρησης αναγκάζεται, για να διατηρήσει η
επιχείρηση τους εργαζοµένους της και τις θέσεις εργασίας, να
τους βάλει σε εκ περιτροπής εργασία. Είναι µια πραγµατικότητα.
Εµείς πιάνουµε το χέρι του επιχειρηµατία και του λέµε «δεν
θέλουµε να βάλεις λουκέτο». Γιατί, εάν βάλει λουκέτο, πάνε οι
θέσεις εργασίας. Θέλουµε να ανοίξεις την επιχείρηση και ερχόµαστε ως πολιτεία να σου δώσουµε εργαλεία, είτε µε τον ΦΠΑ
είτε µε την επιστρεπτέα προκαταβολή είτε µε άλλα εργαλεία, τα
οποία έδωσαν το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και εµείς, από το Υπουργείο Εργασίας, του λέµε «πάρε
τη Συν-Εργασία».
Τι κάνουµε εδώ; Εάν βάλεις εκ περιτροπής στον εργαζόµενο
µέχρι 50% -δεν είναι υποχρεωτικό, µέχρι 50%- και εάν και εφόσον
θέλει, έρχεται η πολιτεία και του αναπληρώνει από 83% έως
100% του εισοδήµατος. Το 60% της απώλειας, ναι µεν είναι σκιαγραφηµένο µέσα στον νόµο, το αποτέλεσµα όµως είναι µαζί µε
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και µετά τον φόρο, ότι
κανένας εργαζόµενος δεν θα βρεθεί κάτω από το 83,5% απώλεια
του εισοδήµατός του, που φτάνει µέχρι το 100%. Άρα είναι µία
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πολύ σηµαντική παρέµβαση µε πόρους της Ευρώπης, για να στηρίξουµε το εισόδηµα των εργαζοµένων και να διατηρήσουµε τις
θέσεις εργασίας.
Δεύτερον, για όλους τους εργαζόµενους του τουρισµού, οι
οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, όπως λέει ο νόµος, ερχόµαστε και το κάνουµε
πράξη. Ανέφερα λίγο πριν και θα το δείτε και στον νόµο, ότι αυτό
θα γίνεται σταδιακά µε βάση την πληρότητα των ξενοδοχείων,
εάν και εφόσον ο ξενοδόχος θέλει να ανασύρει τους εργαζοµένους του σύµφωνα µε την πληρότητα. Όχι, «εάν θέλει», είναι υποχρεωµένος να το κάνει αυτό, δηλαδή 20%, 50% ή 80% τους
παίρνει όλους, αλλά εµείς τους βάζουµε όλους σε αναστολή µε
534 ευρώ συν ασφαλιστικές εισφορές που θα τους πληρώσει η
πολιτεία. Άρα όλος ο κόσµος του τουρισµού, αυτοί οι ογδόντα
χιλιάδες και πλέον εργαζόµενοι καλύπτονται πλήρως.
Δεύτερον, φροντίσαµε και για τους εποχικά εργαζόµενους, οι
οποίοι δεν βρίσκονται στο περιβάλλον της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.
Και τι κάναµε, κυρία Σακοράφα; Πολύ απλά, κινητροδοτούµε
και εκτός του επιδόµατος ειδικού σκοπού που θα τους δώσουµε
ως ένα επίδοµα οικονοµικής στήριξης διά µέσου του ΟΑΕΔ για
τους άλλους δίνουµε κίνητρο στις επιχειρήσεις να τους προσλάβουν και θα τους καταβάλουµε την εργοδοτική εισφορά που
αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα βλέπετε ότι δεν
διεκδικούµε το τέλειο ούτε το αλάθητο. Ποτέ στη ζωή µου δεν
το έκανα, ούτε ως Βουλευτής ούτε ως Υπουργός, ποτέ δεν είπα
ότι υπάρχει το τέλειο, διότι οι κοινωνίες εξελίσσονται και δηµιουργούνται νέες ανάγκες και σε κανονικές συνθήκες και σε µη
κανονικές. Υπάρχει ένα πλαίσιο δυνατότητας δηµοσιονοµικής,
υπάρχουν εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται. Αξιολογούνται
τα εργαλεία και οι πολιτικές από την κοινωνία, από τα κόµµατα.
Όµως, θέλω να ξέρετε ότι δίνουµε την ψυχή µας και την καρδιά µας για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά στη δύσκολη αυτή περίοδο. Και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε συνεχώς αυτό, κυρία
Σακοράφα.
Και µε την ευκαιρία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε ξεφύγει πολύ από τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω άλλο ένα σηµαντικό: Εκτός από την κατάργηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που σηµατοδοτεί
πως αυτό που είπαµε, δηλαδή ότι τα µέτρα είναι έκτακτα, προσωρινού χαρακτήρα και αναγκαία -το κάνουµε πράξη µε την κατάργηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, της εκ
περιτροπής- κάνουµε και κάτι άλλο. Από τις 16 Ιουνίου και µετά
όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να επανέλθουν στο προ
της κρίσης καθεστώς και να υποβάλλουν όχι πλέον απολογιστικά
τα στοιχεία τους στην «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά να τα υποβάλλουν µπροστά, εµπρόθεσµα, σε real time και έτσι το ΣΕΠΕ θα µπορεί να
κάνει κανονικότατα έλεγχο, για να δουν εάν διασφαλίζονται και
οι όροι εργασίας και το εργατικό δίκαιο και αν προστατεύεται ο
εργαζόµενος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Προχωράµε στην πρώτη
µε αριθµό 737/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Νικολάου Φίλη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
µε θέµα: «Προσωπικά δεδοµένα µαθητών και εκπαιδευτικών κατά
τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικά µετά
την απόφαση για ζωντανή αναµετάδοση των µαθηµάτων».
Απλώς θέλω να θυµίσω ότι ήδη κατατέθηκε σχέδιο νόµου από
το Υπουργείο Παιδείας, οπότε θα έχετε την ευκαιρία την άλλη
εβδοµάδα να κάνετε πιο ολοκληρωµένη συζήτηση και άρα να µείνουµε κάπως στο αντικείµενο σήµερα.
Ο κ. Φίλης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, βρίσκοµαι στη δυσάρεστη θέση σήµερα να
αναφερθώ στην κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας, µια κατάσταση που αποτυπώνεται
και σε χθεσινή δηµοσκόπηση, όπου ενώ στο θέµα της υγειονοµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κής αντιµετώπισης η Κυβέρνηση χαίρει µεγάλης δηµοσκοπικής
αποδοχής -85%-, στο θέµα της κατάστασης της εκπαίδευσης
υπάρχει κατακόρυφη πτώση της εµπιστοσύνης των πολιτών
προς την Κυβέρνηση. Είναι η µειοψηφία πια που λέει ότι η Κυβέρνηση τα κάνει καλά στην εκπαίδευση µέσα στην πανδηµία.
Σας προβληµατίζει αυτό;
Κυρία Υπουργέ, µε την ευθύνη που πρέπει να έχουµε και µε
την ακρίβεια των λόγων µας στην ελληνική Βουλή καταθέτω ένα
στοιχείο. Τετρακόσιες χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες, το 61%
όσων φοιτούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν συµµετέχει
στα µαθήµατα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, έχουµε άδεια τα ανοικτά σχολεία. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι δεν φροντίσατε
γι’ αυτό το πράγµα. Η τροπολογία για τις κάµερες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορθώς απερρίφθη από το σύνολο των εκπαιδευτικών, διότι ήταν ένα αντιπαιδαγωγικό και αντιδηµοκρατικό µέτρο. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα, όταν ο εκπαιδευτικός δουλεύει µέσα στην τάξη, να υπάρχει ταυτόχρονα εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αν την
αµφισβητείτε, θέλω επίσηµα στοιχεία από το «myschool». Εγώ
δεσµεύοµαι για το ότι το 61% των µαθητών των γυµνασίων και
λυκείων -στα λύκεια είναι πάνω από 70%- δεν πηγαίνουν σχολείο
και δεν έχουν δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θέλουµε στοιχεία επίσηµα και όχι ψιθύρους χωρίς στοιχεία εδώ στη
Βουλή.
Είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι το νοµοσχέδιο κατετέθη. Την άλλη
εβδοµάδα θα το κουβεντιάσουµε στη Βουλή, από τη Δευτέρα. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που υποβαθµίζει το δικαίωµα των µαθητών και των
µαθητριών στη µόρφωση και φέρνει το σχολείο της αγοράς. Θα τα
πούµε όλα αυτά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς -ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ,
ΟΛΜΕ- έχουν διαφωνήσει. Εσείς µέσα στην πανδηµία επιµένετε να
φέρετε την πανδηµία στην εκπαίδευση ως µόνιµο στοιχείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε τώρα στην επίκαιρη ερώτηση διότι µας ακούει ο ελληνικός λαός. Παρακαλώ, ας «χτυπήσει» όποιος µπορεί από τους πολίτες την επίσηµη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Υπουργείου
«minedu.gov.gr». Τι δεν θα δει εκεί; Πρώτον, δεν υπάρχει το
«αποδέχοµαι», «δεν αποδέχοµαι» για τα cookies. Και όταν λέµε
«cookies» για τη συγκεκριµένη κατάσταση που συζητούµε, πρόκειται εκτός των άλλων για τη δυνατότητα εµπορικής αξιοποίησης προσωπικών δεδοµένων. Τα έχετε ανοικτά. Δεύτερον, δεν
υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πολιτική απορρήτου
αναρτηµένη. Τρίτον, δεν υπάρχει το όνοµα της υπευθύνου προστασίας δεδοµένων, την οποία διορίσατε µόλις προ δεκαπέντε
ηµερών, µετά από έντεκα µήνες χηρείας της θέσης αυτής και
ενώ αρχίσατε πριν από δυόµισι µήνες τη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και, τέταρτον, δεν υπάρχει αρχείο δραστηριοτήτων,
όπως σας ζήτησε η ΟΙΕΛΕ.
Για όλα αυτά αρνηθήκατε να απαντήσετε στη Βουλή όταν σας
έθεσα τα ερωτήµατα στις 11 Απριλίου, εγκαίρως. Αρνηθήκατε,
δηλαδή, να απαντήσετε αν συµµορφώνεστε προς την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, προς το Σύνταγµα και προς την ελληνική νοµοθεσία.
Διότι όλα αυτά σηµαίνουν ότι είναι ανυπεράσπιστοι, ανοχύρωτοι
οι µαθητές, ενάµισι εκατοµµύριο ανήλικοι και περίπου διακόσιες
πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι του ελληνικού δηµοσίου. Ανοχύρωτοι σε χάκερ, ανοχύρωτοι για τα προσωπικά τους
δεδοµένα.
Ακόµα, κυρία Υπουργέ, δεν έχετε δηµοσιοποιήσει την εκτίµηση
αντίκτυπου, παρ’ ότι το αναφέρετε στην τροπολογία σας, µετά
από επισήµανση της Αρχής Προσωπικών Δεδοµένων. Υπάρχει
αυτή η εκτίµηση αντίκτυπου; Ποιος τη συνέταξε; Είναι απόρρητη;
Την έχετε θέσει υπ’ όψιν της αρχής; Τι σας απάντησε γραπτώς;
Τίποτα, µέχρι στιγµής. Και υπάρχει το ερώτηµα που σας έχει
στείλει από 18 Μαΐου η αρχή για παροχή διευκρινίσεων και, δυστυχώς, ακόµη εσείς κάνετε πως δεν ακούτε, πως δεν διαβάζετε.
Υπάρχει και άλλο ένα θέµα. Δεν καταθέσατε τη συµφωνία αποδοχής δωρεάς µε τη «CISCO». Η συµφωνία αυτή, που την τηρείτε
µυστική και απόρρητη, εγείρει σωρεία ερωτηµάτων και οικονοµικού χαρακτήρα και τονίζω τον οικονοµικό χαρακτήρα. Φέρτε
τη στη Βουλή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Φίλη, µία παράκληση για τον χρόνο. Έχετε φτάσει ήδη τα πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα ερωτήµατα που σας έχουµε θέσει και ζητάµε συγκεκριµένη
απάντηση είναι: Εάν βεβαιώνετε, βάσει εγγράφων, ότι δεν σηµειώθηκε διαρροή, παραβίαση προσωπικών δεδοµένων µαθητών ή
εκπαιδευτικών, τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το
βεβαιώνετε; Θέλω µία κατηγορηµατική απάντηση σήµερα στη
Βουλή.
Δεύτερον, τι περιλαµβάνει η συµφωνία αποδοχής δωρεάς του
Υπουργείου Παιδείας µε την εταιρεία «CISCO»; Δεν είναι απόρρητα τα στοιχεία αυτά. Πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα ήθελα να
πω ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό. Έχουµε συνειδητοποιήσει
όλοι ότι πρόκειται για τη µεγαλύτερη δυνατότητα παραβίασης
προσωπικών δεδοµένων για ενάµισι εκατοµµύριο ανήλικους στη
χώρα µας και για διακόσιες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δηµοσίους
υπαλλήλους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Είναι µεγάλος ο
κίνδυνος, γι’ αυτό ξαναρωτώ: Υπάρχει βεβαιότητα, έχετε στοιχεία ότι δεν υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδοµένων; Θέλω
ευθεία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Φίλη, κατανόηση
έχω, χρόνο δεν έχω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι ρητορικού χαρακτήρα, αλλά
µε στοιχεία, γιατί µε τέτοια µίλησα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο τυπικά για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ και για την
ερώτηση και για την ευκαιρία να αποσαφηνίσουµε κάποια στοιχεία σχετικά µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βεβαίως, δεν
µπορώ παρά να παρατηρήσω, αγαπητέ κύριε Φίλη, ότι κατά την
προσφιλή σας τακτική άλλα γράφετε στην επίκαιρη ερώτηση,
άλλα επικαλείστε στην προφορική ανάπτυξη και µετά µιλάτε για
συµµόρφωση µε τον Κανονισµό της Βουλής!
Ας ξεκινήσουµε µε ένα αγαπηµένο σας θέµα: Την απέχθειά
σας για οτιδήποτε άπτεται του ιδιωτικού τοµέα. Λέτε στην ερώτησή σας ότι υπάρχουν κίνδυνοι από τη δωρεάν παραχώρηση
από τη «CISCO» της πλατφόρµας της κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και ότι εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να αναλάβουν εξολοκλήρου το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι
αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς.
Όταν, κύριε Φίλη, προετοιµαζόµασταν για την πανδηµία, στους
δηµόσιους φορείς στραφήκαµε, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Ξέρετε, κύριε Φίλη, όµως, πώς µας παραδώσατε το Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο; Θα έπρεπε να ξέρετε, γιατί ήσασταν Υπουργός
Παιδείας. Μπορούσε να σηκώσει περίπου πεντακόσιους ταυτόχρονους χρήστες. Επαναλαµβάνω: πεντακόσιους!
Πόσους µαθητές έχουµε στη χώρα, κύριε Φίλη; Έχουµε ένα
εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες µαθητές. Μπορούσε να σηκώσει πεντακόσιους µαθητές το σχολικό δίκτυο, ενώ οι µαθητές
της χώρας είναι ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες. Ποια
ήταν ακριβώς η εναλλακτική σας, κύριε Φίλη; Αυτή ήταν η σοβαρή εναλλακτική πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µία
λύση που καλύπτει πεντακόσιους µαθητές -επαναλαµβάνω, πεντακόσιους µαθητές!- από το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες µαθητές της χώρας; Ευτυχώς που δεν κληθήκατε εσείς να
το εφαρµόσετε, γιατί θα αφήνατε, κύριε Φίλη, στο σκοτάδι ένα
εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες µαθητές.
Είχαµε, λοιπόν, πεντακόσιους ταυτόχρονους χρήστες, ενώ
στην πραγµατικότητα είχαµε πάνω από επτακόσιες πενήντα χιλιάδες συµµετοχές µαθητών καθηµερινά σε ψηφιακές τάξεις. Είχαµε δεκαέξι εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες
επτακόσιες ογδόντα συµµετοχές µαθητών αθροιστικά σε ψηφιακές τάξεις. Και αυτά δεν είναι και τα τελευταία στοιχεία. Είχαµε
πάνω από σαράντα χιλιάδες εννιακόσες πενήντα επτά ψηφιακές
τάξεις την ηµέρα, κύριε Φίλη. Παράλληλα, µε όλη αυτή τη δια-
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χείριση της κρίσης, πλάι στην εκπαιδευτική κοινότητα, φροντίσαµε και να ενισχύσουµε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Εσείς επιλέγατε την υποχρηµατοδότηση του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου και µέχρι πεντακόσιους ταυτόχρονους χρήστες. Αυτό παραδώσατε. Εµείς επιλέξαµε την επέκταση από έναν
κεντρικό server σε πάνω από δέκα δίκτυα για το δηµόσιο σχολείο, κύριε Φίλη, για την ενίσχυση του σχολείου, το οποίο εσείς
αφήσατε γυµνό.
Έγινε επέκταση, λοιπόν, σε πάνω από δέκα δίκτυα µε σηµαντικά αποτελέσµατα στη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών µαθηµάτων µε τη συµβολή και του ΕΔΥΤΕ και του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Και δεν σταµατήσαµε εκεί. Διότι ρωτάτε και για το µετά.
Έχουµε ήδη υποβάλει αίτηµα, κύριε Φίλη, προς το Ινστιτούτο
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και το ΕΔΥΤΕ και για το επόµενο µεγάλο βήµα, τη
δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος υπολογιστικού νέφους
που θα µπορέσει σιγά-σιγά να καλύψει όλες τις δραστηριότητες
των εκπαιδευτικών δοµών. Εν µέσω κρίσης, ενδυναµώνουµε µε
κάθε τρόπο, µε κάθε µέσο το δηµόσιο σχολείο.
Πάµε, όµως, να δούµε και τα ζητήµατα εξοπλισµού στα σχολεία. Τον Ιούνιο του 2019, κύριε Φίλη, παραδώσατε τη διακυβέρνηση της χώρας στις αρχές Ιουλίου µε τέσσερις χιλιάδες
πεντακόσιες φορητές συσκευές για όλη τη χώρα. Εµείς σε µόλις
δύο µήνες πανδηµίας, φροντίσαµε για τον επιπλέον εξοπλισµό
είκοσι χιλιάδων συσκευών µέσω δωρεών και έχουµε ήδη δροµολογήσει διαδικασίες ΕΣΠΑ για άλλες σαράντα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες συσκευές. Όλα αυτά τα κάνουµε εν µέσω πανδηµίας.
Εσείς, λοιπόν, είχατε τεσσερισήµισι χιλιάδες φορητές συσκευές.
Εµείς παρέχουµε πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες συσκευές σε
µόλις λίγους µήνες.
Έρχοµαι στη «CISCO». H «CISCO», κύριε Φίλη, παρέχει πλατφόρµα παραµετροποιηµένη στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας δωρεάν όλο τον καιρό και µέχρι τον Ιούλιο. Δεν απαιτείται
ούτε όνοµα ούτε e-mail για να συνδεθεί µαθητής. Αρκεί ένα ψευδώνυµο για να συνδεθεί στην ψηφιακή του τάξη. Δεν υπάρχει
καµµία χρήση προσωπικών δεδοµένων, εκτός του σκοπού της
συγκεκριµένης παροχής. Προβλέπεται η τήρηση και της ενωσιακής και της ελληνικής νοµοθεσίας για τα προσωπικά δεδοµένα
για τα οποία φαίνεται όψιµα να ανησυχείτε. Και λέω όψιµα, γιατί,
αλήθεια, κύριε Φίλη, τι κάνατε ακριβώς τόσα χρόνια για τα προσωπικά δεδοµένα, εν γένει, στο Υπουργείο Παιδείας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Λέτε για εµάς ότι δεν υπήρχε DPO και υπεύθυνος επεξεργασίας για έντεκα µήνες, ενώ ούτε ώρα δεν έµεινε χωρίς DPO το
Υπουργείο επί ηµερών µας. Την ίδια µέρα αποδεσµεύτηκε από
τα καθήκοντα της η προηγούµενη DPO και την ίδια στιγµή ορίστηκε νέα. Εσείς όµως µε ψηφισµένο τον Κανονισµό GDPR το
2016 -αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν Υπουργός το 2016- τέτοιο ενδιαφέρον είχατε για τα προσωπικά δεδοµένα που δεν ορίσατε
ποτέ επί των ηµερών σας DPO. Θα µου πείτε ότι δεν ήταν ακόµα
υποχρεωτικό. Αν είχατε τέτοιο ενδιαφέρον για τα προσωπικά δεδοµένα, δεν θα µπορούσατε να είχατε συµµορφωθεί µε τον κανονισµό;
Ας το αφήσουµε στην άκρη. Γίνεται υποχρεωτικός ο ορισµός
του DPO στις 25 Μαΐου του 2018. Ορίσατε DPO; Όχι, κύριε Φίλη,
κατά παράβαση του κανονισµού δεν ορίσατε DPO. Πέρασαν
µήνες µέχρι να ορίσετε DPO κατά παράβαση του γενικού κανονισµού.
Άρα, κύριε Φίλη, µάλλον κάποιοι άλλοι άφηναν ανοχύρωτο το
Υπουργείο και έρχονται τώρα µε θράσος να εγκαλέσουν αυτούς
που έχουν προσέξει µε κάθε λεπτοµέρεια τα προσωπικά δεδοµένα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, και µε άλλες απαντήσεις στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Φίλης για τη δευτερολογία του για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρωτοτύπησε η κυρία Υπουργός. Αναφέρθηκε σε αριθµούς που είναι ψευδείς για εντυπώσεις. Είπε, για παράδειγµα,
ότι µόνο πεντακόσιους χρήστες ταυτοχρόνως σήκωνε το Πανελ-
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λήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το δηλώνει αυτό υπεύθυνα και γραπτώς;
Θα διαψευστεί. Όχι ψέµατα µέσα στη Βουλή. Όχι υποβάθµιση
και εξευτελισµός της δουλειάς του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτή είναι η συµπεριφορά της Κυβέρνησης
Λέει για πεντακόσιους ταυτόχρονα χρήστες στο Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο. Είναι ντροπή να συµπεριφέρεστε έτσι απέναντι
σε αυτούς, οι οποίοι έχουν δώσει µάχη σήµερα, προχθές, χρόνια
και πριν και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να
υπάρχει ένα δηµόσιο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο
έπρεπε να αναβαθµιστεί και δεν το κάνατε αυτό. Μπορούσε να
αναβαθµιστεί και δεν το κάνατε. Θα το κάνετε µέχρι τον Σεπτέµβριο; Έχετε δυο µήνες µπροστά σας. Η συζήτηση δεν αφορά το
παρελθόν, αφορά το µέλλον.
Θα αναβαθµίσετε µέχρι τον Σεπτέµβριο το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο, ώστε χωρίς «CISCO» να υπάρχει η δυνατότητα µέσα από
το δηµόσιο σύστηµα για διακόσες χιλιάδες ψηφιακές τάξεις τον
Σεπτέµβριο; Είναι µία δαπάνη περίπου 30 εκατοµµυρίων ευρώ.
Έτσι λένε οι ειδικοί. Δεν το ξέρω, αλλά το ακούω. Κάντε το µέσα
στο δίµηνο. Αφήστε όλα τα άλλα, τη δυσφήµιση του δηµοσίου.
Ζήτησα, επίσης, στοιχεία. Δεν µου απαντήσατε. Να επαναλάβω τις ερωτήσεις; Είναι βαρετό. Όµως, επαναλαµβάνω ότι τα
στοιχεία τα οποία ζήτησα αφορούν την εφαρµογή της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νοµοθεσίας.
Δεν υπάρχει για τα cookies τίποτα στο site του Υπουργείου, το
«δέχοµαι» ή «δεν δέχοµαι». Αυτό σηµαίνει ότι είναι ανοιχτά τα δεδοµένα στην εµπορική αξιοποίηση. Είναι πολύ σοβαρό θέµα
αυτό. Δεύτερον, δεν έχετε πολιτική απορρήτου αναρτηµένη.
Τρίτον, δεν υπάρχει όνοµα της υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων που διορίστηκε µόλις πριν δεκαπέντε µέρες και πριν δέκα
µήνες δεν είχατε. Αφήστε τα τώρα τα άλλα που λέτε, για εσάς
µιλάµε. Εµείς είχαµε και παραιτήθηκε όταν ήρθατε εσείς και δεν
την αντικαταστήσατε.
Τέταρτον, δεν έχετε απαντήσει ακόµα στην Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων στις ερωτήσεις που σας έχει διατυπώσει. Για την εκτίµηση αντικτύπου τίποτα δεν ακούσαµε ξανά σήµερα.
Σας έθεσα ερωτήµατα. Μένω σε ένα που είναι το κρίσιµο ερώτηµα: Βεβαιώνετε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδοµένων από τις τάξεις που αναφέρατε
νωρίτερα και που είναι βεβαίως ένας µυθικός αριθµός; Δεν έχει
τίποτα σήµερα, είναι διαλυµένη η εκπαίδευση µε το βεβιασµένο
άνοιγµα των σχολείων. Βεβαιώνετε ότι είναι οχυρωµένα τα παιδιά, οι προσωπικότητες των παιδιών και των καθηγητών; Μη
σπεύσετε να πείτε «ναι». Δεν το είπατε και στην πρωτολογία σας.
Δεν κάναµε εµείς τη λειτουργία χάκερ. Μπήκαµε στο Google,
στη διεύθυνση «στατιστικά σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Ψάξτε κι εσείς στο Google στον υπολογιστή σας.
Εξ αυτής, λοιπόν, της κίνησής µας, µας έστειλε στο αρχείο
από το οποίο προκύπτει διαρροή. Τονίζω ότι προκύπτει διαρροή
προσωπικών δεδοµένων εκπαιδευτικών και µαθητών κατά συνέπεια, η οποία αφορά στατιστικά στοιχεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα αφορά δύο χιλιάδες είκοσι
τέσσερις εγγραφές εκατοντάδων εκπαιδευτικών µε στοιχεία
όπως ονοµατεπώνυµο, σχολείο, τάξη, τµήµα, µάθηµα, αριθµός
µαθητών που συµµετείχαν, διάρκεια µαθήµατος, ηµεροµηνία,
ώρα παραµονής στο τηλεµάθηµα και προσωπικές σηµειώσεις ή
παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών.
Το στικάκι είναι εδώ. Το καταθέτω στο Προεδρείο. Αν δεν
µπείτε στον κόπο να το ψάξετε εσείς, θα ήθελα να σας πω ότι
είναι πολύ απλή η διαδικασία για να το δείτε. Και η διεύθυνση
επίσης είναι σαφής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν USB stick, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επαναλαµβάνω το εξής: Υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδοµένων. Δυστυχώς, ή δεν το ξέρετε, που
είναι πρόβληµα, ή το αποκρύπτετε, που είναι έγκληµα και είναι
παραβίαση του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας.
Δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο. Ζητώ στοιχεία για τη διάλυση
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των σχολείων µε τα τριακόσιες χιλιάδες παιδιά εκτός τάξεων. Δεν
απαντήσατε! Φέρτε τα στοιχεία του «myschool» στη Βουλή. Όχι
λόγια!
Και, δεύτερον, πείτε µας τι συµβαίνει µε το στικάκι αυτό που
οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης µπορεί να το βρει πηγαίνοντας
στη διεύθυνση που ανέφερα νωρίτερα. Το κατέθεσα στο Προεδρείο της Βουλής. Δυστυχώς περιέχει προσωπικά απόλυτα,
αλλά είναι εις κοινή θέα, από ό,τι φαίνεται, τα απόρρητα αυτά
των παιδιών και των καθηγητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δώσατε στη Γραµµατεία το στικάκι για να µπει σε φάκελο, να γραφεί ακριβώς και
να το υπογράψω.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, αναφορικά µε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
µάλλον κύριε Φίλη, δεν ακούσατε τι είπα. Είπα ότι έχουµε δροµολογήσει ακριβώς την πλήρη αναβάθµιση του συστήµατος, κάτι
που δεν κάνατε ποτέ εσείς. Και την έχουµε δροµολογήσει σε συνεργασία και µε το ΕΔΥΤΕ και µε το Ινστιτούτο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Αναφέρατε ένα στοιχείο και θα το εξετάσω µε µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οποτεδήποτε υπάρχει, το οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τη διάπραξη αδικηµάτων στο σχολικό περιβάλλον,
είτε διά ζώσης είτε µη, υπάρχει ενηµέρωση του Υπουργείου. Θα
εξετάσω, λοιπόν, µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε,
γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω λάβει τέτοια ενηµέρωση όπως
αυτή που καταθέτετε.
Ας πάρουµε, όµως, µια απόσταση από τα πράγµατα, κύριε
Φίλη. Γιατί είµαστε εδώ σήµερα; Γιατί δεν θέλατε εξαρχής την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Την πολεµήσατε λυσσαλέα. Αντί να συστρατευθείτε στην εθνική προσπάθεια τους µήνες της κρίσης,
αντιταχθήκατε στην εξ αποστάσεως και όλο βρίσκατε προβλήµατα. Λύσεις ποτέ! Μόνο προβλήµατα!
Έτσι αντιταχθήκατε και στο άνοιγµα των σχολείων παρά την
καθοδική πορεία της νόσου, παρά τις οµόφωνες συστάσεις των
ειδικών. Λέγατε: «Μεγάλο και αχρείαστο υγειονοµικό ρίσκο η
επαναλειτουργία των γυµνασίων, της Α’ και Β’ λυκείου». Ακόµα
και τον κ. Τσιόδρα λοιδορήσατε, κύριε Φίλη, σχολιάζοντας µε
αφορµή τις δηλώσεις του για το άνοιγµα των σχολείων: «Το απόλυτο θέατρο του παραλόγου και ριψοκίνδυνοι πειραµατισµοί µε
την υγεία των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των οικογενειών
τους».
Έχετε καλύτερη επιστηµονική άποψη για την πορεία της επιδηµίας; Και τι θα θέλατε, λοιπόν, για να καταλάβουµε; Θα θέλατε
να αφήσουµε τα παιδιά µας έξι µήνες στο σκοτάδι; Ποια είναι η
αντιπρότασή σας; Ποια είναι η αντίρρησή σας; Από τις 11 Μαΐου
που επαναλειτούργησε η Γ’ λυκείου και εν συνεχεία όλο το γυµνάσιο και το λύκειο σε όλα τα σχολεία δεν παρατηρήθηκε, ευτυχώς, ούτε ένα κρούσµα. Κι αυτό σας ενοχλεί, κύριε Φίλη;
Σας ενοχλεί που οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Σας ενοχλεί που πέτυχε, όχι η
Κυβέρνηση, αλλά η χώρα και η εκπαιδευτική κοινότητα µια µεγάλη νίκη; Σας ενοχλεί µήπως οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας παραχώρησαν δωρεάν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
πλατφόρµες που χρησιµοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση; Προτιµάτε να επιβαρύνεται ο πολίτης
ή να αποκλείονται οι µαθητές από την πρόσβαση στην εκπαίδευση; Σκοτάδι κι εκεί, κύριε Φίλη;
Χθες διάβασα µια δήλωσή σας. Σας ενόχλησε ότι δήθεν το
60%, λέτε εσείς, δεν πηγαίνει στο σχολείο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το 61%.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κατ’ αρχάς, για να είµαστε ακριβείς, το ποσοστό συµµετοχής
στο γυµνάσιο και στις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου είναι 49%
και πλησιάζει το 50%. Γιατί δόθηκε αυτή η δυνατότητα; Γιατί το
υπαγόρευσαν οι ειδικοί, χάρη στους οποίους οδηγηθήκαµε µε
εξαιρετική πορεία τους δύσκολους αυτούς µήνες της κρίσης. Οι
ειδικοί είπαν το εξής: Να µπορεί στη βάση απλής δήλωσης γονέα
ή κηδεµόνα να απουσιάζει κάποιος, γιατί κάποιος στο οικογενειακό του περιβάλλον µπορεί να ανήκει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου ή µπορεί να νοσεί. Οι ειδικοί, λοιπόν, συνέστησαν αυτή την
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απλή δήλωση, γιατί; Για να προστατεύσουµε την ατοµική υγεία,
την οικογενειακή υγεία, τη δηµόσια υγεία.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κύριε Φίλη, τι λέτε εσείς για το 50%
που πηγαίνει σχολείο; Και τι λέτε και για το άλλο 50% που δεν
πηγαίνει; Για τους µεν παρόντες προτιµάτε να µην ανοίξει το σχολείο. Για τους δε αναγκαστικά απόντες, δεν θέλετε τη µετάδοση
µαθήµατος από την τάξη. Χαρακτηριστικός ΣΥΡΙΖΑ! Αρνητισµός
παντού! Όλοι στο σκοτάδι!
Και τώρα η αποκατάσταση της αλήθειας, κύριε Φίλη. Λέτε στην
επίκαιρη ερώτησή σας ότι διαψεύδει τάχα η Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους ισχυρισµούς µου περί
διαβούλευσης.
Κύριε Φίλη, διαβάζουµε άλλα κείµενα; Η ίδια η αρχή λέει:
«Μετά από συµβουλευτική σύσταση της αρχής». Πού είναι η διάψευση; Επιβεβαιώνει µε τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο ότι και η
διαβούλευση έγινε και ενσωµατώσαµε ακριβώς τις παρατηρήσεις της αρχής.
Βεβαίως, η αρχή λέει και κάτι άλλο το οποίο κατά την προσφιλή τακτική δεν το αναφέρετε. Λέει η αρχή: «Ο σκοπός της
συγκεκριµένης επεξεργασίας της µετάδοσης ακριβώς του µαθήµατος είναι κατ’ αρχήν νόµιµος». Το είπατε αυτό, κύριε Φίλη; Δεν
το βρήκα στην ερώτησή σας. Δεν θυµάµαι να το έχετε αναφέρει
πουθενά αυτό.
Ειρήσθω εν παρόδω, έχει ένα ενδιαφέρον ότι όψιµα γίνεστε
υπερασπιστής των ανεξάρτητων αρχών που επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ θέλατε ακόµα και να τις καταργήσετε.
Κύριε Φίλη, ήµουνα ξεκάθαρη εξαρχής στο θέµα της µετάδοσης µαθηµάτων. Όταν η πολιτεία προβλέπει τη δυνατότητα για
ορισµένους µαθητές να µείνουν εκτός σχολείου για προληπτικούς λόγους προστασίας της ατοµικής και δηµόσιας υγείας,
είναι και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να προβλέψει τη
δυνατότητα για πρόσβαση των µαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.
Φέραµε συγκεκριµένη ρύθµιση στη Βουλή. Διαµηνύσαµε ότι
θα την προχωρήσουµε µέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάναµε, φέραµε υπουργική απόφαση, φέραµε εγκύκλιο κατ’ εφαρµογή της
διάταξης και λάβαµε µέριµνα για την προστασία όλων των δικαιωµάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Οι εκπαιδευτικοί, όπως ακριβώς µε εξαιρετικό τρόπο εφάρµοσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της
αναστολής λειτουργίας των σχολείων, έτσι και τώρα καλούνται
να δώσουν µε τη σειρά τους τη δυνατότητα στα παιδιά που µένουν σπίτι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Λέτε ότι η ρύθµιση αυτή δεν συναντάται σε κανένα εκπαιδευτικό σύστηµα στον κόσµο. Κύριε Φίλη, έχετε εικόνα τι γίνεται
στον κόσµο; Δεν θα σας πάω σε χώρες όπως η Αµερική, που
αυτό το σύστηµα εφαρµόζεται εκτενώς. Μην πάµε µακριά. Ας
µείνουµε στην Ευρώπη. Ξέρετε, για παράδειγµα, ότι το σύστηµα
αυτό της ζωντανής µετάδοσης µαθήµατος εφαρµόζεται εδώ και
χρόνια στην Ολλανδία -το ξέρετε;- για παιδιά που έχουν σοβαρές
ασθένειες και πρέπει να απουσιάσουν; Αδιάβαστοι πάλι, κύριε
Φίλη.
Έκθεση εκτίµησης αντίκτυπου του άρθρου 35 ασφαλώς και
έχει εκπονηθεί. Δεν καταλήγει σε κίνδυνο ο οποίος να απαιτεί περαιτέρω βήµατα. Και σε όλα τα γραπτά ερωτήµατα θα απαντήσουµε, κύριε Φίλη, και στα δικά σας και στης ΟΙΕΛΕ. Μην έχετε
καµµία ανησυχία.
Τα προσωπικά δεδοµένα βεβαίως και προστατεύονται κατά
γράµµα από τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων και έχουν ενηµερωθεί σχετικά όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Κύριε Φίλη, είχατε διαβάσει τις σχετικές εκτενείς εγκυκλίους
που έχουν σταλεί στα υποκείµενα προσωπικών δεδοµένων; Νοµιµοποιητική βάση επεξεργασίας διπλή, άρθρο 6.1.γ και 6.1.ε του
Κανονισµού. Όχι µια βάση επεξεργασίας, αλλά δύο, και η παροχή δηµόσιας υπηρεσίας και η ύπαρξη νοµοθετικής διάταξης.
Από την πρώτη εγκύκλιο που εστάλη για την εφαρµογή της εξ
αποστάσεως, έγινε πλήρης ενηµέρωση όλων των δικαιωµάτων
που προβλέπονται στον Κανονισµό, το δικαίωµα επιβεβαίωσης,
το δικαίωµα πρόσβασης, το δικαίωµα διόρθωσης, το δικαίωµα
εναντίωσης.
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Διαβάζω, για παράδειγµα, από την εγκύκλιο µε οδηγίες που
εστάλη στις 17 Μαΐου προς την εκπαιδευτική κοινότητα, όπου
λέει µέσα: «Κατά συµµόρφωση µε τον Κανονισµό, σκοπός της
επεξεργασίας των ανωτέρω δεδοµένων είναι η παροχή προς
όλους του δηµοσίου αγαθού της εκπαίδευσης υπό κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης, όπως η πανδηµία του COVID. Η νόµιµη βάση
επεξεργασίας των εν λόγω δεδοµένων εδράζεται στο 6.1.γ και
1.6.ε του Κανονισµού».
Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το αν και κατά
πόσο ή όχι προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν υφίστανται
επεξεργασία. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που δηµιουργούν, εφόσον έχουν χρησιµοποιήσει τα πραγµατικά τους στοιχεία έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή
τους. Μπορεί να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωµα διόρθωσης ανακριβειών στα δεδοµένα πρόσβασης, όσο και υπό προϋποθέσεις,
το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία από το ελληνικό δηµόσιο στον ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δοµής σε άλλο υπεύθυνο
επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό».
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Κύριε Φίλη, µετά λύπης
είδα άλλη µία επίκαιρη ερώτησή σας που, αντί να συµβάλλει στον
διάλογο, ψάχνει µόνο να βρει προβλήµατα. Εµείς βρίσκουµε λύσεις σε κάθε πρόβληµα. Εσείς βρίσκετε πρόβληµα σε κάθε λύση.
Έχετε παραµείνει στη στείρα αντιπαράθεση, στον ΣΥΡΙΖΑ του
«όχι σε όλα». Όλη η χώρα άλλαξε, πήγε µπροστά. Εσείς µείνατε
απλώς ίδιοι!
Χθες κατατέθηκε ένα νοµοσχέδιο µε συγκεκριµένες προτάσεις
για τη συνολική αναβάθµιση του σχολείου από κάτω προς τα
πάνω. Κι εσείς καλείτε σε συλλαλητήριο τους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι, όµως, δεν σας ακολουθούν. Αλλά δεν συζητάτε επί της
ουσίας, γιατί πού να βγείτε να πείτε ότι είστε αντίθετοι στα εργαστήρια δεξιοτήτων στο σχολείο, ότι είστε αντίθετοι στο να
προσφέρει το σχολείο ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήµης; Πού να βγείτε να πείτε ότι
είστε αντίθετοι στην ενίσχυση της Πληροφορικής, των ξένων
γλωσσών, στις ρυθµίσεις για την καταπολέµηση του µπούλινγκ,
στην αξιολόγηση;
Ελπίζω, έστω τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει συζήτηση νοµοσχεδίου, να ακούσουµε προτάσεις και όχι απλά προσχηµατικά προβλήµατα σε όλα.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Απάντησε σε άλλη ερώτηση, όχι στη δική
µου. Είναι άλλα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτός είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος, ερωτήσεις και απαντήσεις.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, τώρα ήρθα στην Έδρα και βλέπω
ότι έχουν απαντηθεί, διεκπεραιωθεί µόνο επτά επίκαιρες ερωτήσεις.
Συνεπώς είστε εδώ δυόµισι ώρες και βλέπω ότι ο χρόνος όχι
µόνο δεν τηρείται αλλά ήταν υπερδιπλάσιος από όλους τους
ερωτώντες και τους αρµόδιους Υπουργούς. Ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος έχει αυτή την έννοια, να είναι σύντοµος, περιεκτικός,
σαφής και συγκεκριµένος. Αν, λοιπόν, µιλάµε εδώ για να κάνουµε
κριτική στα νοµοσχέδια ή στο πώς εφαρµόστηκαν, αυτό είναι ένα
µεγάλο πρόβληµα. Δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Σήµερα, µάλιστα,
παράλληλα έχουµε και κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν γίνεται να µην τελειώσουµε σήµερα.
Γι’ αυτό, παρακαλώ, από δω και πέρα να τηρείται ο χρόνος.
Επαναλαµβάνω, ο χρόνος για µεν τους ερωτώντες Βουλευτές
είναι δύο και τρία λεπτά, για δε τους Υπουργούς είναι τρία και
τρία λεπτά.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό
734/25-5-2020 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Την αναστολή σχολικών εκδροµών εσωτερικού και εξωτερικού χωρίς την
πρόβλεψη για επιστροφή χρηµάτων».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης Θεοχάρης.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτησή µας αφορά τις σχολικές εκδροµές, αυτές οι οποίες
ακυρώθηκαν. Αξίζει να ειπωθεί εδώ και να ακουστεί η µικρή ιστορία αυτής της ερώτησης.
Αρχικά κατατέθηκε ως γραπτή στις 6 Μαρτίου -δηλαδή περίπου πριν από τρεις µήνες- και απευθυνόταν στο Υπουργείο Παιδείας και Οικονοµικών. Απ’ αυτά τα δύο Υπουργεία το Υπουργείο
Οικονοµικών απαντά και δηλώνει αναρµοδιότητα. Το Υπουργείο
Παιδείας ούτε φωνή ούτε ακρόαση επί εβδοµάδες!
Την καταθέτουµε ως επίκαιρη ερώτηση στις 11 Μαΐου στο
Υπουργείο Παιδείας, γιατί, ως γνωστόν, µιλάµε για σχολικές εκδροµές, µιλάµε για εκδροµές οι οποίες εγκρίνονται από το
Υπουργείο Παιδείας. Είναι εδώ η Υπουργός Παιδείας, τη γνωρίζει
αυτή την ερώτηση. Την καταθέτουµε, λοιπόν, ως επίκαιρη. Σύµφωνα, όµως, µε τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης, αρµόδιο να
απαντήσει τελικά είναι το Υπουργείο Τουρισµού και όχι το
Υπουργείο Παιδείας και έτσι την επανακαταθέτουµε και, επιτέλους, ήρθε η ώρα και η µέρα σήµερα αυτή να συζητηθεί. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ, θα έλεγε κανείς!
Ας µπούµε, λοιπόν, στην ουσία της ερώτησης, κύριε Υπουργέ.
Όπως είναι γνωστό, λόγω της πανδηµίας ακυρώθηκαν εκτός των
άλλων και οι σχολικές εκδροµές για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Αρκετές από αυτές αφορούσαν εκδροµές µαθητών γυµνασίων, δηµοτικών, λυκείων, σε όλη τη χώρα, ακόµα και
εκδροµές-επισκέψεις και εδώ, στη Βουλή. Όπως επίσης είναι
γνωστό, βεβαίως, ότι όλες αυτές οι εκδροµές προπληρώνονται
από τις οικογένειες των µαθητών αρκετό καιρό πριν πραγµατοποιηθούν. Και τα λεφτά που δίνουν οι γονείς γι’ αυτές τις εκδροµές δεν είναι και λίγα!
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη νοµοθεσία, µετά την ακύρωση των εκδροµών λόγω της πανδηµίας, ακόµα και σύµφωνα µε τα συµφωνητικά που είχαν υπογραφεί γι’ αυτές τις εκδροµές, έπρεπε να
επιστραφούν αυτά τα χρήµατα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
στους γονείς οι οποίοι τα έδωσαν. Έρχεται, όµως, η Κυβέρνηση
και φέρνει στις 13 του Απρίλη µία ακόµα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δείχνοντας οµολογουµένως µία «ταξικότατη» συνέπεια ως προς το ποιους ευνοούν τελικά αυτές οι πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, το εβδοµηκοστό άρθρο της οποίας
αναφέρεται στις συµβάσεις µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και
των πελατών τους, όπως γράφει. Ανάµεσα στους πελάτες τους,
βεβαίως, είναι και τα σχολεία. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η Κυβέρνηση απαλλάσσει τις τουριστικές επιχειρήσεις από τη συµβατική τους υποχρέωση να
επιστρέψουν τα χρήµατα των εκδροµών που δεν έγιναν ποτέ και
να τα αντικαταστήσει µε τα γνωστά voucher σε µία διάρκεια δεκαοκτώ µηνών. Σε αυτό το εβδοµηκοστό άρθρο συµπεριλαµβάνονται ως τέταρτη κατηγορία πελατών -έτσι ακριβώς περιγράφεται, έτσι ακριβώς αποκαλούνται- και τα σχολεία και οι σχολικές
εκδροµές.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω κατ’ αρχάς εδώ
ότι οι σχολικές εκδροµές σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης δεν
έχουν έναν αµιγώς τουριστικό χαρακτήρα. Έχουν και µορφωτικό
και παιδαγωγικό χαρακτήρα και πρέπει να έχουν φυσικά.
Απέναντι τώρα σ’ αυτή την κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε,
κύριε Υπουργέ Τουρισµού -διότι εσείς τελικά κληθήκατε να απαντήσετε, σε σας έλαχε ο κλήρος!- πρέπει να δώσει λύση η Κυβέρνηση, καθώς την Κυβέρνηση ρωτάµε βεβαίως, εξαιρώντας κατ’
αρχάς -αυτό σας λέµε- τις σχολικές εκδροµές από το εβδοµηκοστό άρθρο αυτής της ΠΝΠ, έτσι ώστε µετά να µεριµνήσετε πάλι
ως Κυβέρνηση να πάρουν πίσω τα χρήµατα οι οικογένειες που
τα έχουν δώσει γι’ αυτές τις εκδροµές.
Αυτή, λοιπόν, είναι η ερώτησή µας και περιµένουµε µε αγωνία,
όπως και χιλιάδες γονείς, να µάθουµε τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση γύρω από αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Δεν ήξερα όλη την ιστορία αυτής
της ερώτησης. Δεν είµαι σίγουρος πώς κατατέθηκε και µε τι προβλήµατα τον Μάρτιο, όταν η νοµοθέτηση έγινε από τον Απρίλιο
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και µετά σε σχέση µε το voucher.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Είχαν ακυρωθεί οι εκδροµές. Θα τα πω. Θα
το εξηγήσω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το πείτε στη δευτερολογία σας.
Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση λόγω της πανδηµίας, λόγω
ενός γεγονότος το οποίο ήταν και απρόβλεπτο και σφοδρό και
είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα,
για υγειονοµικούς και άλλους λόγους αρχικά ακύρωσε µία σειρά
από δραστηριότητες, όπως είναι οι σχολικές εκδροµές, αλλά εν
συνεχεία φτάσαµε και στο πλήρες σταµάτηµα της περισσότερης
οικονοµικής δραστηριότητας και, φυσικά, µε τους συµπολίτες
µας και εµάς τους ίδιους και τις οικογένειές µας να είµαστε κλεισµένοι στα σπίτια µας τον περισσότερο καιρό.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αναγκαίο και ήταν µία συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης. Ήταν µία δύσκολη απόφαση,
αλλά αυτή η απόφαση έσωσε ζωές και αποδεικνύει από µόνη της
ποιες είναι οι ευαισθησίες αυτής της Κυβέρνησης, αντίθετα µε
όσα προσπαθείτε να µας πείσετε.
Όµως, υπάρχουν και οικονοµικές επιπτώσεις σ’ αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι σηµαντικές και δεν µπορούν να αγνοηθούν. Φυσικά, η Κυβέρνηση έπρεπε να στηρίξει και τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων αυτών,
διότι προσπαθείτε τώρα να µας πείσετε ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία που έχουν δύο, τρεις, τέσσερις υπαλλήλους, είναι το µεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα πείσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός
λαός έχει µάτια και βλέπει για τι είδους επιχειρήσεις µιλάµε και
για τι είδους εργαζόµενους µιλάµε.
Βρέθηκαν, λοιπόν, σε µία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η
οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε απολύσεις και λουκέτα. Η
Κυβέρνηση πήρε µία σειρά από αποφάσεις, για να στηρίξει τους
εργαζόµενους µε επιδόµατα, προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα να µη χαθούν οι εργασιακές σχέσεις και να µην έχουν δικαίωµα οι επιχειρήσεις να αλλοιώσουν τις εργασιακές σχέσεις
και να θέσουν τους εργαζόµενους σε αναστολή εργασίας, για να
σταµατήσουν την αιµορραγία των εξόδων τους.
Εδώ, λοιπόν, τέθηκε ένα ζήτηµα σε σχέση µε τις προκαταβολές, οι οποίες έχουν δοθεί από τους πελάτες. Υπάρχει µία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία προστατεύει τα δικαιώµατα των
καταναλωτών και, φυσικά, υπάρχει και το προεδρικό διάταγµα
του 2018, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα ζητήµατα και ουσιαστικά απορρέει άµεσα απ’ αυτή την οδηγία.
Υπό κανονικές συνθήκες τα δικαιώµατα των πελατών προστατεύονται, διότι ένα µικρό ποσοστό ζητάει την προκαταβολή του.
Εδώ, όµως, µιλάµε για επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να επιστρέψουν στο 100% των πελατών τους τις προκαταβολές που έχουν
δώσει. Έχετε ιδέα πού είναι αυτά τα χρήµατα; Αυτά τα χρήµατα
είχαν δοθεί στις αεροπορικές εταιρείες και στα ξενοδοχεία. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά δεν τα επέστρεφαν, διότι ακόµα
ήµασταν σε µία περίοδο που δεν είχε κηρυχθεί πανδηµία για να
υπάρχει το λεγόµενο «force majeure», δηλαδή η έκτακτη ανάγκη
κατά την οποία θα µπορούσαν να ζητήσουν αυτά τα πρακτορεία
τα χρήµατα πίσω.
Συνεπώς, αυτή τη στιγµή, η επιλογή δεν ήταν µεταξύ του καταναλωτή ή της επιχείρησης, όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε, αλλά στην πραγµατικότητα ήταν µεταξύ των
καταναλωτών, διότι το σενάριο κατά το οποίο επιστρέφονται τα
χρήµατα σε όλους τους καταναλωτές δεν υπάρχει. Υπάρχει µόνο
το σενάριο κατά το οποίο ο πρώτος ο οποίος χτυπάει την πόρτα
του πρακτορείου παίρνει τα λεφτά του πίσω, ο δεύτερος παίρνει
τα λεφτά του πίσω, ο τρίτος -να σας πω εγώ - παίρνει τα λεφτά
του πίσω και οι άλλοι επτά στους δέκα δεν θα πάρουν τα λεφτά
τους πίσω, διότι θα έχει κλείσει η επιχείρηση, θα έχει πτωχεύσει
και θα τρέχουν στα δικαστήρια.
Άρα, λοιπόν, από τη σκοπιά του καταναλωτή, από τη σκοπιά
όχι µόνο του πρακτορείου -φυσικά και του πρακτορείου, φυσικά
και των επιχειρήσεων, διότι δεν θέλουµε την ανεργία, εκτός εάν
το ΚΚΕ είναι υπέρ της ανεργίας και κατά της εργασίας, αν είναι
να µας το πείτε- έπρεπε να βρούµε µία νέα, δύσκολη ισορροπία,
τη χρυσή τοµή.
Αυτή η ισορροπία δόθηκε µέσα από αυτό το voucher. Με αυτό
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το voucher δεν χάνουν τα χρήµατά τους οι φορολογούµενοι.
Στους δεκαοκτώ µήνες, αν δεν χρησιµοποιηθεί, θα πάρουν στο
ακέραιο τα χρήµατα αυτά. Επίσης, δεν χάνουν και τα δικαιώµατά
τους. Έχουν δικαίωµα να επιµείνουν στην επιστροφή των χρηµάτων τους. Είναι προφανές ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις επιλέγουν και πιέζουν για την αποδοχή των
voucher αυτών. Η αγορά ανταποκρίθηκε και την καλώ εκ νέου να
ανταποκριθεί πιο καλά και πιο συγκεκριµένα. Έδωσε, µετά και
από προτροπή του ίδιου του προέδρου του ΣΕΤΕ, αυξηµένη αξία
σε αυτά τα voucher. Αν ήταν να πάρεις στα χέρια σου 100 ευρώ,
σου έλεγε «αν χρησιµοποιήσεις το voucher, πάρε 110, πάρε 120,
πάρε µία αναβάθµιση», ώστε το voucher αυτό να θέλεις να το
εξαργυρώσεις, αντί να πάρεις τα χρήµατά σου πίσω.
Φυσικά στους δεκαοκτώ µήνες µε την οικονοµία να έχει λειτουργήσει, όσοι µείνουν και δεν έχουν αξιοποιήσει αυτά τα χρήµατα, τα voucher, θα πάρουν όλα τα χρήµατά τους πίσω χωρίς
να δηµιουργείται κίνδυνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ. Έχετε πάει στα έξι λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Τελειώνω και θα τα πούµε και στη δευτερολογία.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε και το ζήτηµα της προστασίας των καταναλωτών µεταξύ τους. Δεν αρνούµαστε ότι υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγµα, οι εκδροµές της Γ’ λυκείου,
όπως, για παράδειγµα, αλλαγές στις συνθήκες της ζωής των ανθρώπων, µία µετακόµιση σε άλλη πόλη ή οτιδήποτε άλλο που
πραγµατικά δεν τους επιτρέπει να χρησιµοποιήσουν αυτά τα
voucher.
Σε αυτή την περίπτωση καλώ και από το Βήµα της Βουλής -το
έχω κάνει ήδη- την αγορά να ανταποκριθεί µε σύνεση και να αποδέχεται αυτά τα αιτήµατα επιστροφής των χρηµάτων. Θα πούµε
και περισσότερα γι’ αυτό στη δευτερολογία µου, για να µην καθυστερούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Δελή, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω στο ερώτηµα πώς και κατατέθηκε αυτή η ερώτηση στις 6 του Μάρτη. Πιθανώς να µην το γνωρίζει ο κύριος
Υπουργός.
Οι σχολικές εκδροµές ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν, αναστάλθηκαν στα τέλη του Φλεβάρη και όταν είχε ξεκινήσει ήδη το φαινόµενο της πανδηµίας. Προσέξτε όµως, από τις αρχές του
Μάρτη -ακόµα και από τις 6 Μάρτη που καταθέτουµε την ερώτηση- µεσολαβεί ένα διάστηµα σαράντα περίπου ηµερών µέχρι
τις 13 του Απρίλη, που βγαίνει η ΠΝΠ και συγκεκριµένα το άρθρο
70 αυτής της πράξης. Μέχρι τότε και για όλο αυτό το διάστηµα
η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα απολύτως όσον αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες που έχουν δώσει 200, 300, 500 ευρώ για να πάνε
εκδροµή τα παιδιά τους, να πάρουν τα λεφτά τους.
Και όταν εµείς, κύριε Υπουργέ, µιλάµε για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δεν αναφερόµαστε µονάχα στα µικρά τουριστικά γραφεία των τριών και τεσσάρων υπαλλήλων. Καταλαβαινόµαστε
εδώ µέσα. Μιλάµε για τις µεγάλες εταιρείες µεταφορών, για τις
αεροπορικές εταιρείες, µιλάµε για τις µεγάλες ξενοδοχειακές
µονάδες τις οποίες, βεβαίως, έχετε µπουκώσει και εσείς, όπως
και οι προηγούµενοι, και τώρα ακόµη περισσότερο µε αφορµή
την πανδηµία. Γι’ αυτούς µιλάµε.
Μιλήσατε για την ισορροπία µε την οποία επωµίζεται η κοινωνία τα βάρη. Σοβαρά µιλάτε; Ίδια είναι αυτή η ισορροπία; Επωµίζονται τα βάρη µε αναλογικό τρόπο; Για κάποιους, κύριε
Υπουργέ, ένα πεντακοσάρικο είναι τα λεφτά που θέλουν για να
ζήσουν έναν ολόκληρο µήνα και για άλλους ένα πεντακοσάρικο
-για όλους αυτούς τους µεγάλους- είναι για να βγουν έξω για να
πιουν έναν καφέ. Δεν είναι το ίδιο, λοιπόν, και δεν µπορούµε να
τους εξισώνουµε.
Εν πάση περιπτώσει, επαναφέρουµε την πρότασή µας για την
ακόµα και τώρα εξαίρεση των σχολικών εκδροµών από το άρθρο
70.
Θα σας αναλύσω ορισµένες ιδιαιτερότητες που έχουν οι σχολικές εκδροµές. Κατ’ αρχάς κανείς δεν µπορεί να βεβαιώσει εδώ
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ότι την επόµενη χρονιά ή τη µεθεπόµενη θα γίνουν οι σχολικές
εκδροµές, ότι θα επιτραπούν. Ποιος µπορεί να το πει αυτό; Δεν
ξέρουµε την εξέλιξη του φαινοµένου της πανδηµίας. Είναι άγνωστο αν θα γίνουν αυτές οι εκδροµές, αν θα µπορούν να µείνουν
τρία ή τέσσερα άτοµα σε ξενοδοχεία, όλες αυτές, τέλος πάντων,
οι λεπτοµέρειες οι λειτουργικές των εκδροµών.
Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί αυτές τις εκδροµές σε
σχέση µε τις υπόλοιπες και δεν τις καθιστά ένα απλό τουριστικό
προϊόν είναι ότι χρειάζονται και οι υπογραφές των γονέων. Είναι
απαραίτητο. Δεν χρειάζονται για τις υπόλοιπες εκδροµές.
Επίσης, για την πραγµατοποίηση αυτών των εκδροµών είναι
υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισµού, κύριε Υπουργέ. Είναι,
λοιπόν, πολύ πιθανό το πρακτορείο, το οποίο οφείλει τα χρήµατα
αυτά, να µη µειοδοτήσει σε έναν επόµενο διαγωνισµό και άρα να
απαλλαγεί και από την υποχρέωσή του να εκπληρώσει αυτές τις
υποχρεώσεις.
Επίσης -και αυτό νοµίζω είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουν
όλοι- οι µαθητές που είναι τώρα στη Γ’ λυκείου ή οι µαθητές που
είναι τώρα στη ΣΤ’ δηµοτικού και που την επόµενη χρονιά θα αλλάξουν σχολική µονάδα, πώς θα πάνε µία σχολική εκδροµή; Θα
ξαναβρεθούν, δηλαδή, µετά από κάποιους µήνες, θα κάνουν ένα
«reunion» για να κάνουν µία σχολική εκδροµή;
Αυτά είναι ορισµένα από τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης και που σας υποχρεώνουν, λέµε
εµείς, να εξαιρέσετε τις σχολικές εκδροµές, έτσι ώστε να επιστραφούν τα χρήµατα αυτά στους γονείς.
Σε σχέση µε το οικονοµικό κόστος των βαρών που επωµίζονται
κ.λπ., η Κυβέρνηση έχει δύο πρόσωπα.
Από τη µία, έχουµε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγµατα: τους καναλάρχες που
τους απαλλάξατε από την υποχρέωση να πληρώσουν το φετινό
τέλος για τα κανάλια που διαθέτουν και που είναι µερικά εκατοµµύρια, τους ιδιοκτήτες αυτοκινητοδρόµων τούς ταΐζετε και εσείς
κανονικά, µιας που έχουν υπογραφεί οι σχετικοί νόµοι µε ρήτρες
εγγυηµένων εσόδων, δηλαδή αν τυχόν και περάσουν λιγότερα
αυτοκίνητα όπως τώρα µε την πανδηµία, τα λεφτά τους αυτοί θα
τα πάρουν, στους κλινικάρχες 30 εκατοµµύρια, έτσι για προκαταβολή στην αρχή και µετά διπλασιασµό του κόστους των µονάδων εντατικής θεραπείας, έτσι για να παραστήσουν ότι είναι και
«ψυχοπονιάρηδες». Για όλους αυτούς η Κυβέρνηση είναι γαλαντόµα! Τα δίνει µε το παραπάνω!
Εδώ, όµως, πρόκειται για τους εργαζόµενους και µιλάµε για
λαϊκές οικογένειες και για ποσά που τα έχουν απόλυτη ανάγκη.
Δεν φτάνουν όλα όσα είχαν ως τώρα, την ανεργία, τη φτώχεια,
την ανασφάλεια από την πανδηµία, αλλά ακόµα και λεφτά που
έχουνε δώσει για να πάνε µία εκδροµή τα παιδιά τους δεν µπορούν ούτε αυτά να τα πάρουν πίσω. Θα τα πάρουν, λέτε εσείς,
µετά από δεκαοκτώ µήνες. Ζήσε Μάη µου, να φας τριφύλλι!
Εν πάση περιπτώσει, λέµε ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν
σας το λέµε µόνο εµείς, κύριε Υπουργέ. Εµείς µεταφέρουµε εδώ
τη φωνή χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι επικοινωνούν µαζί µας,
γιατί η ερώτηση αυτή είχε πολύ µεγάλη απήχηση και καταθέτω
ενδεικτικά εδώ στη Βουλή ένα υπόµνηµα από την Ένωση Γονέων
του Δήµου της Αλεξανδρούπολης. Οι οικογένειες της περιοχής
αυτής φυσικά έχουν ακόµα περισσότερα έξοδα µετακίνησης
όπως καταλαβαίνετε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δελής καταθέτει στα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα, βέβαια, βρήκατε παπά και είπατε να θάψετε πέντ’, έξι.
Μιλήσαµε για τους αυτοκινητόδροµους, µιλήσαµε για διάφορα
θέµατα. Θα τα προσπεράσω όλα αυτά.
Εγώ προσπάθησα να σας εξηγήσω ότι δεν µιλάω µόνο από την
πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά των καταναλωτών. Οι κλειστές επιχειρήσεις -το ξαναλέω- θα οδηγήσουν
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εκτός από την ανεργία και µάλιστα ανεργία η οποία θα είναι και
συγκεντρωµένη στη βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, και σε
αυτές τις περιοχές γιατί αρκετές από τις εκδροµές για τις οποίες
συζητάµε είναι συγκεντρωµένες εκεί, διότι έτυχε και οι εκδροµές
νοτιότερα είχαν ήδη γίνει πριν έρθει η πανδηµία.
Συνεπώς, τα προβλήµατα στους εργαζοµένους θα είναι υπαρκτά, αλλά και τα προβλήµατα στους γονείς θα είναι υπαρκτά, οι
οποίοι θα προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά τους και θα πρέπει
να το κάνουν δικαστικά. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό, δηλαδή
να µπαίνουν και σε επόµενα έξοδα για να πάρουν αυτά τα 500
ευρώ. Οι περισσότεροι απλώς θα τα παρατήσουν και θα χαθούν
αυτά τα χρήµατα.
Προστατεύουµε, λοιπόν, και τους γονείς µέσα από µια διαδικασία που προστατεύει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να δίνουν εκεί που πρέπει τα χρήµατα πίσω και εκεί που δεν γίνεται
να δίνουν τα voucher, χωρίς -ξαναλέω- να χάνουν κανένα δικαίωµα. Αυτά τα voucher είναι ονοµαστικά µε τα παιδιά, µπορούν
να αξιοποιηθούν από όλη την οικογένεια είτε για σχολική εκδροµή είτε για άλλη υπηρεσία από το ίδιο ταξιδιωτικό γραφείο.
Άρα, δεν πρέπει να δηµιουργούµε τη λανθασµένη εντύπωση ότι
χάνονται οποιαδήποτε χρήµατα.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, είναι προφανές ότι υπάρχουν ιδιαίτερες
περιπτώσεις, όπως η Γ’ λυκείου και η ΣΤ’ δηµοτικού, όπου αναφερθήκατε. Πράγµατι, είναι περιπτώσεις που θα έπρεπε, πρέπει
η αγορά, τα ταξιδιωτικά γραφεία να λάβουν υπ’ όψιν. Και µιλάµε
για ταξιδιωτικά γραφεία, µη µιλάτε για τις αεροπορικές εταιρείες,
µη µιλάτε για τα ξενοδοχεία. Δεν κλείνουν τις εκδροµές παίρνοντας µόνο τα εισιτήρια. Πηγαίνουν συνήθως σε ένα ταξιδιωτικό
γραφείο που δίνει όλο το πακέτο και το λεωφορείο, τη µεταφορά
των παιδιών -γιατί κάπου πάνε, σε ένα µουσείο, σε κάποια αξιοθέατα- και τα όποια αεροπορικά εισιτήρια χρειαστούν και φυσικά, όποια ξενοδοχεία, ιδιαίτερα για εκδροµές όπως είναι στο
εξωτερικό που ήταν πολύ συνηθισµένες τα προηγούµενα χρόνια.
Εµείς, λοιπόν, προστατεύουµε προσπαθώντας να βρούµε µια
χρυσή τοµή, µια λεπτή γραµµή ανάµεσα σε δύο αντικρουόµενες
υποχρεώσεις που πρέπει να έχει η πολιτεία. Δεν είµαστε στην
Αντιπολίτευση. Εσείς έχετε την πολυτέλεια να εκπροσωπείτε ένα
µικρό µέρος του ελληνικού λαού, η Κυβέρνηση εκπροσωπεί
όλους υποχρεωτικά. Πέρα από ιδεολογίες, πέρα από ιδεολογήµατα κάνει την προσπάθειά της ώστε όλοι, τα συµφέροντα όλων
-που σε πολλές περιπτώσεις είναι αντικρουόµενα- να ισορροπούν
στο κατάλληλο σηµείο.
Φυσικά, κρινόµαστε, όπως κρίνονται όλοι από τον ελληνικό
λαό.
Τώρα, όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές, έχουµε επικοινωνήσει επανειληµµένα µε τη FEDHATTA, τη Συνοµοσπονδία των
Ταξιδιωτικών Γραφείων, ώστε να µπορέσει να δώσει η ίδια η
αγορά µέσα σε λογικό πλαίσιο λύση.
Και σας λέω, όπως το έχω πει και σε αυτούς -δεν λέω κάτι διαφορετικό εδώ ενώπιον του ελληνικού λαού- ότι εφόσον προτείνουν κάποιες λύσεις, όπως για παράδειγµα να παίρνουν ένα
µέρος των χρηµάτων αρχικά και να κρατούν ένα µέρος του
voucher για αργότερα και διάφορες άλλες λύσεις, εµείς θα τις
αξιολογήσουµε και αν δεν µας ικανοποιήσουν οι λύσεις που θα
δώσει η αγορά, λαµβάνοντας υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες των
γονέων και τα προβλήµατά τους, τότε θα έρθουµε ακόµα και αν
χρειαστεί, µε νοµοθετική παρέµβαση, για να επιβάλουµε αυτό το
οποίο θεωρούµε δίκαιο.
Πιστεύουµε, όµως, ότι η αγορά έχει τη δύναµη, έχει τη δυνατότητα και δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να λύσει αυτό το ζήτηµα µε ευαισθησία -εκεί που πρέπει να δείξει ευαισθησία- και
φυσικά, µε προστασία στις θέσεις εργασίας και στον παραγωγικό ιστό της χώρας, γιατί αυτό είναι το µακροπρόθεσµο µέληµα
όλων µας, να έχουµε µια οικονοµία που να παράγει πλούτο και
να δηµιουργεί δουλειές στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στην κύρια διαδικασία στην οποία θα µπούµε µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου εκτός, βεβαίως, από τους εισηγητές και τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, έχουν εγγραφεί εξήντα οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λητές. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι θα πάµε πάρα πολύ αργά. Παρακαλώ για ακόµα µία φορά να τηρείται ο χρόνος.
Εισερχόµαστε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 740/25-5-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου
Παπαναστάση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση οριστικής λύσης για τη
στέγαση των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αερολιµένα Σαντορίνης».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Παπαναστάση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήδη µπήκαµε σε µια περίοδο που δυνητικά οι
αντοχές του Πυροσβεστικού Σώµατος, του προσωπικού και του
υλικού, θα υπερβούν ακόµη και τα όριά τους. Και την εισαγωγή
αυτή την κάνω για να γίνει κατανοητό το κυρίως θέµα της σηµερινής ερώτησης.
Εδώ και τρία χρόνια προς τους πυροσβέστες που υπηρετούν
στο αεροδρόµιο της Σαντορίνης, υπάρχει ένας διαρκής εµπαιγµός εκ µέρους τόσο της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
όσο και της παρούσης της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι µια ιστορία
που ξεκίνησε το 2017 και, δυστυχώς, συνεχίζεται µέχρι σήµερα.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη χρονιά αυτή εγκατέστησε πυροσβέστες στο «ιδιωτικό» -εντός ή εκτός εισαγωγικώναεροδρόµιο Σαντορίνης, το αεροδρόµιο της «FRAPORT». Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και η
«FRAPORT» τους φέρθηκαν απολύτως απάνθρωπα. Κοινή συναινέσει τους βάλατε να µείνουν σε απαράδεκτες κτηριακές εγκαταστάσεις. Μετά από ανάδειξη αυτών των συνθηκών από το ΚΚΕ
τους παραχωρήθηκαν για διαµονή µέσα στο αεροδρόµιο εξίσου
απαράδεκτα κοντέινερ. Όταν αυτοί δίκαια διαµαρτυρήθηκαν µε
αναφορά τους, τι κάνατε; Τους πετάξετε στον δρόµο, εντέλλοντάς τους, µέσω των διοικήσεών τους, σε είκοσι λεπτά να έχουν
εγκαταλείψει ακόµη και αυτά τα άθλια κοντέινερ. Και να πάνε
πού; Ένοχη σιωπή!
Κύριε Υπουργέ, ως πρώην στρατιωτικός το πρώτο που διδάχτηκα ήταν ότι για να αναθέσεις σε κάποιον την εκτέλεση µιας
αποστολής, αναγκαία προϋπόθεση είναι να του παράσχεις τα
απαραίτητα µέσα για να µπορέσει να την εκτελέσει. Το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά προσωπικά από ένα όµορο Σώµα, από το οποίο
προέρχεστε και εσείς. Αν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται, ο
εντέλλων είναι κατ’ ελάχιστον αναποτελεσµατικός. Στην προκειµένη, όµως, περίπτωση είναι απολύτως επικίνδυνος.
Εσείς ως Κυβέρνηση από αυτούς τους ανθρώπους µετά από
τη στάση σας αυτή δεν έχετε το δικαίωµα, πραγµατικά, να τους
ζητήσετε τίποτε. Με τη στάση σας έχετε αποδυναµώσει τη σχέση
ανάµεσα στο αναγκαίο δίπολο διοικούµενου και διοικούντος.
Αυτό δυνητικά δηµιουργεί συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για
την αποτελεσµατικότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Παρ’ όλα αυτά, ο λαός µας ας είναι βέβαιος ότι ακόµη και υπ’
αυτές τις συνθήκες το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος
θα εκτελέσει την αποστολή του.
Οι πυροσβέστες του αεροδροµίου της «FRAPORT» στη Σαντορίνη µετά τη βίαιη -κατ’ εντολή της διοίκησής τους- έξωση από
τα κοντέινερ φιλοξενήθηκαν αφιλοκερδώς από ιδιώτες που τους
παραχώρησαν δυο οικήµατα µέχρι την έναρξη της τουριστικής
περιόδου. Σήµερα τους ζητούν να τηρήσουν τα συµφωνηθέντα
και να παραδώσουν τα οικήµατα. Οι πυροσβέστες θα το κάνουν
και θα βρεθούν για µια φορά ακόµη στον δρόµο.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι: Εσείς -και εννοώ η Κυβέρνησή σας- επιτέλους τι θα κάνετε όχι ως ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους; Γιατί αυτές τις έννοιες, όπως
δείχνει η εξελικτική πορεία αυτής της ιστορίας, τις έχετε γράψει
-επιτρέψτε µου την έκφραση, είναι βαριά, αλλά θα την πω- στα
παλαιότερα των υποδηµάτων σας. Τι µέτρα θα πάρετε, έστω ως
αναγκαία προϋπόθεση, για την κατ’ ελάχιστο αποτελεσµατική
εκτέλεση της αποστολής τους; Ή µήπως δεν σας νοιάζει ούτε
αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η φυσική ηγεσία
του Πυροσβεστικού Σώµατος σχεδιάζουν πάντα και ενεργούν µε
γνώµονα δύο παραµέτρους, αφ’ ενός την προστασία του προσωπικού και την επίλυση των όποιων δυσχερειών προκύπτουν
και αυτό αντιµετωπίζει και επίσης την επίτευξη του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου απόδοσης και αποτελεσµατικότητας σε κάθε
αποστολή που αυτό αναλαµβάνει.
Αναµφισβήτητα, λοιπόν, το ζήτηµα που θέτετε σε σηµαντικό
βαθµό µάς απασχολεί και αντιµετωπίζουµε ως εύλογο το ενδιαφέρον σας ως µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου για την πορεία
επίλυσής του. Όµως, µη µονοπωλείτε σε τέτοιο ακραίο βαθµό
αυτό το ενδιαφέρον για το προσωπικό. Αναγνωρίστε και σε εµάς
ότι ενδιαφερόµαστε για το προσωπικό µε την ίδια ευαισθησία
που και εσείς ενδιαφέρεστε!
Ας δούµε, όµως, πού βρίσκεται η υπόθεση. Στο πλαίσιο προστασίας από την εξάπλωση του COVID-19 και µε γνώµονα τη θωράκιση κατά τον µέγιστο δυνατό βαθµό των κατά τόπους
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, στις 15 Μαρτίου 2020
εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν 15848 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Στο πλαίσιο αυτό και µεταξύ των άλλων περιπτώσεων δίνονταν
η εντολή να αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας του αερολιµένα στη Σαντορίνη όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν ήταν ορισµένοι σε υπηρεσία, για να µην υπάρχει ο
συνωστισµός και τα προβλήµατα τα οποία προέκυπταν εξ αυτού
του λόγου και για να συµµορφωθούµε στις οδηγίες της αρµόδιας
επιστηµονικής επιτροπής των λοιµωξιολόγων.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, πριν από αυτές τις
εξελίξεις, είχε κάνει ότι ήταν δυνατόν, για να υπάρξει έστω µία
προσωρινή βάση-κατοικία για τους υπηρετούντες πυροσβέστες
στο αεροδρόµιο της Σαντορίνης που δεν µπορούσαν να βρουν
κατοικία εξαιτίας των υψηλών ενοικίων αλλά και της µη εύρεση
στέγης δωδεκάµηνης διάρκειας, ως αποτέλεσµα των συνθηκών
που επικρατούν στο νησί λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης και ζήτησης που παρατηρείται στις οικίες.
Έτσι ανευρέθη µία κατοικία εκατόν εξήντα τετραγωνικών, η
οποία παραχωρήθηκε από ιδιώτη, για δωρεάν διαµονή έως τα
τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους όσων αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στην άµεση ανάγκη εξεύρεσης στέγης. Παράλληλα, συνεχίζει µε αµείωτη ένταση να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µε
την οικεία δηµοτική αρχή, ώστε να εξευρεθεί µια λύση που να
καλύψει και το διάστηµα πέραν του Μαΐου και µέχρι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτηµα περί το τέλος του χρόνου. Επ’ αυτού -και
όπως θα έχετε πληροφορηθεί- η ίδια εταιρεία, η «FRAPORT»,
έχει παραχωρήσει οικίσκους µέσα στο αεροδρόµιο, όπου προβλέπεται πλέον η στέγαση από τον Μάιο και µετά των υπολοίπων
και οι συνθήκες είναι αρκετά ικανοποιητικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναφορικά µε την επισήµανσή σας για χρήση και δεύτερης κατοικίας από στελέχη της εν λόγω υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώµατος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η εξασφάλιση της αποτέλεσε πρωτοβουλία των ιδίων, για την οποία ούτε ενηµέρωση
αλλά ούτε και εµπλοκή είχε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Παπαναστάση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η πρωτολογία
σας, η απάντησή σας, δυστυχώς, επιβεβαιώνει όχι τη θέση ή αν
θέλετε την ανησυχία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
αλλά την απόγνωση αυτών των ανθρώπων που υφίστανται αυτά
τα προβλήµατα στην Σαντορίνη. Δεν υπήρξε κάποια διαβεβαίωση
για το τι θα γίνει. Ακούσαµε υποσχέσεις και µε βάση αυτές θα
συνεχίσουµε να παρατηρούµε και να εξετάζουµε αυτή την ιστορία.
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Όµως, τα προβλήµατα τα αναφερόµενα στη σηµερινή επίκαιρη ερώτηση, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τα θεωρεί ως
ένα σύµπτωµα και είναι ένα σύµπτωµα µιας ασθένειας που δεν
είναι άλλη από το ίδιο, το βάρβαρο, εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα που ζούµε. Το σύστηµα που τη διασφάλιση της
λαϊκής περιουσίας, ακόµη και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, τη
µετράει µε τη µεζούρα του κέρδους.
Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και σε αυτές τις συνθήκες, για το Πυροσβεστικό Σώµα επείγει η αντιµετώπιση σήµερα -το τονίζουµε,
σήµερα- δοµικών προβληµάτων για τη λύση των οποίων το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει λύσεις συγκεκριµένες, εφαρµόσιµες που κινούνται στη στήριξη των λαϊκών συµφερόντων, της
προστασίας του περιβάλλοντος, του εξοβελισµού κάθε προσπάθειας εµπορευµατοποίησης της δηµόσιας γης. Ξεπερνώντας το
στενό πλαίσιο της σηµερινής ερώτησης, επιτρέψτε µου να αναφέρω κάποιες:
Πρώτα απ’ όλα, να καταργηθούν όλοι οι αντιδασικοί νόµοι που
ψήφισαν οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις.
Να καταργηθεί στο σύνολό του ο ν.4662/2020 µε τίτλο: «Εθνικός Μηχανισµός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας κ.λπ.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον, να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισµός του αντιπυρικού σχεδιασµού, της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, µε αποκλειστικό γνώµονα την προστασία της ζωής και
της περιουσίας του λαού και των δασικών οικοσυστηµάτων.
Να γίνει αύξηση του µόνιµου προσωπικού στις αρµόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας.
Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο εθνικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπ’ όψιν και τις ιδιαίτερες γεωµορφολογικές συνθήκες της χώρας µας.
Να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών µέσα από ένα τρίχρονο πλάνο εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα συµπεριλαµβάνει και την πρακτική εκπαίδευση.
Να γίνει σχεδιασµός των απαραίτητων δασοτεχνικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπληµµυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων.
Εφαρµογή ενός σύγχρονου µισθολογίου για τους πυροσβέστες που θα λαµβάνει υπ’ όψιν και το σηµερινό κόστος ζωής και
την ακώλυτη µισθολογική προαγωγή όλων µε τα χρόνια υπηρεσίας, άσχετα από τον φέροντα βαθµό.
Να χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας για τις
αστικές και δασικές πυρκαγιές σε όλους τους πυροσβέστες.
Αυτό είναι ένα αίτηµα που φτάνει σε µας από κάθε πυροσβεστικό
σταθµό της Ελλάδας.
Να αναγνωριστεί το επάγγελµά τους ως βαρύ, ανθυγιεινό και
επικίνδυνο, και να θεσπιστεί το προεδρικό διάταγµα για την υγιεινή και ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ µην
απασχολείτε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος θέλει να παρακολουθεί τον ερωτώντα Βουλευτή.
Βέβαια ο κ. Οικονόµου µπορεί, όπως ο Ωριγένης, και να ακούει
και να παρακολουθεί, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορείτε να
τον απασχολείτε.
Κρατάω τον χρόνο.
Ορίστε, συνεχίστε, κύριε Παπαναστάση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκαµε
στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο αεροδρόµιο
της Σαντορίνης και τελειώνω.
Δεν είναι η µόνη περίπτωση η οποία αντιµετωπίζει αυτά τα
προβλήµατα. Υπήρξε µια πρόσφατη ανακοίνωση της Ενωτικής
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, είσαστε και εσείς αποδέκτες, όπως είναι αποδέκτες και το σύνολο των κοινοβουλευτικών
κοµµάτων. Η ίδια ακριβώς περίπτωση ισχύει και στο νησί της
Σκιάθου. Μισθωµένα, παραχωρηµένα σπίτια, ήδη οι ιδιοκτήτες
τους απαιτούν να τα επιστρέψουν, όπως είχαν συµφωνήσει. Και
αυτοί οι πυροσβέστες θα βρεθούν στον δρόµο.
Εµείς και από αυτό το Βήµα εδώ- και δεν είναι το µοναδικό-
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καλούµε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υφίστανται αυτές
τις συνθήκες -και δεν είναι µόνο η Σαντορίνη και η Σκιάθος- να
υπερβούν τις αναστολές τους, τους φόβους τους, τυχόν δεσµεύσεις που ήδη έχουν αναλάβει και να δηµοσιοποιήσουν και να
διεκδικήσουν το αυτονόητο. Η αξιοπρέπειά τους είναι στα χέρια
τους και στα χέρια κανενός άλλου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Θα ήθελα να υπογραµµίσω, για µία ακόµη φορά, ότι στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Αρχηγείο του
Πυροσβεστικού Σώµατος έχουν επιληφθεί και ενεργούν προς την
κατεύθυνση να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, για το θέµα το
οποίο αναπτύσσετε.
Παρά το γεγονός ότι η υφιστάµενη κατάσταση στο αεροδρόµιο της Σαντορίνης απέχει, πραγµατικά, αρκετά από τους όρους
στέγασης που επιθυµούµε για τους πυροσβέστες, ωστόσο
οφείλω να επισηµάνω ότι αφορά τόσο τις υφιστάµενες δοµές
στέγασης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιµένα Σαντορίνης, όσο και στο τι προβλέπεται να υλοποιηθεί τους αµέσως
επόµενους µήνες έως το τέλος του Δεκεµβρίου του 2020, ειδικότερα:
Οι χώροι αυτή τη στιγµή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αερολιµένα Σαντορίνης αποτελούνται από τρεις οικίσκους κοιτώνων µε δυνατότητα για έξι άτοµα έκαστος, δηλαδή δεκαοκτώ
άτοµα συνολικά, που διαθέτουν: Δύο νιπτήρες, δύο ντουζιέρες
και δύο τουαλέτες, εµβαδού πενήντα τετραγωνικά µέτρα ο καθένας, ενός οικίσκου ενδιαίτησης τριών χώρων, µε ανεξάρτητη
τουαλέτα, εµβαδού πενήντα τετραγωνικών, ενός οικιστικού γραφείου τεσσάρων χώρων µε κουζίνα και τουαλέτα, εµβαδού είκοσι
πέντε τετραγωνικών και ενός οικίσκου αποθήκης για αποθήκευση
υλικών εµβαδού είκοσι πέντε τετραγωνικών. Όλοι οι παραπάνω
χώροι είναι φυσικά εφοδιασµένοι και µε κλιµατιστικά µηχανήµατα.
Επιπλέον, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι µε έγγραφό της στις
23 Μαρτίου του 2020, το οποίο και καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής, η «FRAPORT», στην οποία έχει παραχωρηθεί η διαχείριση των περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας, γνωστοποίησε
στις υπηρεσίες µας ότι η ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτηρίου -το οποίο θα δώσει και οριστική λύση στο ζήτηµα που καλούµαστε σήµερα να διαχειριστούµε- θα ολοκληρωθεί εντός του
τρέχοντος έτους, το αργότερο µέχρι τα τέλη Δεκεµβρίου του
2020, πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι ήταν προγραµµατισµένο στην
σχετική σύµβαση.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Η «FRAPORT» αναλαµβάνει µεταξύ των άλλων να εξασφαλίσει
και να συντηρεί µε δικά της έξοδα τον κατάλληλο εξοπλισµό και
τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις προσωπικού για τις υπηρεσίες
διάσωσης και πυρόσβεσης, καθώς και τα κτήρια, τον εξοπλισµό,
τα συστήµατα και τις εγκαταστάσεις συνολικά των περιφερειακών αεροδροµίων.
Κλείνοντας, θέλω να γνωρίζετε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου, ούτως ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα τόσο στην παρούσα προσωρινή,
µεταβατική περίοδο στέγασης που διανύουµε, σε σχέση µε τη
στέγαση των πυροσβεστών στη Σαντορίνη, όσο και σε ό,τι
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων της «FRAPORT GREECE»
έναντι του ελληνικού δηµοσίου και να είστε απόλυτα βέβαιοι γι’
αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, για την τήρηση του χρόνου.
Αυτή η διαδικασία και αυτός ο χρόνος είναι ο προβλεπόµενος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και ο επιβεβληµένος. Φανταστείτε, δηλαδή, ότι και ο κ. Παπαναστάσης και ο κύριος Υπουργός χρησιµοποίησαν λιγότερο χρόνο
από αυτόν που προβλέπεται στον Κανονισµό. Αυτή είναι η ουσία
των ερωτήσεων: σύντοµες, περιεκτικές και συγκεκριµένες.
Εισερχόµαστε τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 718/20-5-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Έγκριση σκοπιµότητας µονάδας απεξάρτησης
«ΔΙΑΠΛΟΥΣ» Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας
κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, βρίσκοµαι σήµερα εδώ ενώπιόν σας, ενώπιον
της Αντιπροσωπείας, προκειµένου να πάρω κάποιες απαντήσεις
για ένα πολύ ευαίσθητο θέµα που αφορά τη νεολαία µας, τη νεολαία της περιοχής µας και εν γένει τη νεολαία της πατρίδας
µας. Μετά από πολλούς αγώνες, η κοινωνία της Κέρκυρας µε
µπροστάρηδες µια οµάδα ανθρώπων επιστηµόνων κατάφερε ουσιαστικά να λειτουργήσει στα όρια του Νοµού Κέρκυρας µια µονάδα απεξάρτησης µε το όνοµα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», µια µονάδα η
οποία ήταν απόρροια όλης της προσπάθειας που έκανε η τοπική
κοινωνία, που έκαναν οι φορείς, η Εκκλησία, το σύνολο, αν θέλετε, της κοινωνίας, το οποίο είχε και τη βοήθεια της τότε περιφερειακής αρχής, όπως και το σύνολο σχεδόν της πλειοψηφίας
του περιφερειακού συµβουλίου. Είχε επίσης και την αρωγή του
τότε Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, του κ. Μιχαλά.
Αυτή όλη η προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας µε τους φορείς
της είχε ως αποτέλεσµα το 2018, να ενταχθεί η συγκεκριµένη
δοµή µέσα στον οργανισµό του Νοσοκοµείου της Κέρκυρας και
το 2019 να πιστοποιηθεί.
Από τότε και µέχρι σήµερα και ενώ θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία, και η σηµερινή και η χθεσινή αν θέλετε, να δώσει µε έγκριση
σκοπιµότητας στη συγκεκριµένη αρχή για να µπορέσει να διεκδικεί χρηµατικές ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα,
από το ΕΣΠΑ και ούτω καθεξής, αυτή η έγκριση σκοπιµότητας
δεν έχει δοθεί.
Το ερώτηµα µας είναι απλό: Γιατί άραγε; Αυτό έχει ως αποτέλεσµα χρήµατα που εντάσσονται στα ευρωπαϊκά προγράµµατα,
να µην µπορούν να διεκδικηθούν από τον συγκεκριµένο φορέα,
από τη συγκεκριµένη δοµή και να διεκδικούνται, αν θέλετε, από
φορείς εκτός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά το κυριότερο
που µας ενδιαφέρει, είναι που θα οδηγήσουν τη νεολαία και τους
εξαρτηµένους του νησιού και της περιφέρειας σε ταξιδάκια εκ
νέου στα Ιωάννινα, όπως κάνει συνήθως το σύνολο των Κερκυραίων πολιτών.
Σε αυτό το θέµα, λοιπόν, η ερώτησή µου είναι συγκεκριµένη.
Πρώτον, σκοπεύετε, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε στη σχετική έγκριση σκοπιµότητας της συγκεκριµένης δοµής; Δεύτερον,
σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για την ενίσχυση
και την ουσιαστική στήριξη των δοµών παροχής απεξάρτησης
στο νησί της Κέρκυρας και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εν
γένει;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου, ανάλογα και µε την
απάντηση του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε κι
εσάς, κύριε συνάδελφε, για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπιάγκη, σας ευχαριστούµε πολύ για την ερώτηση, γιατί
µας δίνετε την ευκαιρία να τονίσουµε για µια ακόµη φορά ότι οι
πολιτικές που σχετίζονται µε ζητήµατα απεξάρτησης, βρίσκονται
σταθερά στην πρώτη γραµµή των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησής µας και αυτή η ανάγκη αναγνωρίζουµε όλοι ότι γίνεται επιτακτική από τη στιγµή που τα προβλήµατα που προκύπτουν και
σχετίζονται µε τις εξαρτήσεις, αποτελούν για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο θέµατα ιδιαίτερης ευαισθησίας.
Οι συµπολίτες µας που χρήζουν υπηρεσιών και φροντίδας
απεξάρτησης πρέπει να έχουν την πολιτεία στο πλευρό τους,
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αρωγό στην προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν και να ενταχθούν σε κανονικούς ρυθµούς καθηµερινότητας στο κοινωνικό
σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί αντίστοιχες πολιτικές παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες.
Σε όσα αναφέρεστε σχετικά µε το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 51
του ν.4139, το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» είναι
εγκεκριµένος φορέας παροχής υπηρεσιών αντιµετώπισης της
εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Η έγκριση σκοπιµότητας
περί ένταξης σκοπιµότητας της µονάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, όπως πολύ καλά επισηµαίνεται στην ερώτησή σας, δεν
έχει ολοκληρωθεί και αυτό έχει ως συνέπεια ο φορέας να µην
έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει πόρους ευρωπαϊκούς.
Ήδη προχωρούµε τις διαδικασίες χορήγησης έγκρισης σκοπιµότητας της µονάδας µε γοργούς ρυθµούς τόσο από τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου όσο και του Υπουργείου, έτσι ώστε να
τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια. Άρα, είµαστε ξεκάθαροι σε
ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, σχετικά µε την ενίσχυση και ουσιαστική στήριξη των δοµών παροχής απεξάρτησης
στην Κέρκυρα, να σας πω τα εξής:
Με την υπ’ αριθµόν 61258 υπουργική απόφαση του 2017, µε
θέµα: «Έγκριση από άποψη σκοπιµότητας ανάπτυξης υπηρεσιών
δράσεων πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα» και µε το υπ’ αριθµόν
πρωτοκόλλου Δ2Α 50692 έγγραφό µας µε θέµα τη διάρκεια συγχρηµατοδότησης των υπηρεσιών δράσεων αντιµετώπισης εξαρτήσεων από πόρους των περιφερειακών επιχειρησιακών
προγραµµάτων, όπως αυτές περιγράφονται σε άλλες υπουργικές αποφάσεις, στην Κέρκυρα έχει -πέραν των ήδη εθνικών δράσεων προγραµµατισµού αντιµετώπισης εξάρτησης από
εξαρτησιογόνες ουσίες- εγκριθεί η υλοποίηση και η λειτουργία
των ακόλουθων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων:
Πρώτον, πολυδύναµο κέντρο από το ΚΕΘΕΑ στην Κέρκυρα µε
έδρα την Κέρκυρα, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας εξωτερικής παρακολούθησης σε ανθρώπους µε
προβλήµατα εξάρτησης από ουσίες ή άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές, όπως τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο, οι οποίοι
διατηρούν υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Επίσης, τα κέντρα
απευθύνονται στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των παραπάνω, και τα κέντρα θα λειτουργούν σε δίκτυο µε τις δοµές
υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο νοµού.
Δεύτερον, κινητή µονάδα από το ΚΕΘΕΑ στην Κεφαλλονιά και
ακτίνα δράσης σε όλη την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Θα
υποστηρίζει άτοµα µε προβλήµατα στη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών, τυχερών παιχνιδιών ή διαδικτύου που διαµένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε
υπηρεσίες και την παραποµπή σε πιο εξειδικευµένη βοήθεια.
Τρίτον, πρόγραµµα υπηρεσιών πρόληψης από τον οργανισµό
κατά των ναρκωτικών σε σύµπραξη µε τους κατά τόπους συλλόγους των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής
της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Επισηµαίνεται ότι µε στόχο τη διατήρηση της υλοποίησης και
λειτουργίας αντίστοιχων δράσεων και προγραµµάτων, προκειµένου να διατηρηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσµα και να προληφθεί
η υποτροπή, καθώς και να αρθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός των
πρώην εξαρτηµένων ή υπό απεξάρτηση ατόµων, οι ως άνω δράσεις δύναται να χρηµατοδοτηθούν για τους πρώτους είκοσι τέσσερις µήνες ή για διάρκεια έως σαράντα οκτώ µήνες ως το τέλος
του 2023, σύµφωνα µε τις δυνατότητες των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου µία σηµαντική επισήµανση στο σηµείο αυτό.
Όπως είναι γνωστό, οι πόροι των ΠΕΠ αφορούν αποκλειστικά
πράξεις που υλοποιούνται εντός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων τους. Συνεπώς, ο ισχυρισµός σας για τη µεταφορά
πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος
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ή σε άλλη περιφέρεια είναι ανακριβής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος
έχει θέσει σε λειτουργία τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη της
Κέρκυρας συµβουλευτικό σταθµό για εξαρτηµένα άτοµα και τις
οικογένειές τους. Η δηµιουργία του πολυδύναµου κέντρου έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτηµα των ανθρώπων που απευθύνονται στον σταθµό για ολοκληρωµένες υπηρεσίες απεξάρτησης
στον τόπο κατοικίας τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Μπιάγκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να πω
ότι είµαι ευχαριστηµένος από την απάντηση που µου δίνετε, για
τον απλό λόγο ότι έχετε µπροστά σας ένα πρόβληµα που αφορά
µια δοµή, η οποία µαζί µε άλλες πέντε δοµές το 2019 πήραν έγκριση.
Οι άλλες δοµές, ως εκ θαύµατος, δεν γνωρίζουµε τον λόγο,
πήραν και πιστοποίηση πήραν και έγκριση σκοπιµότητας. Η συγκεκριµένη δοµή που αναφερόµαστε για την Κέρκυρα, δεν έχει
πάρει αυτή την έγκριση σκοπιµότητας. Λέτε για την ευαισθησία
σας ότι θα κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να µας λέτε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ µιλάµε για ζωντανό οργανισµό, µιλάµε για νέες ψυχές, οι οποίες κάνουν αγώνα για να
µπουν και πάλι στη ζωή. Αφήνετε το χρόνο να φεύγει χωρίς να
δίνετε απαντήσεις, όταν κάποιες άλλες εγκρίσεις σκοπιµότητας
τις δώσατε µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Και το ερώτηµα είναι: Έχει να κάνει µε τις υπηρεσίες που δεν
λειτουργούν ή έχει να κάνει µε κάτι άλλο που βρίσκεται πίσω από
το µυαλό σας και δεν έχετε τη δύναµη να µας το πείτε; Αυτό είναι
το πρώτο ερώτηµα.
Το δεύτερο που ειλικρινά µε απασχολεί και εµένα και κάθε
Κερκυραίο -πιστέψτε το- είναι το ότι ερχόσαστε σήµερα και δεν
βοηθάτε οικονοµικά µια συγκεκριµένη δοµή, που έχει δείξει τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και την σέβεται η κερκυραϊκή κοινωνία και την ίδια ώρα εντάσσεται σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
το να φτιάξετε νέες δοµές στην Κέρκυρα, νέα τετρακοσάρια για
να γίνει νέα δοµή στην Κέρκυρα και όχι να στηρίξουµε την υπάρχουσα µε όποιο τρόπο µπορούµε, έτσι ώστε να είναι καλύτερο
δυνατό το αποτέλεσµα αφ’ ενός. Καινούργιες 400.000 ευρώ, τις
οποίες δεν µπορεί να τις διεκδικήσει στα ευρωπαϊκά προγράµµατα η συγκεκριµένη δοµή και µιλάµε για το «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», συν
άλλες 400.000 ευρώ που βάζετε στην Κεφαλλονιά για να έχετε
µια κινητή µονάδα, όταν δεν έχετε καν την ευαισθησία στο συγκεκριµένο νησί, και λόγω του µεγέθους του, να έχετε µια σταθερή µονάδα πρώτα απ’ όλα και µετά κινητή.
Ας µπούµε στη διαδικασία να έχουµε ένα σηµείο αναφοράς
για τους τοπικούς κατοίκους της περιοχής και µετά κινητή µονάδα, µια κινητή µονάδα που δεν την εντάσσετε σε κάποια συγκεκριµένη δοµή στην περιφέρεια, κάνοντας έναν συνολικό
σχεδιασµό για το θέµα των εξαρτηµένων ανθρώπων στην περιφέρεια. Βλέπουµε κινήσεις, οι οποίες λίαν επιεικώς µπορούν να
χαρακτηριστούν χωρίς συγκεκριµένη στρατηγική. Και το αποτέλεσµα είναι συγκεκριµένο, η συγκεκριµένη δοµή εκτός από την
κοινωνία της Κέρκυρας, τους νέους της Κέρκυρας, καλύπτει και
ανθρώπους που βρίσκονται µέσα στις φυλακές της Κέρκυρας,
κύριε Υπουργέ.
Είναι λύσεις και απαντήσεις που έπρεπε να τις δίνατε χθες, τις
οποίες ίσως ξέχασε να τις δώσει και η προηγούµενη κυβέρνηση
και τις οποίες συνεχίζετε να µη δίνετε σήµερα. Πρέπει να απαντήσετε στα ερωτήµατα, όχι να προσπαθείτε να τα αποφύγετε,
για να ρίχνετε στο βάθος του χρόνου αυτές τις λογικές.
Είναι ζητήµατα, τα οποία αναγκαζόµαστε να τα φέρουµε εδώ
ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, λόγω της αναγκαιότητας
που υπάρχει για αυτά τα θέµατα να τα στηρίξουµε.
Εσείς από τη µεριά του Υπουργείου σας θα δείξετε έµπρακτα
την ευαισθησία σας σε αυτούς τους ανθρώπους; Θα δείξετε έµπρακτα την αναγνώριση σας σε αυτούς τους επιστήµονες, που
ήταν σηµείο αναφοράς και γύρω από αυτούς όλη η κοινωνία της
Κέρκυρας έχτισε τη συγκεκριµένη δοµή και είναι περήφανη γι’
αυτό; Θα το κάνετε επιτέλους και πότε;
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Αυτό είναι που θέλει να ακούσει από εσάς σήµερα ο Κερκυραίος που θα ακούσει την απάντηση σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα
είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπιάγκη, ήµουν σαφής στην πρωτολογία µου, θα προχωρήσει το πρόγραµµα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», θα προχωρήσει η έγκριση
σκοπιµότητας και υπάρχει και η βούληση και η διάθεση αυτά να
γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
Σας είπα ότι έχουµε βάλει προτεραιότητα και στις πολιτικές
και στις δράσεις που υλοποιούµε ως Υπουργείο Υγείας στον
τοµέα της απεξάρτησης. Δεν αφήνουµε κανέναν συµπολίτη µας
πίσω, και θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν προκειµένου να στηρίξουµε αυτές τις δοµές οι οποίες υπάρχουν και επιπλέον να δηµιουργήσουµε οποιαδήποτε άλλη δοµή χρειαστεί, προκειµένου τα
άτοµα αυτά που χρήζουν των συγκεκριµένων υπηρεσιών υγείας
να τις έχουν διαθέσιµες και βεβαίως να επιστρέψουν κανονικά
στο κοινωνικό σύνολο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ κύριε Υπουργέ, για την τήρηση του χρόνου.
Εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 732/25-5-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Διάκριση στην παροχή φαρµακευτικού υλικού
µεταξύ ανασφάλιστων και ασφαλισµένων διαβητικών τύπου 1».
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, φαντάζοµαι, από τις 14 Οκτωβρίου του 2019 έχω καταθέσει γραπτή ερώτηση µε το ίδιο ακριβώς θέµα, αλλά δυστυχώς καµµία απάντηση δεν έδωσε το
Υπουργείο σας και, κυρίως, δυστυχώς δεν επιλύθηκε το πρόβληµα για τους ανασφάλιστους διαβητικούς τύπου 1 που υπάρχουν στην πατρίδα µας. Έτσι οι ανασφάλιστοι συνεχίζουν να
ταλαιπωρούνται.
Δεν σας λέω τους σχετικούς νόµους, το άρθρο 33 του
ν.4368/16, για να µη χάνουµε χρόνο, που προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι και ασφαλισµένοι έχουν συνταγµατικά ίσα δικαιώµατα
στην περίθαλψη. Σας λέω µόνο ότι από τις 3 Οκτωβρίου του
2018, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠΥΥ ψήφισε ευτυχώς την
οριστική αποζηµίωση του συστήµατος στιγµιαίας παρακολούθησης γλυκόζης, που αντικαθιστά την εξαιρετικά παρωχηµένη τεχνολογία των µετρητών µε ένα καινοτόµο σύστηµα, το οποίο
διευκολύνει τα µέγιστα την καθηµερινότητα των ινσουλινοεξαρτώµενων διαβητικών µας.
Παρά όµως αυτή την ιδιαίτερα θετική κίνηση, οι ανασφάλιστοι
διαβητικοί τύπου 1 αποκλείονται από αυτή την παροχή και εκπίπτουν στο καθεστώς της εξαιρετικά παρωχηµένης τεχνολογίας
των µετρητών σακχάρου µε ταινίες µέτρησης και σκάρφισµα των
δακτύλων.
Σας ρωτάω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και διά ζώσης: Πρώτον και
κύριον, τι ενέργειες σκοπεύει να αναλάβει το Υπουργείο σας, για
να αρθεί επιτέλους αυτή η αντισυνταγµατική διάκριση µεταξύ
ανασφάλιστων και ασφαλισµένων διαβητικών;
Και δεύτερον, πόσο καιρό θα συνεχίσουν ακόµα οι ανασφάλιστοι ινσουλινοεξαρτώµενοι διαβητικοί τύπου 1, να αποκλείονται
από το προηγµένο και καινοτόµο σύστηµα στιγµιαίας παρακολούθησης;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γρηγοριάδη, να πω κατ’ αρχάς, το έχω ξαναπεί και
άλλες φορές και είχα ζητήσει την κατανόηση του Σώµατος, σε
ό,τι αφορά τις απαντήσεις τις γραπτές στις ερωτήσεις που κάνουν οι Βουλευτές, διότι ήταν τεράστιο το πλήθος των ερωτήσεων και, δυστυχώς, δεν µπορούσαµε να ανταποκριθούµε στους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλεπόµενους χρόνους. Αναφέροµαι στην ερώτηση που είχατε καταθέσει και δεν λάβατε απάντηση. Θα ήθελα, όµως, να
τονίσω ότι είµαστε µε συνέπεια παρόντες στη Βουλή των Ελλήνων, που κάθε φορά Βουλευτές από όλα τα κόµµατα µάς απευθύνουν επίκαιρες ερωτήσεις και το ίδιο προσπαθούµε να
κάνουµε σε ερωτήσεις που δεν απαιτούν την παρουσία µας στη
Βουλή.
Αναφορικά µε την παροχή φαρµακευτικού υλικού για τους διαβητικούς τύπου 1, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω το εξής, όλοι οι
ινσουλινοθεραπευόµενοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1, όπως και οι διαβητικοί τύπου 1 που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, όπως επίσης και οι ινσουλινοθεραπευόµενοι διαβητικοί τύπου 2, καλύπτονται πλήρως στην
παροχή του συστήµατος παρακολούθησης γλυκόζης, που αντικαθιστά την παρωχηµένη τεχνολογία των µετρητών.
Με πολύ απλά λόγια όλοι οι διαβητικοί καλύπτονται πλήρως
και δωρεάν στις ανάγκες τους για υγειονοµικό υλικό, όπως προβλέπεται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους του
ΕΟΠΥΥ. Αυτό φυσικά αφορά και τους ανασφάλιστους συµπολίτες µας διαβητικούς τύπου 1, έχοντας την απαραίτητη ιατρική
βεβαίωση. Οπότε νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα αποκλεισµού τους, όπως αναφέρεται στην ερώτησή σας. Το θέµα αυτό
είναι ξεκάθαρο για εµάς και δεν χωρά καµµία αµφισβήτηση.
Αυτό που, πραγµατικά, αξίζει να συζητηθεί και να διερευνηθεί,
που όντως αναδεικνύεται στην ερώτησή σας, είναι ο τρόπος που
θα εξυπηρετήσουµε τους διαβητικούς, έτσι ώστε να µην ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας στα φαρµακεία των νοσοκοµείων, για να
προµηθευτούν το αναγκαίο υγειονοµικό υλικό που τους έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό.
Το συγκεκριµένο ζήτηµα διερευνάται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε να το αντιµετωπίσουµε µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συντοµότερο δυνατό, γιατί στόχος µας είναι να εξυπηρετείται ο κάθε πολίτης, ο κάθε ασθενής
στην καθηµερινή επαφή του µε το σύστηµα υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Και όµως, κύριε Υπουργέ, λυπάµαι
που θα σας το πω έτσι ωµά, αλλά δεν καλύπτονται οι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
Φαντάζοµαι ότι προφανώς αναφέρεστε στην εγκύκλιο-ενηµέρωση για αιτήµατα παροχών εκτός του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας. Σας διαβάζω, λοιπόν, ότι στον κανονισµό το
άρθρο 47 παράγραφος 4 εδάφιο ε’ αναφέρεται ρητά ότι ο
ΕΟΠΥΥ παρέχει και αναλώσιµες συσκευές στιγµιαίας µέτρησης
σακχάρου, δηλαδή το µηχάνηµα µέτρησης χωρίς τρύπηµα των
δακτύλων και ταινίες µέτρησης, εποµένως αφ’ ενός δεν πρόκειται για παροχές εκτός ΕΟΠΠΥ, ταυτόχρονα όµως -και εδώ είναι
το µεγάλο ζήτηµα σε σχέση µε αυτό που µου απαντήσατε- τα
υλικά χορηγούνται µόνο µε ηλεκτρονική γνωµάτευση. Το υπαινιχθήκατε και εσείς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 47 του κανονισµού του ενιαίου φορέα παροχής υγείας.
Αυτή η αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποκλείει
αυτοµάτως τους ανασφάλιστους, καθώς αυτή είναι κλειστή για
αυτούς αναφορικά µε τα αναλώσιµα αυτού του είδους.
Ακόµα εδώ πρέπει να τονίσουµε κάτι πολύ συγκεκριµένο, ότι
το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, –και, πραγµατικά, µπορείτε να το
επιλύσετε- είναι ο φαύλος κύκλος που παράγεται. Οι ανασφάλιστοι είναι ανασφάλιστοι, γιατί ακριβώς δεν µπορούν να είναι εύκολα µετρήσιµοι. Δηλαδή, το εν δυνάµει αφεντικό τους λέει «δεν
προσλαµβάνω εσένα, προσλαµβάνω κάποιον που είτε µετριέται
κανονικά γιατί έχει το νέο σύστηµα» -άρα πρέπει να είναι ασφαλισµένος- «είτε κάποιον που δεν έχει καθόλου διαβήτη, γιατί εσύ
θα έχεις πρόβληµα στη δουλειά, γιατί θα πρέπει να χάνεις πάρα
πολλή ώρα κάθε τόσο να µετριέσαι µε τον», µε συγχωρείτε για
την έκφραση, «παλαιολιθικό αυτόν τρόπο».
Έτσι, λοιπόν, δεν προσλαµβάνονται. Από τη στιγµή, λοιπόν,
που δεν προσλαµβάνονται, είναι άνεργοι, οπότε παραµένουν
ανασφάλιστοι και καταλαβαίνετε –γιατί έξυπνος άνθρωπος είστεότι αυτό τροφοδοτεί έναν αέναο, φαύλο κύκλο, που δεν έχει τελειωµό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Ξέρετε, το µυστικό είναι ότι αυτός ο φαύλος κύκλος µπορεί,
πραγµατικά, να τελειώσει. Είναι ιδιαίτερα κυνικό -όχι από εσάς,
αλλά από την Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα κυνικό- για ένα τόσο
εξαιρετικά ασήµαντο δηµοσιονοµικό κόστος, γιατί φυσικά η κοινωνική οµάδα στην οποία αναφέροµαι είναι πολύ µικρή και το κόστος είναι πραγµατικά πολύ µικρό, για ένα τόσο µικρό
δηµοσιονοµικό κόστος, λοιπόν, να αποκλείονται οι ανασφάλιστοι
διαβητικοί τύπου 1 από τη σύγχρονη τεχνολογία και ενώ µπορεί
η πολιτεία να βελτιώσει δραµατικά τη ζωή κάποιων πασχόντων
συνανθρώπων µας, δεν το επιλέγει, αλλά αδιαφορεί για αυτούς.
Πραγµατικά, σας λέω ότι δεν το παίρνουν όλοι. Τους αφήνει
απέξω ο ΕΚΠΥ. Σας διάβασα και το σχετικό εδάφιο και την παράγραφο και νοµίζω ότι έτσι είναι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Γρηγοριάδη, για την τήρηση του χρόνου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γρηγοριάδη, ο κανονισµός παροχών του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται στις παροχές που δίνονται σε ασφαλισµένους του οργανισµού. Υπάρχουν λοιπές διατάξεις, σχετική νοµοθεσία,
υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, που αφορούν την κάλυψη
των ανασφάλιστων συµπολιτών µας. Εποµένως, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα στην κάλυψη και αυτού του ανασφάλιστου πληθυσµού, σε ό,τι αφορά την παροχή των υγειονοµικών υλικών.
Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να επισηµάνω πάλι ότι στόχος
µας είναι να βελτιώνουµε την καθηµερινή επαφή των συµπολιτών
µας µε το σύστηµα υγείας και αναζητούµε τρόπους έτσι ώστε
όχι µόνο τους διαβητικούς αλλά και όλους τους συµπολίτες µας
που προσέρχονται σε δοµές υγείας, να µπορέσουµε να τους εξυπηρετούµε καλύτερα και να κάνουµε την καθηµερινότητά τους
πιο εύκολη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ.
Τελευταία θα συζητηθεί η µε αριθµό 5507/6-4-2020 ερώτηση
του Βουλευτή A’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Εθνικό Σύστηµα Υγείας: Διασφάλιση της εργασίας των τεσσάρων χιλιάδων συµβασιούχων του ΟΑΕΔ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σ’ αυτό το θέµα πρέπει να αφήσουµε στην άκρη την αντιπαράθεση γιατί είµαστε πολιτικοί αντίπαλοι δεν είµαστε εχθροί, παλεύουµε για την πατρίδα και
παλεύουµε για τους ανθρώπους της, για να κάνουµε το καλύτερο δυνατό και είναι πολύ σηµαντικό ότι η Νέα Δηµοκρατία και
η Κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπείτε στο Υπουργείο Υγείας,
µε όλους τους τόνους, µετά απ’ αυτή την αντιµετώπιση της πανδηµίας του COVID-19, στήριξε και στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυτό είναι, πραγµατικά,
στην κρίση και των πολιτών και των εργαζοµένων, γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού διοικητικού προσωπικού και είναι κάτι που
τους βρίσκει απόλυτα σύµφωνους, είναι το ελάχιστο που µπορεί
να γίνει.
Αναφέροµαι στις τέσσερις χιλιάδες εργαζοµένων από τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ, κύριε Κοντοζαµάνη, οι οποίοι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού και τις δικές σας,
δυστυχώς, έχουν µείνει στην πίσω αυλή της µέριµνας. Εγώ θέλω
να σας δώσω την ευκαιρία εντός της Βουλής, να ξεκαθαρίσετε
το θέµα της µονιµοποίησης και της διαδικασίας των µονιµοποιήσεων των τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων, που εδώ και τέσσερα
χρόνια από το 2016, που είναι στα νοσοκοµεία, είναι στις εντατικές, που έδωσαν µαζί µε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους
τους, µόνιµους και επικουρικούς, τη µάχη κατά της πανδηµίας
και σήκωσαν αυτή τη µεγάλη, εάν θέλετε, υποχρέωση, διότι αξίζουν.
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Εάν, πραγµατικά, πιστεύουµε -βάζουµε και τον εαυτό µαςόλοι, το πολιτικό σύστηµα, ότι αγαπάµε το ΕΣΥ, χρειάζεται απόδειξη. Αγαπάς το ΕΣΥ; Απόδειξη. Αγαπάς τους ανθρώπους του;
Απόδειξη. Αγαπάς τις τέσσερις χιλιάδες εργαζοµένων; Απόδειξη
καθώς περιµένουµε δεύτερο κύµα πανδηµίας, καθώς έχουµε
βγει από τα µνηµόνια που πλέον δεν δηµιουργούν αυτόν τον προβληµατισµό, που κλήθηκε η πολιτική ηγεσία του 2016 να αντιµετωπίσει, το ένα προς πέντε, δηλαδή πέντε φεύγουν και ένας
προσλαµβάνεται και τις πολλές συνταξιοδοτήσεις από το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Ταυτόχρονα, ο Πολάκης και ο Ξανθός ή ο Ξανθός και ο Πολάκης αναγκάστηκαν να κρατήσουν ένα ηµιθανές
Εθνικό Σύστηµα Υγείας όρθιο και το κατάφεραν, προσλαµβάνοντας και επικουρικούς και συµβασιούχους και προγράµµατα
ΟΑΕΔ κ.λπ..
Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις χιλιάδες; Είναι αυτοί που µας
ακούν και δεν είναι η φωνή που ακούτε, του Τριανταφυλλίδη.
Είναι της Γεωργίας, της Μαρίας, της Μαρίνας, της Σταµατίας,
της Φωτεινής, της Ελένης, του Σταύρου, που έχουν οικογένειες,
που έδωσαν τη µάχη, που είχαν τον ίδιο φόβο που είχατε και
εσείς και εγώ µην τυχόν κολλήσουµε και χρειαστεί να πάµε στο
νοσοκοµείο κ.λπ., και έδωσαν µαζί αυτή τη µάχη.
Δεν θέλω να µπω στα ενδότερα, ποιοι έδωσαν τη µάχη σε
σχέση µε τους µόνιµους, τους επικουρικούς και τις τέσσερις χιλιάδες. Αυτά τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι τέσσερις χιλιάδες δωδεκάµηνης διάρκειας; Ανανεώθηκαν οι συµβάσεις τους τέσσερις φορές. Άρα, η
ελληνική πολιτεία που έχει συνέχεια, τους είπε και το 2016 θα
µείνετε και το 2017 και το 2018 και το 2019 και το 2020. Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον, η επιλογή τους έγινε µε αδιάβλητη ηλεκτρονική διαδικασία και την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Έγινε ενδελεχής έλεγχος
της νοµιµότητας όλων των τίτλων σπουδών. Πρόκειται για νοσηλευτικό, διοικητικό, επιστηµονικό, βοηθητικό, υγειονοµικό και
λοιπό προσωπικό.
Η πολιτεία, όπως είπα πριν από λίγο, ανανέωσε, αναγνώρισε
την τεράστια εµπειρία και εξειδίκευση τους. Πώς; Ανανεώνοντας
τέσσερις φορές τη σύµβασή τους και έχουν φθάσει τέσσερα
ολόκληρα χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά στόµατος της Επιτρόπου Υγείας,
της κ. Τίσεν, στις 24-5-2019 προέτρεψε την ελληνική πολιτεία να
προβεί στη µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου των
εργαζοµένων στην υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τριανταφυλλίδη, αφήστε κάτι και για τη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κλείνω.
Στο διά ταύτα. Κύριε Υπουργέ, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας της δηµόσιας υγείας, εξοικονόµησης χρόνου, αφού οι εργαζόµενοι εργάζονται ήδη τριάµισι χρόνια, αφού
έχουν κριθεί επαρκείς, επαρκέστατοι, πρέπει να λάβετε µέριµνα.
Ήδη έχουν ελεγχθεί λόγω και της ιδιαιτερότητας του ειδικού
αυτού προγράµµατος που δηµιουργήθηκε. Έχω και την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, των συναδέλφων τους, που λέει ότι είναι επιβεβληµένο να µονιµοποιηθούν, ότι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Δώστε λύση. Μονιµοποιήστε αυτόν τον κόσµο. Το αξίζει και µε
το παραπάνω. Αγαπάς το ΕΣΥ; Αγαπάς τους ανθρώπους του;
Μονιµοποιήστε τους και ελάτε να βάλουµε πλάτη µαζί, όπως βάλαµε πλάτη ως ΣΥΡΙΖΑ και όλο το πολιτικό σύστηµα και σ’ αυτό
το θέµα.
Πλέον, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν µνηµόνια. Λάβατε 32 δισεκατοµµύρια. Οι δαπάνες για την υγεία και την αντιµετώπιση
του COVID-19 εξαιρούνται από το χρέος. Αναµένουµε, λένε οι ειδικοί, και δεύτερο κύµα κορωνοϊού. Κάντε το. Σας περιµένουν.
Μην απαντάτε σε εµένα, κύριε Κοντοζαµάνη, απαντήστε στις τέσσερις χιλιάδες ανθρώπων που σας παρακολουθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα µπορούσα να απαντήσω µε µία
µόνο λέξη σε κάθε ένα από τα τρία ερωτήµατα που θέτετε. Ναι,

13738

ναι, ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση του Υπουργείου Υγείας, σε
ό,τι αφορά το θέµα των συµβασιούχων. Το γνωρίζετε καλά. Ο κ.
Ξανθός και ο κ. Πολάκης, βεβαίως και το γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά.
Η αναγκαιότητα και η διασφάλιση αυτών των θέσεων είναι,
όντως, ζωτικής σηµασίας για αυτές τις υγειονοµικές δοµές, γιατί
κανείς δεν περισσεύει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Και αυτό
είναι κάτι που το πιστεύουµε και δεν το λέµε, για να το πούµε,
γιατί το αποδείξαµε κιόλας. Εµείς ανανεώσαµε τον περασµένο
Οκτώβρη τις συµβάσεις αυτού του προγράµµατος. Το ξεκινήσαµε αµέσως µόλις αναλάβαµε τα καθήκοντά µας, διότι έπρεπε
γρήγορα να ληφθεί αυτή η απόφαση, διότι δεν εµπλέκεται µόνο
το Υπουργείο Υγείας, εµπλέκονται και συναρµόδια Υπουργεία,
το Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο υπάγεται ο ΟΑΕΔ, και ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού.
Θα πρέπει, όµως, εδώ πέρα να πούµε κάποια πράγµατα και να
ασκήσουµε και κάποια κριτική. Αυτό το θέµα το κληρονοµήσαµε
και πρέπει να το λύσουµε και πιστεύω ότι θα το λύσουµε, γιατί
ήρθε στα δικά µας χέρια.
Τι κάναµε; Αρχίσαµε από πολύ νωρίς τις συζητήσεις µε την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του ΟΑΕΔ. Διασφαλίσαµε τους αναγκαίους πόρους για την ανανέωση για έναν
ακόµα χρόνο του συγκεκριµένου προγράµµατος, και παρέµειναν
αυτοί από τον περασµένο Φεβρουάριο και συνεχίζουν να απασχολούνται στις δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Το ζητούµενο αυτή τη στιγµή είναι τι πρόκειται να συµβεί τους
επόµενους µήνες, όταν ολοκληρωθεί η παράταση της σύµβασής
τους. Διότι, πράγµατι, το πρόγραµµα αυτό δεν έχει επιπλέον χρήµατα, για να µπορέσουµε να ανανεώσουµε για µία ακόµη φορά
τις συµβάσεις αυτών, όπως δεν καταφέραµε να ανανεώσουµε
συµβάσεις ανάλογων προγραµµάτων του ΟΑΕΔ.
Η απάντηση δεν είναι καθόλου απλή. Θέλω να είµαι απόλυτα
ειλικρινής απέναντι σε εσάς που ρωτάτε, απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που µοιραζόµαστε την αγωνία τους, συναντιόµαστε µαζί τους, συζητάµε και αναγνωρίζουµε τη συµβολή
τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Από την πρώτη στιγµή έχουµε ξεκαθαρίσει -και το ξεκαθαρίζω
για µία ακόµη φορά- την πρόθεσή µας να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να παραµείνουν στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έτσι ώστε να στηρίξουµε και να ενδυναµώσουµε τις υγειονοµικές δοµές της χώρας. Εποµένως, αναζητούµε τις κατάλληλες λύσεις, ώστε οι θέσεις αυτών των
ανθρώπων να παραµείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Η λύση που λέτε ότι θα υπάρξει επιπλέον µοριοδότηση µέσω
του ΑΣΕΠ εφόσον προκηρυχθούν οι θέσεις, είναι µία από τις
εναλλακτικές που εξετάζουµε. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως µε την προκήρυξη 2Κ της προηγούµενης κυβέρνησης
που αφορούσε επικουρικό προσωπικό και έδινε αυξηµένη µοριοδότηση σε άτοµα τα οποία ήδη υπηρετούν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Βρισκόµαστε σε συζητήσεις µε τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή λύση.
Είµαι βέβαιος ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα έχουµε
απάντηση για αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Πάντως σας λέω ότι έχετε εξαντλήσει και τη
δευτερολογία. Παρακαλώ, να είστε σύντοµος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, περιµένουν σε όλη την Ελλάδα από εσάς, το δικαιούνται.
Έδωσαν µάχες και εκτός COVID. Αν η πολιτεία θεωρούσε ότι δεν
τους χρειαζόταν, δεν θα ανανέωνε µία, δύο, τρεις φορές εκτός
COVID τη σύµβασή τους. Ξέρω πολύ καλά ότι το κόστος, τα 4550 εκατοµµύρια που χρειάζονται, που απαιτούνται, είναι για λόγους υγείας, βγαίνουν από το χρέος και δεν συνυπολογίζονται.
Μιλώ µε βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Άλλωστε, πόσα
εκατοµµύρια κοστίζουν οι ανθρώπινες ζωές; Το λέω, µην αδικείτε
και µην αδικούµε µεταξύ µας το έργο όλου του ελληνικού λαού
και της ελληνικής Κυβέρνησης και των κοµµάτων και καθενός
από εσάς που τραβήξατε µπροστά και εµείς ακολουθήσαµε
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πιστά τις εντολές των ειδικών. Αυτό ο κόσµος αξίζει τη µονιµοποίηση. Έχουν τα απαιτούµενα στοιχεία, έχουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, έχουν τους αναγκαίους τίτλους, έχουν την εµπειρία.
Εγώ να πάρω τη δυσµενή, αν θέλετε, εξέλιξη: Πέστε ότι αύριο
θα αναλάβει την ευθύνη ο Κοντοζαµάνης ή ο Κικίλιας ή όποιος
άλλος είναι από αυτή την Κυβέρνηση να τους πει ότι σταµατάει
η σύµβασή τους και να στερηθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενους; Ποιος θα αναλάβει αυτή την πολιτική ευθύνη, την πρακτική, την επιχειρησιακή ευθύνη;
Γιατί µε µία τροπολογία σε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
µία σειρά, κύριε Κοντοζαµάνη, βάζουµε και εµείς και το πιστώνεται η δική σας Κυβέρνηση. Ξεχάστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάστε τα
κόµµατα. Κοιτάξτε τους έναν-έναν. Θα σας πω τα ονόµατά τους:
Τη Γεωργία, τη Μαρίνα, τη Μαρία, τη Σταµατία, τη Φωτεινή, την
Ελένη και τον Σταύρο και πίσω από αυτούς τις οικογένειες τους.
Γιατί κάθε µέρα -το ξέρετε και εσείς, το ξέρω και εγώ, τηλεφωνιόµασταν και µιλούσαµε- βγάζουν την αγωνία τους, την ανησυχία τους. Κάντε το και θα είµαστε αρωγοί. Όπως µέχρι τώρα και
ο Πολάκης και ο Ξανθός και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόµµατα βάλαµε πλάτη, θα βάλουµε και τώρα, γιατί τους χρειαζόµαστε,
κύριε Κοντοζαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πέστε το, όχι σε εµένα.
Κοιτάξτε την κάµερα του καναλιού της Βουλής και πέστε τους:
«Θα πάµε µαζί». Όπως περπατήσαµε µαζί στο πρώτο κύµα, θα
αντιµετωπίσουµε µαζί και το δεύτερο και το τρίτο και όλα τα κύµατα, γιατί θέλουµε να στηρίξουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγειάς και
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι οι άνθρωποί του. Δεν είναι χαρτιά, δεν είναι βουλοκέρια, δεν είναι υπουργικές αποφάσεις, δεν
είναι ΠΝΠ. Είναι οι άνθρωποί του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα το µελετήσει,
κύριε Τριανταφυλλίδη, ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας, για
τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, ήµουν σαφής στην πρωτολογία µου.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Διαχειριστήκαµε το πρόβληµά τους όταν αναλάβαµε. Το επιλύσαµε για όσο χρονικό διάστηµα µπορούσαµε. Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν. Υπάρχουν κανόνες,
νοµοθεσίες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να ακολουθήσουµε,
προκειµένου να βρούµε τη βέλτιστη δυνατή λύση.
Και να πω και κάτι; Παλεύουµε. Θα µπορούσατε να είχατε ξεκινήσει εσείς, η προηγούµενη κυβέρνηση, µια διαδικασία επίλυσης του ζητήµατος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κάντε το εσείς. Αφήστε
εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε Τριανταφυλλίδη, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Δεν
σας κατηγορώ, αλλά έξω από τον χορό πολλά τραγούδια µπορεί
να πει κανείς. Προσπαθούµε να διαχειριστούµε αυτή την κατάσταση και να δώσουµε λύση. Ναι, είναι πολύ εύκολο να λέµε
«πάρτε τους», «πάρτε τον έναν», «πάρτε τον άλλον», αλλά υπάρχουν είπα κανόνες, προϋποθέσεις, νοµοθεσίες και πρέπει να διασφαλίσουµε τις θέσεις αυτών των ανθρώπων εφόσον
παραµείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να βρούµε τη βέλτιστη δυνατή λύση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εφόσον παραµείνουν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Εφόσον λήξει η σύµβασή τους. Ήµουν σαφής. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Κανένας δεν περισσεύει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Τους χρειαζόµαστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εξετάζετε λύσεις στο να
µείνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τώρα, γιατί κάνετε
διάλογο; Τα άκουσε ο κύριος Υπουργός και θα το µελετήσει το
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θέµα.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Το
είπα στην πρωτολογία µου. Σας είπα: «Ναι», «ναι», «ναι» στις ερωτήσεις που µου θέτετε. Ήµουν σαφής. Εννοείται ότι τους θέλουµε. Εννοείται, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για αυτό το ζή-
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τηµα υπάρχει και θέµα συνταγµατικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. Θα κάνουµε µία ολιγόλεπτη διακοπή για υγειονοµικό έλεγχο της Αίθουσας, και ευθύς
αµέσως θα εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
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
α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ ‘’Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις’’ (A’ 84) και β) της από
1.5.2020 ΠΝΠ ‘’Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα’’
(Α’90) και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 21 Μαΐου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση οργανωµένη και ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων
και των τροπολογιών.
Στη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα τοποθετηθούν οι εισηγητές
και ειδικοί αγορητές επί δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι επί δώδεκα λεπτά -ο καθένας εννοείται- οι οµιλητές
του καταλόγου για επτά λεπτά ο καθένας και ο αρµόδιος Υπουργός επί δεκαοχτώ λεπτά, σύµφωνα µε τα άρθρα 64,97,98 και 107
του Κανονισµού της Βουλής.
Σχετικά µε τους οµιλητές, προτείνω τα κόµµατα να εκπροσωπηθούν κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής τους δύναµης µε
έναν κύκλο σαράντα ενός Βουλευτών ως εξής: είκοσι δύο Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, δώδεκα Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από το Κίνηµα Αλλαγής, δύο Βουλευτές
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος και από ένας Βουλευτής από την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 αντίστοιχα
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σπύρο Πνευµατικό για δεκαπέντε λεπτά.
Θα παρακαλούσα και µε τη συναίνεση των εισηγητών, επειδή
έχει κάποιο επείγον πρόβληµα ο Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς,
κάποια στιγµή να του δώσουµε τον λόγο ενδιάµεσα, για να αναπτύξει δύο άρθρα µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, για
να µπορέσει να αποχωρήσει. Φαντάζοµαι οι εισηγητές δεν θα
έχουν αντίρρηση.
Απ’ ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Συνεπώς, συµφωνούν.
Κάποια στιγµή, θα δοθεί ο λόγος.
Επίσης, όπως είπαµε και πριν, θα τηρήσουµε τον χρόνο επ’
ακριβώς. Παρακαλώ, να τον σεβαστούµε όλοι, οι Βουλευτές, οι
οµιλητές οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οι εισηγητές και αγορητές και οι Υπουργοί, εν όψει του ότι καθυστέρησε πολύ ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Κύριε Πνευµατικέ, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας κυρώνονται οι δύο τελευταίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, η πρώτη από τις 13
Απριλίου 2020 µε µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις και η δεύτερη από την 1η Μαΐου 2020
µε περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα και άλλες διατάξεις.
Η πανδηµία του κορωνοϊού ήταν µια παγκόσµια καταστροφή.
Οι αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία ήταν αναπόφευκτες. Περίτρανη απόδειξη τα παραδείγµατα άλλων χωρών, όπως η Σουηδία, που άφησαν ανοιχτές τις οικονοµίες τους µε αποτέλεσµα
χιλιάδες νεκρούς και οικονοµική καταστροφή ανάλογα µε τις

χώρες που προχώρησαν σε lockdown.
Η Κυβέρνηση µε αποφασιστικότητα και αίσθηµα ευθύνης
έκανε τα απολύτως σωστά βήµατα για την προστασία της υγείας
και έλαβε έγκαιρα µέτρα για να στηρίξει την οικονοµία. Η αντιµετώπιση της κρίσης απαιτεί τη διαρκή και συνεχιζόµενη λήψη
µέτρων βήµα-βήµα ανάλογα µε τις εξελίξεις, όπως µε το παρόν
νοµοσχέδιο, αλλά και µε άλλα νοµοσχέδια που θα έρθουν σύντοµα.
Χθες, στο Υπουργικό Συµβούλιο συζητήθηκαν µία σειρά από
νοµοσχέδια, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση ακόµα και
εν µέσω της πανδηµίας του κορωνοϊού βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα και συνεχίζει κανονικά το µεταρρυθµιστικό της έργο.
Η Κυβέρνηση προχωράει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του
σχεδίου για να ξεπεράσουµε την υγειονοµική κρίση και να πυροδοτήσουµε τη δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Κερδίσαµε, όπως είπα στην επιτροπή, το κύρος και την αξιοπιστία που είχαµε χάσει ως χώρα. Διεκδικήσαµε δυναµικά τη στήριξη που µας αναλογεί και το πετύχαµε. Με τη στάση µας
κερδίσαµε τη θέση µας στο τραπέζι της λήψης αποφάσεων στην
ευρωπαϊκή κοινότητα.
Η χρηµατοδότηση της Ελλάδας µε 32 δισεκατοµµύρια ευρώ,
22 δισεκατοµµύρια σε άµεσες επιχορηγήσεις και 9,5 δισεκατοµµύρια σε δανεισµό µε ευνοϊκούς όρους, σύµφωνα µε την αρχική
πρόταση της Κοµισιόν για το Ταµείο Ανάκαµψης, είναι αποτέλεσµα της δύσκολης και παραγωγικής δουλειάς που έκανε η Κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινείται πολύ περισσότερο στη
λογική των επιδοτήσεων και λιγότερο στη λογική των δανείων,
κάτι το οποίο υπήρξε εξαρχής κεντρικό ελληνικό αίτηµα.
Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το Ταµείο Ανάκαµψης συνολικού ύψους 750 δισεκατοµµυρίων είναι ένα γενναίο βήµα που δυναµώνει την αλληλεγγύη, τη συνοχή και τη σύγκλιση στους κόλπους Ευρώπης.
Σκεπτόµενοι τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
όλα δείχνουν µία διαφορετική, πιο τολµηρή, ευρωπαϊκή πολιτική.
Η επιτροπή έθεσε τον πήχη ψηλά. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το
συµβούλιο τώρα. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσει η Ευρώπη τη θέση
που της αξίζει στο παγκόσµιο κάδρο.
Με τα δύο πρώτα άρθρα, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου
κυρώνονται οι δύο τελευταίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του
κορωνοϊού, τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζοµένων και
των νοικοκυριών, καθώς και τα µέτρα για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονική οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
Δεν θα σας κουράσω µε τα επιµέρους άρθρα των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες άλλωστε έχουν ήδη
εφαρµοστεί από την έκδοσή τους.
Περνάω στις λοιπές διατάξεις που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο και αφορούν, αφ’ ενός ρυθµίσεις που παρατείνουν τη
διάρκεια των µέτρων στήριξης και εισάγουν προϋποθέσεις για
τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και αφ’ ετέρου, νέες
διατάξεις για την επίλυση θεµάτων των Υπουργείων.
Στον τοµέα της υγείας, στο παρόν νοµοσχέδιο, έχουµε την έµπρακτη υλοποίηση της δέσµευσης της Κυβέρνησης για ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που παρά τις
κακοδαιµονίες αναδείχτηκε σε βασικό παράγοντα της επιτυχούς
διαχείρισης πανδηµίας.
Με τα άρθρα 33 και 35 του νοµοσχεδίου, το ΕΣΥ ενισχύεται µε
τη σύσταση χιλίων οχτακοσίων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τις νέες ΜΕΘ που δηµιουργήθηκαν µε τη
βοήθεια δωρεών, στο πλαίσιο της πανδηµίας, καθώς και εκατόν
εβδοµήντα νέων θέσεων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ στα τρία Νησιά
Σάµο, Χίο και Μυτιλήνη, ενώ µε τροπολογία του Υπουργείου
Υγείας συστήνονται δύο χιλιάδες διακόσες πενήντα θέσεις ειδικευµένων νοσηλευτών µε έµφαση για τα επόµενα δύο χρόνια
στην εντατική νοσηλευτική και την κοινοτική νοσηλευτική και νοσηλευτική δηµόσιας υγείας.
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, µε πυρήνα την ενίσχυση των
ΜΕΘ χτίζουµε ένα νέο ΕΣΥ.
Επιπλέον, στο άρθρο 27, προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης
ενίσχυσης στο προσωπικό των ΜΕΘ, ΜΑΦ και COVID από το κοινωφελές Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
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Είναι ένα ελάχιστο δείγµα αναγνώρισης της τεράστιας προσπάθειας και της προσφοράς των ανθρώπων που βρέθηκαν στην
πρώτη γραµµή της πανδηµίας και στους οποίους οφείλουµε τα
µέγιστα ως κοινωνία για τον επαγγελµατισµό, την αυταπάρνηση
και την αφοσίωση στο καθήκον τους.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό να
θέσει στο ίδρυµα την επέκταση της έκτακτης αυτής επιδότησης
και σε άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως για παράδειγµα το
προσωπικό του ΕΚΑΒ που πραγµατικά συνέβαλε στην προσπάθεια
για περίθαλψη των πολιτών στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις, στο Μέρος Α’ στα
άρθρα 3 έως 8 περιλαµβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών για την επέκταση ευνοϊκών ρυθµίσεων όπως είναι η
έκπτωση επί των φορολογικών οφειλών αλλά και η µείωση του
ενοικίου.
Με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που εισάγει
το νέο πακέτο στήριξης που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση, το
µέτρο αυτό επεκτείνεται για τους επόµενους µήνες, ενώ λαµβάνονται µέτρα στήριξης και για τους εκµισθωτές, που πραγµατικά
έβαλαν πλάτη µε την κάλυψη ενός ποσοστού των απωλειών από
το κράτος.
Στο άρθρο 7 του νοµοσχεδίου, επιλύεται η εκκρεµότητα του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζοµένους της ΕΑΒ, µε όρους νοµιµότητας, διαφάνειας, αναλογικής ισότητας και στη βάση της παρεχόµενης εργασίας τους
χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Προτείνω εδώ ίσως να εξετάσετε την προσθήκη και κάποιων
νέων ειδικοτήτων και ίσως την ανακατανοµή κάποιων κατηγοριών
βάσει της ουσιαστικής και όχι τυπικής επικινδυνότητας της
θέσης, καθώς και να δείτε το ζήτηµα των ήδη καταβληθέντων
επιδοµάτων, αφού δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι της ΕΑΒ για
την εκκρεµότητα αυτή η σειρά.
Το Μέρος Β’ στα άρθρα 12 έως 14, περιλαµβάνει ρυθµίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών για θέµατα που έχουν να κάνουν µε
την εύρυθµη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως όσον
αφορά την επικαιροποίηση του πλαισίου σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων, αλλά και τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω
του κορωνοϊού.
Στο Μέρος Γ’ µε διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας άρθρα 15 έως 18, έχουµε παρατάσεις ευνοϊκών ρυθµίσεων στο πλαίσιο στήριξης των αυτοαπασχολούµενων και
ελευθέρων επαγγελµατιών, καθώς και την εισαγωγή των τηλεδιασκέψεων ως µέσο πραγµατοποίησης γενικών συνελεύσεων
των συνδικαλιστικών ενώσεων.
Σήµερα κατατέθηκε και τροπολογία του Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά µε τον µηχανισµό «Συνεργασία για τη στήριξη της απασχόλησης». Οι δυσµενείς συνέπειες
της πανδηµίας σαφώς επηρέασαν αρνητικά την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, κυρίως στο επίπεδο της πλήρους
απασχόλησης των εργαζοµένων. Οι επιχειρήσεις, δυστυχώς,
οδηγούνται σε µείωση του ωραρίου, µε αντίστοιχη µείωση αποδοχών για τους εργαζόµενους.
Η πολιτεία, κρίνοντας αναγκαία την παρέµβαση για τη στήριξη
των θέσεων πλήρους απασχόλησης στη δύσκολη αυτή συγκυρία,
στέκεται αρωγός κατά το µέγιστο, µε τη µέγιστη δυνατή αναπλήρωση της απώλειας των εισοδηµάτων των εργαζοµένων. Όπως
περιγράφεται στο νοµοσχέδιο στην κάλυψη, το 50% θα πληρώνεται από τον εργοδότη και το 60% του υπόλοιπου 50% του µισθού των εργαζοµένων από το κράτος, ενώ όλες οι εισφορές θα
γίνονται από τον εργοδότη.
Στο Μέρος Δ’, έχουµε λοιπές διατάξεις του επισπεύδοντος
Υπουργείου Υγείας, όπως ενδεικτικά είναι η άρση της µισθολογικής ανισότητας για τους γιατρούς του Νοσοκοµείου Θήρας,
διατάξεις για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών και οργανισµών του Υπουργείου Υγείας και των ΥΠΕ, ιδίως λόγω της πανδηµίας για την απαλλαγή από το αγροτικό µε στόχο και πάλι την
ενίσχυση του ΕΣΥ και άλλα.
Σηµαντικό είναι το άρθρο 22, µε το οποίο ρυθµίζεται η πληρωµή των δεδουλευµένων εφηµεριών που έχουν πραγµατοποιηθεί καθ’ υπέρβαση των νόµιµων για όλη αυτή την περίοδο της
πανδηµίας.
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Με το άρθρο 33, όπως ανέφερα και στην αρχή, συστήνονται
συνολικά χίλιες οχτακόσιες νέες πρόσθετες θέσεις ιατρών και
νοσηλευτών για την κάλυψη των ΜΕΘ που δηµιουργούνται στο
πλαίσιο δωρεών προς το ΕΣΥ. Ενώ µε το άρθρο 35, συστήνονται
επιπλέον εκατόν εβδοµήντα θέσεις ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκοµεία των τριών
Νησιών Μυτιλήνης, Σάµου και Χίου, για την εντόπιση των αυξηµένων αναγκών λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού, των µεταναστευτικών ροών και της τουριστικής κίνησης.
Περνάµε στο Μέρος Ε,’ µε διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θέλω να αναφερθώ και πάλι στο άρθρο 37,
µε το οποίο προβλέπεται η χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων και
πιστοποιητικών δηµοτολογίου µέσω της πύλης gov.gr και των
ΚΕΠ. Η επιτάχυνση της ψηφιακής µεταρρύθµισης της δηµόσιας
διοίκησης που διευκολύνει τον απλό πολίτη και αποσυµφορεί τις
δηµόσιες υπηρεσίες, είναι άλλη µια µεγάλη παρακαταθήκη της
επιτυχούς διαχείρισης της πανδηµίας, που πρέπει να παραµείνει
και να επεκταθεί.
Στο Μέρος ΣΤ,’ µε διατάξεις του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, άρθρα 39 και 40, προβλέπεται η συµπληρωµατική
επιδότηση άγονων και εµπορικών αεροπορικών γραµµών για
τους µήνες της απαγόρευσης των πτήσεων. Για λόγους συνοχής
της επικρατείας όσο και για λόγους συνοριακής παρουσίας και
συνδεσιµότητας της νησιωτικής χώρας και πρόσβασης στην
υγειονοµική υποδοµή έπρεπε να γίνονται κάποιες πτήσεις.
Το Μέρος Ζ’ στα άρθρα 41 έως 43, περιέχει διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία
των συµβουλίων κρίσεων, τις µεταθέσεις και το πλαίσιο σύναψης
συµβάσεων στον τοµέα της ασφάλειας.
Το άρθρο 44 του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπει τη µείωση
της προθεσµίας προκήρυξης των πρυτανικών εκλογών λόγω της
ανατροπής του προγραµµατισµού που επέφερε η πανδηµία.
Το άρθρο 45 του Υπουργείου Περιβάλλοντος ,προβλέπει τη
δυνατότητα σύγκλισης των επιτροπών ενστάσεων για υποθέσεις
κτηµατογράφησης µέσω τηλεδιασκέψεων για τον εκσυγχρονισµό και την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας.
Τέλος, µε τα άρθρα 46 έως 49, ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο
τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε την οποία ρυθµίζεται το ζήτηµα της οµαλής επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και
των εισαγγελιών της χώρας µε κύριο γνώµονα τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων των διαδίκων, την ελαχιστοποίηση των εξόδων
από τη µαταίωση των διαδικασιών και την αποφυγή του συγχρωτισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από δυόµισι µήνες είµαστε πια
έτοιµοι να προχωρήσουµε στην επόµενη φάση. Η αλήθεια είναι
ότι βιώνουµε πια τις αναπόφευκτες οικονοµικές συνέπειες και η
Κυβέρνηση µε γρήγορα αντανακλαστικά προχωράει τη στήριξη
των πληγέντων αλλά και της οικονοµίας. Συνεχίζει µε ταχύ ρυθµό
το µεταρρυθµιστικό της έργο και δοµεί πάνω σε στέρεες βάσεις
την επόµενη µέρα.
Αρωγός είναι η εκπαίδευση που πήραµε κατά τη διάρκεια της
δύσκολης διαχείρισης της πρωτόγνωρης κρίσης και η παρακαταθήκη που αυτή µας άφησε: Ένα, εξαιρετικά, δυναµωµένο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, διπλάσιες κλίνες στις µονάδες εντατικής
θεραπείας και ΜΑΦ, περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξελιγµένο σύστηµα ψηφιακής διακυβέρνησης φιλικό
πλέον στον απλό πολίτη, εκπαιδευτικό προσωπικό και µαθητές
όλων των ηλικιών εξοικειωµένους µε την εξ αποστάσεως εκµάθηση.
Πρέπει να τονίσουµε, όµως, και την ηθική αλλά και οικονοµική
ανταµοιβή που πήραµε από τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Η
Ελλάδα πρωταγωνιστεί πια ως η πετυχηµένη χώρα στη διαχείριση της κρίσης που πέρασε ο πλανήτης. Η σηµαντική οικονοµική
βοήθεια που εξασφαλίσαµε από την Ευρώπη, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την επανάκαµψη της
χώρας µας.
Το ζητούµενο είναι η διαχείριση να γίνει µε σχέδιο και σύνεση,
όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, µε στόχο ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο. Είναι στο χέρι µας, λοιπόν, να µετατρέψουµε την
κρίση σε ευκαιρία. Σας καλώ, λοιπόν, όλους να στηρίξετε µε την
ψήφο σας το παρόν νοµοσχέδιο.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, ειδικά για την τήρηση του
χρόνου. Φαντάζοµαι να γίνει παράδειγµα αυτό για όλους τους
συναδέλφους.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος, εισηγητής από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Εγώ θα ξεκινήσω γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάνουµε το
δάσος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παπαχριστόπουλε, θα µιλήσετε από τη θέση σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Από εδώ, ναι. Υπάρχει
πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει. Είθισται οι εισηγητές να µιλάνε από το Βήµα. Αφού επιλέγετε από
τη θέση σας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένεκα κορωνοϊού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απλά αν δεν έχετε
πρόβληµα, να µιλήσετε όρθιος, για να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να υπενθυµίσω
ότι αυτό γίνεται µόνο στις επιτροπές. Βέβαια µπορεί να επιτραπεί
και το αντίθετο, αν υπάρχει κάποιος λόγος. Απλώς σας ρώτησα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο. Παρασύρθηκα, γιατί στις επιτροπές µιλάγαµε και καθιστοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απλώς ρώτησα αν
έχετε κάποιο πρόβληµα. Μην το πάρετε προσωπικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβαστό. Όχι, κανένα
πρόβληµα. Είµαι µια χαρά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ξεκινάµε τώρα και
έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω, µε το ότι πιστεύω ότι εδώ δεν είµαστε
διεκπεραιωτές διαδικασιών αλλά είµαστε εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω ότι ο πατριάρχης του
νεοφιλελευθερισµού, των αγορών, των κεφαλαίων, του ότι «όλα
τα ρυθµίζουν οι αγορές», ο Μίλτον Φρίντµαν σε µια τελευταία συνέντευξη πριν µας αφήσει χρόνους, παραδέχτηκε ότι ήταν
λάθος, παραδέχτηκε ότι ναι έχει κάνει λάθος, και θα πρέπει την
έννοια του κοινωνικού κράτους και γενικά του κρατισµού, που
τόσο πολύ τον είχε πολεµήσει, να την ξαναδούµε.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ το 2017. Έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εξής: «Πιστεύουµε στη δύναµη της ιδιωτικής οικονοµίας» και κατέληγε:
«Στόχος είναι να απελευθερώσουµε τις αστείρευτες δυνάµεις
της κοινωνίας από τα δεσµά του κρατισµού».
Το ξαναλέω: «Στόχος είναι να απελευθερώσουµε τις αστείρευτες δυνάµεις της κοινωνίας από τα δεσµά του κρατισµού»!
Εδώ θα ήθελα να πω και ένα παράδειγµα που µπορώ να το
αποδείξω κιόλας. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές που πέρασε ο
πλανήτης και η χώρα µας, ο ιδιωτικός τοµέας ήταν απών και θα
πω ένα παράδειγµα. Προσωπικός µου φίλος, που δεν ανήκει καν
στην παράταξη που είµαι εγώ, εκείνες τις µέρες πήγε σε ένα από
τα πολύ καλά στηµένα ιδιωτικά κέντρα, γιατί είχε πολύ πυρετό,
βήχα, κ.λπ.. Τον εξέτασε κάτω στα εξωτερικά ιατρεία ένας νεαρός γιατρός και πήρε τηλέφωνο επάνω τη διεύθυνση και τους
είπε: «Παιδιά, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να έχω κορωνοϊό».
Είχε, πράγµατι, και πήγε και καλά αργότερα.
Η απάντηση του ιδιωτικού νοσοκοµείου ήταν «καλύτερα να
πάει στο «Σωτηρία»», για να µη δυσφηµίζεται, δηλαδή, το ιδιωτικό κέντρο µε τέτοιου είδους άσχηµα περιστατικά. Θα µου πείτε
«Είναι όλα έτσι;». Όχι. Το λέω σαν ακραίο παράδειγµα, για να θυµίσω ότι πολλά στερεότυπα κατέρρευσαν, έπεσαν κάτω αυτούς
τους δύο µήνες. Κάποιοι το κατάλαβαν, κάποιοι δείχνουν ότι το
κατάλαβαν, δεν ξέρω τι άλλο µπορεί να συµβαίνει. Πάντως, είναι
σίγουρο ότι το σύστηµα το κράτησαν όρθιο ταπεινοί άνθρωποι,
γιατροί, νοσηλευτές, καθαρίστριρες, ντελιβεράδες, αυτοί που
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δούλευαν στα σούπερ µάρκετ µε τις µάσκες, ταπεινοί άνθρωποι
µε µισθούς πείνας. Και καλά είναι τα χειροκροτήµατα, κάθε
βράδυ βγαίναµε και χειροκροτούσαµε τους ήρωες, αλλά στην
πράξη τι κάνουµε;
Εδώ θα βάλω ένα θέµα που δεν το έθιξα εγώ και αφορά την
ΠΟΕΔΗΝ, που δεν ανήκει σε µας. Θυµηθείτε ότι γι’ αυτούς τους
ανθρώπους που έβαζαν το κεφάλι τους στον ντορβά επί δυόµισι
µήνες, που δεν µπορούσαν να αγκαλιάσουν τις κόρες τους, τα
παιδιά τους, τους γονείς τους, υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά.
Θα ήθελα µία απάντηση από τον αρµόδιο Υπουργό. Είναι το λιγότερο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Καλές κουβέντες υπάρχουν πολλές. Να δούµε όµως και τι κάνουµε στην πράξη.
Θα ήθελα εδώ να πω το εξής: Ανήκω σ’ αυτούς που µέχρι παρεξήγησης –και άλλοι συνάδελφοί µου- δεν κάναµε κριτική επί
δύο µήνες, αλλά κάναµε µόνο προτάσεις. Είµαι σ’ αυτούς που,
πραγµατικά, µέχρι παρεξήγησης δεν έκανα κριτική.
Παιδιά, τις ΜΑΦ µπορείτε να τις κάνετε ΜΕΘ έτσι: Εκεί που
έχετε αναπνευστήρες µπορείτε να κάνετε ΜΕΘ. Εκεί που έχετε
πεπιεσµένο αέρα µπορείτε να κάνετε ΜΕΘ. Μην αποδυναµώνετε
τα κέντρα υγείας και τις ΤΟΜΥ, γιατί θα µας χρειαστούν. Δώστε
κίνητρα στους γιατρούς που προσλαµβάνετε, για να µπορέσουν
να έχουν µόνιµη θέση αργότερα.
Δεν έκανα ούτε ίχνος κριτικής µέχρι παρεξήγησης. Αυτά σας
τα λέω, γιατί, πράγµατι, ήταν µία δύσκολη κατάσταση όχι µόνο
για τη χώρα αλλά για όλον τον πλανήτη. Ήταν, πραγµατικά,
άτοπο εκείνη τη στιγµή εµείς να καθόµαστε και να λέει ο ένας το
µακρύ του και το κοντό του. Αυτό, όµως, είναι ένα ζήτηµα και ένα
άλλο ζήτηµα υπάρχει τώρα.
Κατ’ αρχάς, χωρίς µιζέρια θέλω να πω γι’ αυτό που ακούγεται
για ένα πακέτο γύρω στα 740 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι
καλό πραγµατικά και µπορεί να ενισχύσει την ελληνική οικονοµία
όχι µε δάνεια –τα δάνεια είναι περίπου 9,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
τα αφήνω- αλλά µε 22 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι τεράστιο το
ποσό, χαιρόµαστε γι’ αυτό, το θεωρούµε θετικό.
Θέλω, όµως, να µου επιτρέψετε εδώ να κάνω µία ανάλυση και
να πω το εξής: Επειδή τίποτα σήµερα δεν ήταν όπως χθες –αυτή
είναι η δική η γνώµη, πετάξτε την- πιστεύω ότι καταλαβαίνει πια
και η Γερµανία που είναι ο κορµός της Ευρωζώνης και της Ενωµένης Ευρώπης, ότι αν δεν στηριχθούν οι χώρες του νότου, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία και, κυρίως, εµείς που τραβήξαµε του
Χριστού τα πάθη για να βγούµε από τη χρεοκοπία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση διαλύεται και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαίνει
αποδυνάµωση της Γερµανίας.
Εγώ παρ’ όλα αυτά λέω ότι είναι καλοπροαίρετη η γερµανική
κυβέρνηση. Είδαµε τη στροφή που έκανε η Μέρκελ µαζί µε τον
Μακρόν και τη χαιρετίζουµε και δεν είµαστε καθόλου µίζεροι γι’
αυτό. Το λέω αυτό, γιατί κάποιοι θριαµβολογούν, κ.λπ.. Καµµία
αντίρρηση! Όντως είναι θετικό βήµα και πρέπει να το αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, δεν σας κρύβω
ότι καλό είναι να δούµε πώς θα περάσουµε και τους οκτώ µήνες
µέχρι να αρχίσει να έρχεται αυτό, γιατί ξέρετε, είναι επταετής η
διάρκεια αυτού που θα γίνει, αν γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει.
Φεύγοντας από εκεί, ερχόµαστε στα δικά µας τα σηµερινά.
Όσο καλή πρόθεση κι αν έχουµε, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, κάθε µέρα κάτι ανακαλύπτουµε σ’ αυτές τις δύο ΠΝΠ
και στις λοιπές διατάξεις. Όσο καλή πρόθεση και αν έχουµε -και
έχουµε- βρίσκουµε απίστευτα πράγµατα. Λέω εδώ, άντε, να καταπιούµε µερικά πράγµατα, να πούµε πως δεν έγιναν ή ότι είναι
µικρολάθη. Είναι έτσι, όµως;
Λυπάµαι, αλλά εγώ πιστεύω πως όχι και σας λέω έτσι µερικά
για να συνεννοηθούµε. Για παράδειγµα, η τρίµηνη παράταση της
πρώτης κατοικίας, που θα µπορούσε να πάει µέχρι το τέλος του
χρόνου, θεωρούµε ότι είναι λάθος. Άντε να το δεχτούµε. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι θα το ψηφίσουµε, αλλά µπορούµε να πούµε ένα
«τέλος πάντων». Άντε να δεχτούµε το δώρο που κάνατε στους
καναλάρχες, τα 11 εκατοµµύρια ευρώ, µετά τα 9 εκατοµµύρια
ευρώ. Μετά είχαµε την «DIGEA». Θα το καταπιούµε και αυτό.
Άντε να καταπιούµε ότι ένας ΔΥΠΕάρχης έπαιρνε υγειονοµικό
υλικό δύο φορές παραπάνω από ό,τι άλλες ΔΥΠΕ. Να το καταπιούµε κι αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, αν το ψάχνουµε καθηµερινά, βλέπουµε ότι δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

είναι µία, δεν είναι δύο, δεν είναι µόνο τα δώρα στα ιδιωτικά νοσοκοµεία -που σας είπα πώς λειτούργησαν, ήταν απόντα σ’
αυτήν την περίπτωση- δεν είναι µόνο τα «voucher» του κ. Βρούτση, δεν είναι µόνο τα δεκάδες λάθη, κατά τη γνώµη µου, αντιµετώπισης µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο µιας πανδηµίας, αλλά
είναι πράγµατα που, όντως µας ανάγκασαν να κάνουµε όλοι σχεδόν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µία ερώτηση και να ζητήσουµε να
µάθουµε πόσες απευθείας αναθέσεις έκανε η Κυβέρνηση, µε
αφορµή την πανδηµία και αν έπρεπε να τις κάνει ένεκα πανδηµίας.
Εδώ θα ήθελα, όµως, να αναδείξω -έχω τον χρόνο µέχρι τα δεκαπέντε λεπτά- δύο τέτοιες περιπτώσεις. Μία σούπερ πατριώτισσα, µία κυρία που νοµίζω ότι είναι διορισµένη στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης, κατάφερε να γίνει γνωστή τον τελευταίο καιρό
µε τις κορώνες της περί –εντός εισαγωγικών- «πατριωτισµού».
Αυτή η κυρία έκανε απευθείας αναθέσεις σε δύο εταιρείες. Θα
µου πείτε, είναι τόσο σηµαντικό;. Θα σας απαντήσω ότι είναι.
Δεν είναι τόσο τα 736 χιλιάρικα. Η µία από αυτές τις δύο εταιρείες άλλαξε το καταστατικό της µία µέρα πριν πάρει τη δουλειά.
Η άλλη εταιρεία δε, ιδρύθηκε τρεις µέρες πριν.
Η κ. Νικολάου -περί αυτής πρόκειται- δεν ξέρω πώς αισθάνεται, γιατί ήταν πλέον ει βέβαιον, ότι θα την άδειαζε η Κυβέρνηση,
όπως άδειασε την κ. Κεραµέως µε το «Big Brother», όπως άδειασε τον κ. Βρούτση, όπως άδειασε τον κ. Αυγενάκη και άλλους
πολλούς, που τους κρατάτε όµως και συνεχίζουν να είναι Υπουργοί ή στελέχη αυτής της Κυβέρνησης. Η κυρία αυτή, λοιπόν, δεν
αισθάνθηκε την ανάγκη να πει κάτι γι’ αυτές τις δύο περίεργες
αναθέσεις, που στοιχίζουν στον Έλληνα πολίτη 736.000 ευρώ.
Είναι µία από αυτές που περιέχει η ερώτησή µας.
Θα ήθελα, όµως, να σταµατήσω σε µία άλλη απίστευτη αλχηµεία, που δεν έχει προηγούµενο, γιατί σε υψηλό θεσµικό επίπεδο
βλέπουµε µία ολόκληρη Κυβέρνηση να στοιχίζεται πίσω από τραπεζίτες, που έχουν παρανοµήσει!
Εξηγούµαι. Θα µπορούσα να σας πω και ηµεροµηνία. Μου θυµίζει στις 18 Νοεµβρίου του 2019 την αυτεπάγγελτη δίωξη ενός
τραπεζίτη, που δεν κάνει καλά τη δουλειά του και την κάνατε κατ’
έγκληση. Αντιδράσαµε εµείς τότε. Δεν µας άκουσε κανείς. Μέχρι
τότε ήταν αυτεπάγγελτη η δίωξη του τραπεζίτη. Μιλάµε για τράπεζες που χειρίζονται δισεκατοµµύρια. Μιλάµε για τράπεζες, στις
οποίες ξέρουµε ότι τα κόκκινα δάνεια, ελέω κάποιων που διοικούν τις τράπεζες, από 4% το έχουν φτάσει πάνω από 50%. Μιλάµε για δηµόσιο χρήµα και µιλάµε για διαδικασία που
χρεοκόπησε τη χώρα.
Τι κάνετε, λοιπόν; Μείναµε εµβρόντητοι. Πραγµατικά σας το
λέω, όλα τα άλλα να τα καταπιούµε. Όµως, γι’ αυτό πείτε µου
εσείς. Θέλουµε µία απάντηση από τον αρµόδιο Υπουργό. Θα
ήθελα να σας διαβάσω µία τροπολογία, λοιπόν, που φέρνετε σήµερα. Δηµοσιεύτηκε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της
οποίας η κύρωση ζητείται σήµερα και σήµερα συζητάµε αυτή την
κύρωση. Άρθρο 46 της πρώτης ΠΝΠ: «Η αναστολή που είχε
δοθεί κατά τα ανωτέρω και θεωρείται αίφνης ότι δεν καταλαµβάνει την προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών
ποινικών διαδικασιών».
Εκ πρώτης όψεως, όποιος δεν ξέρει τα πράγµατα, µπορεί να
πει: εντάξει και τι είναι αυτό; Δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω να σας
θυµίσω ότι εκείνη την εποχή είχε δοθεί µία τετράµηνη παράταση
για τους ανθρώπους, που δεν είχε ακόµα ψηφιστεί, δεν είχε
ακόµα µπει σε αυτό που έγινε, που καταργήσατε το αυτεπάγγελτο µε την κατ’ έγκληση, θα πρέπει, δηλαδή, η ίδια η τράπεζα
να κάνει µια αίτηση και να κυνηγήσει κάποιον. Αυτή, λοιπόν, η τετράµηνη παράταση, που έληγε κάποιες µέρες αργότερα, φρόντισε, αυτή η Κυβέρνηση µε σηµερινή κύρωση -πρέπει να την
ψηφίσουµε αυτή την κύρωση, την έχει ήδη κάνει- να µην απολογούνται οι τραπεζίτες, που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Κάποιες τράπεζες -δεν θέλω να πω παράδειγµα αυτήν τη στιγµή,
περιµένω µια απάντηση από τον κ. Σταϊκούρα- πριν ψηφιστεί το
αυτεπάγγελτο και το κατ’ έγκληση, είχαν ήδη προσφύγει και κάποιοι δικαστές, κάποιοι εισαγγελείς έκαναν τη δουλειά τους.
Φροντίσατε, λοιπόν, µε µία ειδική τροπολογία σας -διάβασα περίπου τι λέει- οι τράπεζες να µην έχουν καµµία υποχρέωση σήµερα, και να θέλουν, να κυνηγήσουν έναν τραπεζίτη, ο οποίος
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δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Όσες δεν θέλουνε να έχουν ένα
φοβερό πρόσχηµα, σύµφωνα µε αυτά που λέει ο νοµοθέτης:
«Παιδιά, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, είναι η νοµοθεσία
έτσι».
Αν αυτό δεν είναι πρόκληση, θέλω να µου πείτε τι είναι. Ειλικρινά σας το λέω, περιµένουµε, κύριε Σταϊκούρα, µία απάντηση
γι’ αυτήν την ΠΝΠ, για το άρθρο δηλαδή, 46, που σήµερα ερχόµαστε να κυρώσουµε.
Θα µας απαντήσετε στην ώρα σας και θα σας ακούσουµε µε
πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί µε το τέχνασµα που κάνατε σε κάτι
αυτονόητο παραβιάζετε στοιχειώδεις κανόνες της επιστήµης της
νοµικής. Το τετράµηνο δεν είχε λήξει. Κάνατε τέχνασµα, για να
το λήξετε νωρίτερα και να λέτε µετά στην αιτιολογική σας απίστευτα πράγµατα, που δεν κολλάνε ούτε σε πρωτοετή Νοµικής.
Θέλετε να σας διαβάσω τι λέει, πώς δικαιολογείτε, δηλαδή,
αυτήν την ΠΝΠ; Είναι κατάντια για το νοµικό σύστηµα της χώρας
και δεν υπάρχει ούτε ένας νοµικός να δικαιολογήσει αυτή την
επιχειρηµατολογία του νοµοθέτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο. Είµαι συνεπής, κύριε Πρόεδρε.
Απλά θέλω να πω το εξής: Σήµερα, κατά τη γνώµη µου, είναι µία
ιστορική µέρα, διότι µπερδεύονται κάπου δεκατέσσερα Υπουργεία και πάρα πολλοί τοµεάρχες. Είναι άπειρα τα άρθρα. Δεν
είναι ούτε ένα ούτε δύο. Δεν σας κρύβω ότι αυτά τα µαργαριτάρια, που βρήκαµε µας αναγκάζουν να κάνουµε αυτήν την ερώτηση, η ίδια η Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, η
Όλγα Γεροβασίλη και σχεδόν το σύνολο των Βουλευτών. Θέλουµε να µάθουµε αν µέσω κρίσης φροντίσατε να κάνετε -λυπάµαι για την έκφραση- δουλειές που δεν θα έπρεπε να κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς. Ενηµέρωσα στην αρχή της συνεδρίασης ότι ο κ. Γεωργαντάς θα αναπτύξει δύο άρθρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Υπάρχουν δύο άρθρα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οποία καλείστε σήµερα να υπερψηφίσετε, το άρθρο
36 και το άρθρο 37. Επειδή στις επιτροπές δεν ακούστηκε το
Υπουργείο, θα ήθελα σήµερα να αναπτύξω το άρθρο 37, το
οποίο πραγµατικά, είναι µία µεγάλη τοµή στις συναλλαγές του
πολίτη µε το δηµόσιο.
Ειδικότερα, µε τη διάταξη του άρθρου 37 δίνεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης αποσπασµάτων ληξιαρχικών πράξεων και
πιστοποιητικών δηµοτολογίου για πρώτη φορά από την ενιαία
ψηφιακή πύλη του δηµοσίου, το «gov.gr». Ο πολίτης θα µπορεί
πλέον από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού του ή και από
το κινητό του τηλέφωνο, µπαίνοντας στη συγκεκριµένη πύλη, να
εκδίδει αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων, αλλά και πιστοποιητικά δηµοτολογίου µε την ίδια αποδεικτική δύναµη, την οποία
έχουν όταν αναγκαζόταν µέχρι τώρα να πάει στο αρµόδιο ληξιαρχικό γραφείο, για να τα εκδώσει. Όλο αυτό γίνεται µέσω των
στοιχείων του Μητρώου Πολιτών και είναι ένα ακόµα αποτέλεσµα
της διαλειτουργικότητας, την οποία προσπαθούµε κάθε στιγµή
να προωθούµε στο Υπουργείο µας, γιατί ο στόχος µας είναι ένας:
Να αποφεύγεται, όσο το δυνατόν, η φυσική παρουσία του πολίτη
στα γκισέ του δηµοσίου, να βελτιώνεται η καθηµερινότητά του
και να κερδίζει µε αυτόν τον τρόπο τον χρόνο που απαιτείται για
τη διεκπεραίωση των άλλων υποθέσεών του.
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας µας, θα πω το εξής: Από τα οκτώµισι περίπου εκατοµµύρια διοικητικών διαδικασιών, τις οποίες εκτελούν τα ΚΕΠ της
χώρας κάθε έτος, πλην των βεβαιώσεων γνησίου υπογραφής ή
της άλλης πληροφόρησης που δίνουν, οι πεντακόσιες χιλιάδες
περίπου αφορούν τα συγκεκριµένα αυτά πιστοποιητικά, δηλαδή
τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, τις ληξιαρχικές πράξεις
γάµου και τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Αυτά τα τρία έγγραφα πλέον, θα µπορεί να τα εκδίδει ο ίδιος ο πολίτης είτε από
το σπίτι του είτε πηγαίνοντας στα ΚΕΠ, όποιος δεν έχει την ψη-
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φιακή δεξιότητα, αλλά θα παίρνει online το έγγραφο το οποίο
απαιτεί, την ίδια στιγµή δηλαδή θα βρίσκεται στη διάθεση και
στην κατοχή του.
Νοµίζω ότι αποδεικνύουµε συνεχώς ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας, πραγµατικά αποτελεί ένα εθνικό στοίχηµα,
το οποίο είµαστε σε θέση να το πετύχουµε. Είναι µία αναγκαιότητα , που προέκυψε µέσα από την κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού, αλλά είναι και µία αναγκαιότητα, η οποία πρέπει να
συνοδεύσει κάθε προσπάθεια της χώρας για την οικονοµική της
ανάταξη.
Παρακαλώ να υπερψηφίσετε αυτήν τη συγκεκριµένη διάταξη,
η οποία έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων παρόµοιων. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Στόχευση όλων αυτών είναι µία: Ο πολίτης
να εξυπηρετείται από το κράτος, όσο πιο άµεσα και χωρίς τη δική
του ταλαιπωρία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Γεωργαντά, που τηρήσατε και τον χρόνο.
Έχουν δηλώσει ότι θα µιλήσουν οι πολιτικοί Αρχηγοί και προηγούνται, όπως ξέρετε. Μετά από τους ειδικούς αγορητές θα µιλήσουν ο κ. Κουτσούµπας, ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Βαρουφάκης,
που θα µιλήσει µετά τον κ. Σταϊκούρα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ανδρέας Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι η πανδηµία δηµιούργησε πρωτόγνωρες
συνθήκες σε παγκόσµιο επίπεδο. Στη χώρα µας κατορθώσαµε
να συγκρατήσουµε τους αριθµούς και να αποδειχθούµε ικανοί
στη διαχείριση της σοβαρής αυτής κρίσης.
Σε όλη τη διάρκειά της το Κίνηµα Αλλαγής άρθρωσε λόγο συνετό, εθνικά ωφέλιµο και σοβαρό, παρά τη συστηµατική αποµόνωσή του από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Βγήκαµε µπροστά
πολλές φορές, ιδίως στον τοµέα της υγείας και της οικονοµίας
και δικαιωθήκαµε άλλες τόσες, όταν η Κυβέρνηση υιοθέτησε,
έστω και καθυστερηµένα, τις προτάσεις µας.
Είναι γεγονός ότι η υγειονοµική κρίση αντιµετωπίστηκε επιτυχώς στην πρώτη φάση της, χωρίς, όµως, αυτό να προδικάζει µία
εξίσου επιτυχηµένη διαχείριση ενός δεύτερου κύµατος.
Αυτό που µας ανησυχεί, όµως, είναι η διαχείριση της οικονοµικής κρίσης, που ακολουθεί. Σε µια εύθραυστη οικονοµία, όπως
είναι η ελληνική, δεν πρέπει να περάσουµε σε µία νέα κανονικότητα, που θα συνιστά βαρβαρότητα για τους πολλούς, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους ανέργους και
τους συνταξιούχους, µε άλλα λόγια, σε µία νέα κανονικότητα για
τους λίγους, τους αρεστούς και τους κοµµατικά εκλεκτούς.
Δυστυχώς, µε αυτό το τεράστιο νοµοσχέδιο που φέρνετε προς
ψήφιση δίνετε τροφή στους φόβους µας, στις αµφιβολίες και τα
ερωτηµατικά µας. Εκτός από την τακτική της κακής νοµοθέτησης, που υιοθετείτε για ακόµα µία φορά, στην ουσία του το νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνει από τη µία πλευρά µέτρα
διστακτικά, φοβικά και ανεπαρκή στον οικονοµικό τοµέα και από
την άλλη, διευθετήσεις, τακτοποιήσεις, που πολύ απέχουν από
τα χαρακτηριστικά της αξιόπιστης Κυβέρνησης, που επιχειρείτε
να προβάλλετε.
Η ελληνική κοινωνία περίµενε ότι η έναρξη της νέας φάσης
σταδιακής επανεκκίνησης της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής
θα συνοδευόταν µε µέτρα δίκαια, που θα ενίσχυαν το αίσθηµα
ασφάλειας και εµπιστοσύνης προς τους θεσµούς.
Εσείς, όµως, πετύχατε το ακατόρθωτο, από τη µία να υπόσχεται ο Πρωθυπουργός και την επόµενη µέρα να τον διαψεύδουν
οι Υπουργοί του, δίνοντας την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά
στο επιτελικό κράτος, που πανηγυρικά στήσατε µε πλήθος µετακλητών.
Επί της ουσίας, αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτετε κανένα απολύτως σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Πηγαίνετε
στα τυφλά, είσαστε άτολµοι να λάβετε στοιχειώδη µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης των πληττόµενων. Ανοίξατε δήθεν τα δικαστήρια, τα οποία, όµως, στην πραγµατικότητα, διενεργούν µόνο
επείγουσες πράξεις. Οι δηµόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν µε
το µισό προσωπικό. Οι έµποροι φυτοζωούν. Οι αυτοαπασχολού-
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µενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες βρίσκονται σε οικονοµικό
αδιέξοδο. Οι µεταφορές έχουν παγώσει, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές το ίδιο.
Μέχρι σήµερα καµµία µέριµνα δεν έχετε δείξει για το παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας. Ούτε για τη µείωση του ενοικίου
έχετε καθαρή θέση. Αφήνετε σε µία µελλοντική ΚΥΑ τη ρύθµιση,
δηµιουργώντας ανασφάλεια στην αγορά και περισσότερα προβλήµατα από όσα προκάλεσε η πανδηµία.
Για την πραγµατική ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούµενων και για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις δεν δείξατε καµµία πρόνοια. Όλα µετατίθενται σε ΚΥΑ,
που θα εκδοθούν σε ένα αόριστο, άγνωστο και θολό µέλλον.
Όµως, η οικονοµία δεν λειτουργεί έτσι, µε τη θολότητα που σας
χαρακτηρίζει. Θέλει λόγια καθαρά και αποφάσεις συγκεκριµένες
και στοχευµένες. Θέλει θέσεις και προτάσεις και όχι κλεµµένα
συνθήµατα και δανεικούς Υπουργούς από τον χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας.
Η Κυβέρνησή σας κάνει συστηµατικά εµπόριο ελπίδας. Υπόσχεται σε όλους τα πάντα και παρουσιάζει τα φτωχά αποτελέσµατα ως σπουδαίο επίτευγµα. Βέβαια, η προηγούµενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µάς είχε συνηθίσει σε χαµηλές κυβερνητικές πτήσεις και στις ακόµα χαµηλότερες προσδοκίες. Όµως,
οι πολίτες κουράστηκαν πλέον από τις χαµένες ευκαιρίες και τις
απανωτές διαψεύσεις.
Χαµένη ευκαιρία είναι και η υποτιθέµενη ψηφιακή ανασυγκρότηση. Την ώρα που οι χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης
και ΑΕΠ από το δικό µας κάνουν σταθερά τεχνολογικά και ψηφιακά άλµατα, εµείς αλληλοσυγχαιρόµαστε µε το τίποτα και αρκούµαστε στα λίγα.
Το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Ανασυγκρότησης είναι
πολύ φτωχό, εκεί όπου απαιτείται να ηγηθεί και να διευκολύνει
τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη λειτουργία των δικαστηρίων, την εξυπηρέτηση των πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες και
τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι οι κατευθύνσεις, οι
κανόνες και οι µέθοδοι για την εφαρµογή τους. Το Υπουργείο
Ψηφιακής Ανασυγκρότησης παίρνει και εδώ κάτω από τη βάση.
Στον τοµέα της υγείας ακολουθείτε µία εντελώς λανθασµένη
τακτική. Διαχειρίζεστε τις δωρεές, µε τρόπο που δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά για το πού θα κατατεθούν τα χρήµατα. Ακόµα
δεν έχετε αρθρώσει κουβέντα για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, που αποτελεί την προµετωπίδα της υγειονοµικής θωράκισης της χώρας και ιδίως στην περιφέρεια και στα νησιά µας.
Ενώ η περιφέρεια έχει γεµίσει µε ανοιχτές δοµές φιλοξενίας
µεταναστών και παράλληλα ανοίγει η χώρα στον τουρισµό, εσείς
δεν λαµβάνετε µέριµνα για την απαραίτητη υγειονοµική θωράκιση των περιοχών αυτών.
Παράλληλα, καταβάλλετε στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ ψίχουλα. Αντί να θεσµοθετήσετε την ένταξή τους
στα βαρέα και ανθυγιεινά, παρ’ ότι το Κίνηµα Αλλαγής έχει φέρει
τρεις φορές τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, διαχειρίζεστε την
υγεία µε επικοινωνιακούς όρους, αφήνοντας κατά καιρούς να
διαρρέουν στον φιλικό σας Τύπο τα υποτιθέµενα σχέδιά σας για
το ΕΣΥ, τα οποία, όµως, περνούν οι µήνες και δεν βλέπουµε.
Κύριε Υπουργέ, το ΕΣΥ είναι γερά δοµηµένο. Δεν χρειάζεται
µαγικές λύσεις και περίτεχνες καινοτοµίες. Θέλει ρύθµιση, θέλει
χρηµατοδότηση, θέλει προσωπικό. Θέλει άξιους διοικητές, επιλεγµένους µε αξιοκρατικά κριτήρια. Θέλει θεσµούς και έλεγχο
από την πολιτεία. Τα ΣΔΙΤ και η έµµεση ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων νοσοκοµείων δεν είναι πρωτοπορία, είναι οπισθοδρόµηση. Τώρα µε τις δωρεές και τα κεφάλαια που αναµένεται να
εισρεύσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχετε απολύτως
καµµία δικαιολογία να εγκαταλείψετε το ΕΣΥ στα χέρια των ιδιωτών ούτε να επικαλείστε την κρίση για την υποχρηµατοδότησή
του. Ακόµα, όµως, µένετε στα λόγια και όχι στις πράξεις. Για την
αναγέννηση του ΕΣΥ είσαστε εξαιρετικά φτωχοί.
Μοναδική σταθερά στην Κυβέρνησή σας είναι η στάση σας για
τα εργασιακά θέµατα. Στον τοµέα αυτό υιοθετείτε µε µεγάλη
άνεση και ευκολία την εκ περιτροπής εργασία, την αναστολή των
συµβάσεων, τη µερική αναπλήρωση του απολεσθέντος µισθού
στο 60%, την τηλεργασία και τη διευκόλυνση των απολύσεων.
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Αντί να επιδοτείτε την εργασία, ενθαρρύνετε τη σταθερή καταπάτηση των εργασιακών δικαιωµάτων, την ανασφάλεια και την
εργασιακή οµηρία.
Τελευταία µόδα, µε πρόσχηµα την πανδηµία, είναι η υιοθέτηση
της τηλεργασίας µε την υποχρεωτική διαθεσιµότητα των εργαζοµένων χωρίς ωράριο, χωρίς κανόνα και χωρίς καταβολή υπερωριών. Την ίδια ώρα που δεν υπάρχει καµµία πραγµατική
πρόνοια για τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία, τον επιστήµονα, τον
αυτοαπασχολούµενο, τον εργαζόµενο, οι πλειστηριασµοί µπαίνουν µπροστά και οι τράπεζες µένουν στο απυρόβλητο, ενώ δηµιουργείται µία νέα γενιά υπερχρεωµένων ελέω κορωνοϊού.
Στις εκκλήσεις µας για αντικατάσταση του νόµου Σταθάκη από
ένα νέο νοµοθέτηµα για την πτώχευση φυσικών προσώπων στο
πνεύµα του νόµου Κατσέλη, εσείς κωφεύετε.
Τελικά, µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας οι εργαζόµενοι και
η µεσαία τάξη πληρώνουν µόνιµα το µάρµαρο της οικονοµίας.
Επίσης, σταθερή είναι η θέση σας αναφορικά µε τη διαφάνεια.
Σταθερά θεσπίζετε κατά παρέκκλιση διατάξεις στις δηµόσιες
συµβάσεις µε πρόσχηµα τις αναγκαίες προµήθειες υγειονοµικού
υλικού.
Ως προς τη διαχείριση των δωρεών για την ενίσχυση του ΕΣΥ
που ξεπερνούν τα 89 εκατοµµύρια ευρώ, σε κάθε νοµοσχέδιο
υιοθετείτε και ένα νέο σχήµα αντί να δεχτείτε τη δική µας πρόταση για έναν διάφανη και µόνιµο µηχανισµό διαχείρισης των δωρεών τώρα και στο µέλλον.
Ως προς τις διοικήσεις των νοσοκοµείων που προµηθεύτηκαν
στην αρχή της πανδηµίας υγειονοµικό υλικό και µάλιστα, σε τιµές
υπερβολικές, πάλι κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων δίνετε συγχωροχάρτι. Ούτε λόγος για έλεγχο, για αξιολόγηση των
διοικήσεων των νοσοκοµείων, όπως διαφηµίζατε, όταν τοποθετήσατε στις θέσεις αυτές τους αρεστούς σας.
Παρακάµπτετε τον ΕΟΤ και υποχρεώνετε τους ΟΤΑ και τα
Υπουργεία να υπογράφουν απευθείας αναθέσεις µε την εταιρεία
«MARKETING GREECE» που επιλέχθηκε µε τρόπο απόλυτο αδιαφανή και προκλητικό. Ταυτόχρονα, θολώνετε τα νερά περί δήθεν
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των συµβάσεων αυτών, όταν
πολύ προσεκτικά διατυπώνετε τη σχετική διάταξη, ώστε αυτό να
µην γίνει ποτέ.
Κάνετε τακτοποιήσεις, δίνετε παρατάσεις σε διοικητικά συµβούλια κατά το δοκούν και επιδοτείτε εµπορικές αεροπορικές
γραµµές.
Αναθέτετε στους δοτούς διοικητές των νοσοκοµείων την επιλογή των συντονιστών διευθυντών µονάδων και τµηµάτων, από
τους οποίους, εν πολλοίς, εξαρτάται η εύρυθµη λειτουργία τους,
χωρίς συγκεκριµένα και σαφή κριτήρια επιλογής και διαδικασία
αξιολόγησης.
Διαχειρίζεστε τη δωρεά του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» για
την ενίσχυση των εργαζοµένων στις ΜΕΘ και ΜΑΦ την περίοδο
της καραντίνας, µε τρόπο απόλυτα διαβλητό και πρόχειρο, δίνοντας το δικαίωµα στους διοικήσεις των νοσοκοµείων να βάζουν
και να βγάζουν εργαζόµενους από τις λίστες προς το Ίδρυµα,
κατά το δοκούν. Την ίδια ώρα, οι εργαζόµενοι στα ΤΕΠ και στο
ΕΚΑΒ, που αντιµετώπισαν τα πρώτα περιστατικά µε COVID-19
και µάλιστα, κάποιοι από αυτούς νόσησαν, µένουν εκτός του
βοηθήµατος. Όλα αυτά δηµιουργούν σκιές διαβλητότητας, αδιαφάνειας, προαγωγής των αρεστών και ηµετέρων και σίγουρα δεν
συνάδουν καθόλου µε το προφίλ σοβαρότητας και αξιοπιστίας,
που θέλετε να προβάλλετε.
Στο ίδιο πλαίσιο προχειρότητας και επιπολαιότητας ανήκει και
η διαχείριση του τουρισµού. Εκτός του ότι κινείστε στα τυφλά
και χωρίς παράλληλα να έχετε θωρακίσει υγειονοµικά τα νησιά
µας, προχωράτε στο άνοιγµα του τουρισµού, χωρίς καµµία υγειονοµική προδιαγραφή. Από αυτό το προσεκτικό µοντέλο διαχείρισης της κρίσης, που υιοθετήσατε στην αρχή, τώρα περνάµε
απότοµα σε ένα άλλο άκρο, το µοντέλο της Σουηδίας, στη λογική
της µείωσης της ύφεσης. Καθώς δεν έχετε απολύτως καµµία
στρατηγική στον τουρισµό, πολλά µεγάλα ξενοδοχεία και καταλύµατα δεν πρόκειται να ανοίξουν. Την ίδια ώρα, δεν γίνεται κουβέντα για τη χρηµατοδότηση Προγραµµάτων Κοινωνικού
Τουρισµού, για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, που θα
µπορούσαν να στηρίξουν τις µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρή-
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σεις στην περιφέρεια. Όλα λειτουργούν χωρίς σχέδιο και χωρίς
πρόγραµµα.
Ταυτόχρονα και προκειµένου να καλύψετε την έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασµού, αφήνετε ελπίδες για τη διανοµή των 32 δισεκατοµµυρίων που προσδοκά η χώρα µας να εισπράξει από το
Ταµείο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφορά σε 22,5
δισεκατοµµύρια, που εκτιµάται ότι θα χορηγηθούν υπό τη µορφή
επιχορηγήσεων και τα 9,5 δισεκατοµµύρια υπό τη µορφή δανείων, µε ευνοϊκούς όρους για τη χώρα µας. Λίγα από αυτά θα
ενισχύσουν την ελληνική οικονοµία φέτος, καθώς πρέπει να προηγηθεί η εκ µέρους της χώρας υποβολή εθνικού σχέδιο ανάκαµψης, µε βάση συγκεκριµένες επενδυτικές και µεταρρυθµιστικές
προτάσεις, που θα αποτελέσουν και τις επιλέξιµες δαπάνες.
Εάν εγκριθεί τελικά η σύσταση του ταµείου, πράγµατι θα
υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Πού όµως, θα κατευθυνθούν
αυτά; Ποιους θα ενισχύσουν; Τους αυτοαπασχολούµενους, που
εµπαίζετε επί τρεις µήνες; Τις ελληνικές επιχειρήσεις, που χρωστάνε στις τράπεζες, τις οποίες ουδόλως αγγίζετε; Τους εργαζόµενους, που θέτετε σε αναστολή συµβάσεων και που
εργάζονται εκ περιτροπής; Την εστίαση, που αντί για γενναία µείωση του ΦΠΑ και ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων,
παίρνει µείωση στους καφέδες και στα τονωτικά ποτά;
Πώς να σας εµπιστευτούν οι πολίτες ότι θα συντάξετε ένα λελογισµένο και στοχευµένο εθνικό σχέδιο ανάκαµψης της εθνικής
οικονοµίας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Το εθνικό σχέδιο ανάκαµψης, που θα υποχρεωθείτε να συντάξετε για να φέρετε στη χώρα, έστω ένα µέρος των χρηµάτων
αυτών, αποτελεί µία µεγάλη εθνική πρόκληση. Αυτός ο µηχανισµός οικονοµικής ενίσχυσης -που δυστυχώς δεν υπήρχε το 2010,
που µπήκαµε στην εθνική περιπέτεια των µνηµονίων- είναι ικανός
να µεταµορφώσει τη χώρα. Να µετασχηµατίσει το αναπτυξιακό
µας µοντέλο. Να χρηµατοδοτήσει ελληνικές επιχειρήσεις και να
αναγεννήσει τη βιοµηχανική παραγωγή της χώρας. Να αναζωογονήσει το ΕΣΥ. Να προάγει την έρευνα και την τεχνολογία. Να
ανασυγκροτήσει ψηφιακά τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε αυτόν το σχεδιασµό, που αποτελεί εθνικό στοίχηµα και εν
όψει της επετείου του 2021, πρέπει να συνεισφέρουν όλα τα κόµµατα, µε πνεύµα οµόνοιας, συνεργασίας και εθνικής συναίνεσης.
Θεωρούµε αυτονόητο πατριωτικό καθήκον τη συµµετοχή µας
στην προσπάθεια αυτή, την ώρα µάλιστα που, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει δηλώσει πρόθυµος να υιοθετήσει θετικές προτάσεις από όπου κι αν προέρχονται, εκτός εάν οι κατά καιρούς
µετριοπαθές δηλώσεις σας είναι µόνο για επικοινωνιακά τρικ.
Κυρίες και κύριοι, σας µεταφέρουµε την αγωνία των πολιτών.
Αυτό που φοβούνται είναι ότι η υγειονοµική κρίση θα µετατραπεί
σε οικονοµική κρίση, που θα µας αφήσει νέα χρέη, νέα δάνεια,
νέα φτωχοποίηση, ότι από τα χρήµατα που αναµένεται να εισρεύσουν στη χώρα θα πάρουν οι επιτήδειοι τη µερίδα του λέοντος, ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν θα ενισχυθεί πραγµατικά,
αλλά θα υιοθετηθεί η λογική των µπαλωµάτων και του σκορπίσµατος των χρηµάτων στους αρεστούς και στους «ηµετέρους»,
µε επικοινωνιακά παιχνίδια.
Με τα φίλια µέσα ενηµέρωσης και µε εικονική πραγµατικότητα
δεν αντιµετωπίζονται οι προκλήσεις. Περιµένουµε, λοιπόν, το
σχέδιό σας για την ανασυγκρότηση της χώρας τώρα, για να µη
χάσουµε µία ακόµα χρυσή ευκαιρία.
Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο ειδικό αγορητή θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση.
Ανακοινώνεται στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 28-5-2020, ποινική δικογραφία, που αφορά στον διατελέσαντα Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιο Βασι-
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λειάδη και στον διατελέσαντα Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Νικόλαο Παππά.
Αφού ολοκληρωθεί η απολύµανση θα δώσουµε τον λόγο στον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστο Κατσώτη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου της 13ης Απριλίου και
της 1ης Μαΐου του 2020 µε τα εκατόν είκοσι άρθρα συζητούνται
ενιαία σε δύο άρθρα αντίστοιχα. Το νοµοσχέδιο έχει ακόµα βέβαια 50 άρθρα στις λοιπές διατάξεις και άλλα 35 άρθρα υπουργικές τροπολογίες. Είναι συνολικά 205 άρθρα σε µία συνεδρίαση.
Προφανώς, δεν µπορούµε να µιλήσουµε για κάθε άρθρο χωριστά. Διευκρινίζουµε, όµως, ότι αν η ψηφοφορία των άρθρων ήταν
χωριστά θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε όσα βελτιώνουν κάπως
την κατάσταση στη δηµόσια υγεία, όσα δίνουν έστω και κάτι
στους εργαζόµενους και στους αυτοαπασχολούµενους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
δεν περιέχουν µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά
µακροχρόνιους σχεδιασµούς που θέτουν τους όρους να πληρώσουν ξανά τη νέα κρίση η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούµενοι, τα λαϊκά στρώµατα.
Επαίρεστε για τη διαχείριση της πανδηµίας. Σας βγήκε, γιατί
ο λαός, πρώτα και κύρια, πήρε τη δική του ευθύνη, πειθαρχώντας
στις υποδείξεις της Επιστηµονικής Επιτροπής. Η συλλογική ευθύνη όµως, του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων είναι
αυτή που µας έκλεισε σε καραντίνα, γιατί οι πολιτεία έχει οδηγήσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας σε αυτή την κατάσταση. Με
την πολιτική σας εµπορευµατοποιήθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε,
έµεινε µε ελάχιστο ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό, γιγαντώθηκε ο ιδιωτικός τοµέας, που όχι µόνο δεν συµµετείχε στον πόλεµο µε τον «αόρατο εχθρό», όπως λέτε, αλλά σαν νέοι
µαυραγορίτες αξιοποίησαν την κατάσταση, κερδίζοντας ακόµα
περισσότερο.
Αντί να τους επιτάξετε, τους δώσατε και από πάνω 30 εκατοµµύρια επιχορήγηση. Αυξήσετε το ποσό για τις ΜΕΘ, που, δήθεν,
πρόσφεραν στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, κατά 100%, από 800
ευρώ σε 1.600 την ηµέρα. Τους δώσατε τη διενέργεια των τεστ.
Αρνηθήκατε να τους επιτάξετε. Όταν ο λαός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, τους προστατέψατε, τους «ξεπλύνατε» προβάλλοντας τις δήθεν ευαισθησίες τους, την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
όπως χαρακτηρίζατε τις λεγόµενες δωρεές, οι οποίες ειρήσθω
εν παρόδω, είναι µικρό κοµµάτι από τη µεγάλη κλοπή των εργαζοµένων και του λαού.
Ο χρόνος, λοιπόν, που έδωσε ο λαός µένοντας στο σπίτι, δεν
αξιοποιήθηκε, για να αντιµετωπιστούν τα οξυµένα προβλήµατα
στην υγεία, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αντιµετώπισης
και άλλων ασθενειών, πολύ περισσότερο σε ένα νέο κύµα της
πανδηµίας. Αυτό, όχι γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Αντίθετα,
επειδή θέλετε να δηµιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ανοιχτούς
δρόµους κερδοφορίας του κεφαλαίου, που επενδύει στην υγεία
µε τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, όπως και ο
Πρωθυπουργός είπε προχθές.
Όπως αναδείξαµε στις επιτροπές, θα επιχειρήσουµε να κάνουµε και στην Ολοµέλεια: η Κυβέρνηση µαζί µε την καραντίνα
έβαλε µπροστά και την γκιλοτίνα, για να τσακίσει µισθούς. Να
γενικεύσει την ελαστική εργασία. Να ανατρέψει παραπέρα εργασιακά δικαιώµατα. Να θεσπίσει νέες µορφές εκµετάλλευσης
των εργαζοµένων. Να φορτώσει την υγειονοµική κρίση στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Να προετοιµαστεί, βάζοντας τα υλικά
στη συνταγή, που της έδωσαν, ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι άλλοι, για να τους δώσει στο πιάτο όλα όσα θα διασφαλίσουν τα συµφέροντά τους. Ήδη δίνουν τα εύσηµά τους για την
εκτέλεση της νέας συνταγής, γιατί οι γεύσεις για τον ουρανίσκο
τους ήταν γλυκές, ήταν όµως φαρµάκι, δηλητήριο -και είναι- για
τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι βγήκαν µε τις λιγότερες
απώλειες από το lockdown. Ο λογαριασµός στάλθηκε στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώµατα. Από τα τέλη Φλεβάρη, µε
αφορµή την αντιµετώπιση της πανδηµίας, µε εννέα πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και πάνω από τριακόσιες πενήντα
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υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους ικανοποιήσατε τις αξιώσεις των επιχειρηµατικών οµίλων. Δώσατε νέα όπλα για απογείωση της εκµετάλλευσης.
Λέτε ψέµατα ότι τα µέτρα είναι προσωρινά. Τα ίδια λέγατε και
για τα µέτρα των µνηµονίων, που οδήγησαν στην ανεργία, στη
φτώχεια και την απόγνωση µεγάλη πλειοψηφία του λαού. Η συνταγή σας δεν άλλαξε, είναι η ίδια. Κανένα από τα νέα µέτρα δεν
θα είναι προσωρινό. Μαζί µε τα µέτρα των µνηµονίων ικανοποιούν ανάγκες του κεφαλαίου, επιδεινώνουν τη ζωή της εργατικής
λαϊκής οικογένειας.
Ταυτιστήκατε, Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ µε τη
γραµµή του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ και άλλων εργοδοτικών οργανώσεων για τα µέτρα. Επαναλαµβάνετε όλοι σας τη θέση τους ότι
δεν πρέπει να γυρίσουµε στις παθογένειες του παρελθόντος, δηλαδή στα δικαιώµατα που είχαν οι εργαζόµενοι. Τώρα δηλώνουν
ότι τα νέα µέτρα πρέπει να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης, µε άµεση υιοθέτηση µιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωµένης στρατηγικής απασχόλησης.
Όλοι σας ταυτίζεστε. Μήπως έχετε άλλη θέση; Δεν περιµένουµε απάντηση. Δεν θα την δώσετε, γιατί θα κάνετε αυτό που
επιτάσσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, όπως κάνετε εναλλάξ ως
Κυβέρνηση όλοι σας, πότε το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δηµοκρατία ή ο
ΣΥΡΙΖΑ και, όταν χρειαστεί, όλοι µαζί.
Οι αξιώσεις τους είναι νόµος κι εσείς το επιβεβαιώνετε µε τη
νοµοθέτηση. Τι απαιτούν, εκτός από το παραπάνω τσάκισµα των
µισθών; Την ελαστική εργασία, µέτρα για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας µε ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Θέλουν ζεστό χρήµα. Ποιος θα το πληρώσει; Οι εργαζόµενοι, τα
λαϊκά στρώµατα, που αγκοµαχούν να τα βγάλουν πέρα, να πληρώσουν τους ακριβούς λογαριασµούς, τους δυσβάσταχτους φόρους, µε το εισόδηµα να έχει µειωθεί πάνω από το 50%. Κι αυτό
είναι έργο όλων σας!
Εκτός από τα προνόµια, τις φοροαπαλλαγές, τις εισφοροαπαλλαγές, το ΕΣΠΑ, το πρόγραµµα «SURE» µε τη συνεργασία,
όπως λένε που έγινε σήµερα ολόκληρη τροπολογία, για τη στήριξη των προγραµµάτων µείωσης του ωραρίου απασχόλησης
των εργαζοµένων, συνεχίζετε µε τα µέτρα ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, άλλα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα αντλήσετε από το ταµείο
ανάκαµψης που αποφάσισε η Κοµισιόν, τα οποία θα ροκανίσει
το µεγάλο κεφάλαιο και θα πετάξει το κουκούτσι και τον λογαριασµό στον λαό.
Από τη µια, ρέουν άφθονα τα ευρώ στους λίγους, που έχουν
πολλά και από την άλλη, καλείτε τους πολλούς να ζήσουν µε 400
και 500 ευρώ. Έχετε και το θράσος, αφού τους φτάσατε στον
πάτο, να τους λέτε να σας εµπιστευτούν και να πειθαρχήσουν!
Χιλιάδες άνεργοι βρέθηκαν χωρίς καµµία στήριξη ούτε καν µε
αυτό το ισχνό επίδοµα. Μεγάλος αριθµός ζει µε αναστολή της
σύµβασης εργασίας, µέτρο για την αποτροπή της διασποράς,
αλλά φαίνεται ότι το θέλουν µόνιµο οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, ώστε
να το εφαρµόζουν συνδυαστικά µε την εκ περιτροπής εργασία, τις
µειωµένες ώρες και να µειώσουν στα κατώτατα επίπεδα τις αµοιβές των εργαζοµένων, µε ωράριο που θα προσαρµόζεται στις
ανάγκες της παραγωγής. Με την τηλεργασία η εργοδοσία επιβάλλει στους εργαζόµενους να θέτουν στη διάθεσή της όλο τον ηµερήσιο χρόνο τους, εργάσιµο και ελεύθερο. Όλα αυτά
περιλαµβάνονται στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, καθώς
και το πάγωµα της διαδικασίας για τον κατώτατο µισθό για το
2020.
Δίνετε τη δυνατότητα να απασχολεί η επιχείρηση τον εργαζόµενο υπερωριακά, χωρίς έγκριση και ας έχει εξαντλήσει τα όρια
υπερωριακής απασχόλησης. Δίνετε τη δυνατότητα µεταφοράς
σε επιχειρήσεις του οµίλου. Καταργείτε την απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες. Επεκτείνετε το µέτρο µε την
τροπολογία, που έχετε φέρει για το εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα,
γιατί είναι, λέει, τουριστική περιοχή. Ήρθε να δέσει κι αυτό µε
την απελευθέρωση του ωραρίου των µεγάλων καταστηµάτων,
όπως προβλέπεται στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Παρουσιάζετε ως πλήρη απασχόληση και τον εργαζόµενο που
δουλεύει µε εκ περιτροπής εργασία, µε λίγες ώρες. Εδραιώνετε
αυτή την αντίληψη και µε το νέο εφεύρηµα, το πρόγραµµα «ΣΥΝ-
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ΕΡΓΑΣΙΑ». Θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµά «SURE» και
θα καλύπτει από το κράτος το µισθολογικό κόστος των εργαζοµένων, που θα δουλεύουν µε εκ περιτροπής ή µε µερικής απασχόλησης εργασία, δηλαδή ξανά από τους εργαζόµενους, έως
το 50%, µε κάλυψη των απωλειών µε 60% αυτών που χάνουν από
τη µερική απασχόληση. Μιλάµε για µία απώλεια οριζόντια 20%
στους µισθούς των εργαζοµένων.
Αυτό είναι το έργο σας, όπως έργο δικό σας και του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν η ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Δικό σας έργο είναι η µείωση του κατώτατου µισθού, οριζόντια κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε
ετών το 2013, που ήσασταν στην κυβέρνηση και που ο ΣΥΡΙΖΑ
το διατήρησε για τέσσερα χρόνια. Δικό σας έργο και η κατάργηση του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού στο δηµόσιο, µέσα σε µία νύχτα, όπως και η κατάργηση της δέκατης
τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης για τους συνταξιούχους,
που κατοχύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Για την πρώτη κατοικία προβλέπεται µια µικρή παράταση.
Μετά; Πλειστηριασµοί για όσους βρέθηκαν σε δεινή θέση, όσοι
πλήρωσαν ακριβά την πολιτική σας, θα χάσουν ταυτόχρονα και
τα σπίτια τους. Εµείς καλούµε στον αγώνα, σε αλληλεγγύη, για
την προστασία της κύριας κατοικίας, χωρίς προθεσµία.
Οι αυταπασχολούµενοι βρέθηκαν σε δεινή θέση. Τα µέτρα τα
χαρακτηρίζουµε ανεπαρκή. Μέρος αυτών δεν πήρε ούτε την
αποζηµίωση των 800 ευρώ και η πλειοψηφία τα έλαβε µε µεγάλη
καθυστέρηση.
Η έκπτωση του 25% για τις οφειλές που θα καταβληθούν εµπρόθεσµα µε ηµεροµηνία λήξης 31/5 δεν µπορεί να δώσει ουσιαστική ανακούφιση ή να ανατρέψει τη δύσκολη οικονοµική
κατάσταση, που βιώνουν χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι και µικροεπαγγελµατίες, που οι επιχειρήσεις τους είναι κλειστές είτε
υπολειτουργούν, γιατί πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωµής, κύριε Υπουργέ.
Αυτό που ζητούν, είναι η επανένταξη στο αφορολόγητο όριο
των 12.000 ευρώ, η διαγραφή τόκων, προστίµων και το 30% του
υπολοίπου χρέους προς την εφορία. Αυτά, µαζί µε την έκπτωση
φόρου µπορούσαν πραγµατικά, να ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούµενους. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήµατά τους.
Κύριοι, η εργατική τάξη έχει πείρα. Δεν θα αποδεχθεί να πληρώσει ξανά την κρίση. Η θέση των αυταπασχολουµένων είναι
µαζί µε τους εργαζόµενους να αγωνιστούν για την ανατροπή
αυτής της πολιτικής.
Δίνουµε τις δυνάµεις µας να ενταθούν και να µαζικοποιηθούν
οι αγώνες των εργαζοµένων. Η ταξική πάλη θα οξυνθεί µε απειθαρχία, µε γραµµή ρήξης και ανατροπής. Θα συνεχίσει αδιάκοπα
ο αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες. Το κεφάλαιο, το πολιτικό
προσωπικό και οι αργυρώνητοι κονδυλοφόροι τους χύνουν χολή
για την πρωτοµαγιάτικη συγκέντρωση των ταξικών συνδικάτων
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, για τους αγώνες, που συνεχίζονται, που αναπτύσσονται από άλλους κλάδους, όπως τους
αγώνες των εργαζοµένων στον επισιτισµό-τουρισµό, που εχθές
η Κυβέρνηση τους χτύπησε, τους έριξε χηµικά, που ο Υπουργός
Εργασίας κλειδαµπαρώνεται, οχυρώνεται πίσω από το Υπουργείο και δεν δέχεται κανένα σωµατείο.
Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για την κοινωνική αποστασιοποίηση.
Όµως, δεν νοιάζονται όταν αυτή εµποδίζει τα κέρδη, όπως οι µεταφορές, ο τουρισµός. Στα αεροπλάνα, λέει, δεν θα υπάρχει καµµία απόσταση.
Επιχειρεί η Κυβέρνηση και µε αυτό το νοµοσχέδιο να εµποδίσει, να δυσκολέψει τους αγώνες των εργαζοµένων. Βρήκε ευκαιρία, εκτός των απεργιοκτόνων νόµων, την άρση της
απαγόρευσης της πολιτικής επιστράτευσης. Με το άρθρο 16 των
λοιπών διατάξεων έρχεστε να ενισχύσετε την ηλεκτρονική ψη-
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φοφορία, να βάλετε εµπόδια στην οργάνωση των αγώνων. Νοµοθετείτε τη νοµιµότητα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων µε τις τηλεδιασκέψεις.
Είναι προφανές ότι υπονοµεύετε τη ζωντανή λειτουργία των
συνδικάτων. Χτυπάτε το ανώτερο όργανό τους, τη γενική συνέλευση, όπου εκεί ανταλλάσσονται απόψεις, καταλήγουν και αποφασίζουν για το πώς θα αντιµετωπίσουν την επίθεση, που
δέχονται στα δικαιώµατά τους, πώς θα οργανώσουν την πάλη
τους και για τις διεκδικήσεις τους.
Η απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των δέκα ατόµων µέτρο για τη µη διασπορά του ιού- αξιοποιήθηκε για τον περιορισµό των αντιδράσεων, των αγωνιστικών εκδηλώσεων και
διεκδικήσεων των εργαζοµένων. Αυτόν τον περιοριστικό όρο
αξιοποίησε το αστικό κράτος ενάντια στους ήρωες, όπως αποκαλείτε τους υγειονοµικούς, µε τα ΜΑΤ στον «Ευαγγελισµό» και
όπου αλλού κινητοποιήθηκαν οι εργαζόµενοι, για να αναδείξουν
τις µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υγειονοµικό υλικό και
τις µεγάλες ελλείψεις στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, να διεκδικήσουν αναβαθµισµένη δηµόσια και αποκλειστικά δωρεάν υγεία για
όλο τον λαό.
Η πανδηµία διδάσκει πόσο παρασιτικός και ιστορικά παρωχηµένος είναι ο ρόλος των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των χρηµατιστών, συνολικά της αστικής τάξης και την
ίδια ώρα διδάσκει επίσης πόσο κοινωνικά χρήσιµοι είναι οι βιοµηχανικοί εργάτες, οι υπάλληλοι των σούπερ µάρκετ, των τραπεζών, οι ντελίβερι, οι αγρότες, οι µισθωτοί επιστήµονες, οι
ερευνητές, οι νοσηλευτές βέβαια, οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι
εργαζόµενοι στον τουρισµό, συνολικά όλοι οι εργαζόµενοι.
Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάµεις, για να µπουν στον αγώνα
οι εργατικές λαϊκές δυνάµεις, οι οποίες απέδειξαν ότι µε απειθαρχία µπορούν να πειθαρχήσουν στα σχέδιά σας, έτσι ώστε να
δυναµώσει η κοινωνική δράση, η κοινωνική συµµαχία για κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων, των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, για µέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας,
για µαζικές προσλήψεις στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, για αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα υγείας, ενάντια στις απολύσεις, την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, τις νέες
µορφές εκµετάλλευσης, για τη στήριξη του εργατικού, λαϊκού εισοδήµατος, µε µέτρα προστασίας όλων των ανέργων, για να
πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο και να ανοίξουν τα σχολεία µε
ασφάλεια και χωρίς κανένα κενό µε µαζικούς, µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, µε διασφάλιση όλων των αναγκαίων µέσων και υποδοµών, για να µην
περάσουν τα νέα µέτρα καταστολής της λαϊκής δράσης, για να
µην γίνουν πλειστηριασµοί λαϊκών κατοικιών, για την οργάνωση
της αλληλεγγύης, για να µην µείνει κανένας µόνος και αβοήθητος.
Όσο πιο γρήγορα οργανωθεί η αντίσταση στα σχέδιά σας,
τόσο πιο αποτελεσµατικός θα είναι ο αγώνας των εργαζοµένων
και του λαού.
Ψηφίζουµε «όχι» επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο ειδικό αγορητή, έχει ζητήσει ο κ. Κοντοζαµάνης το λόγο για να καταθέσει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
σχέδιο νόµου. Ορίστε, τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοθετικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία.
Θα διανεµηθούν στους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, ειδικός αγορητής από
την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, στην πρώτη επιτροπή αναφέραµε πως η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντιµετωπίσει τη βαθιά οικονοµική κρίση, µε αποσπασµατικά µέτρα και µε
διορθωτικές παρεµβάσεις, έχοντας καταθέσει ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα αλλεπάλληλες ΠΝΠ, ότι δεν έχει εντάξει δηλαδή τις
παρεµβάσεις της σε έναν συνολικό σχεδιασµό στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, ενώ δεν έχει δώσει απάντηση έστω στο πώς
ακριβώς είναι τα δηµοσιονοµικά µέτρα, που θα επιβαρύνουν το
έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος µας ούτε στο πόσα πραγµατικά
δαπανώνται µηνιαία.
Επισηµάναµε, επίσης, το γεγονός ότι η Βουλή δεν είναι ΚΕΠ
για να την χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση µόνο για την κατοχύρωση
των νοµοσχεδίων της, διαθέτοντας µια συµπαγή πλειοψηφία,
που της εξασφαλίζει το «ναι σε όλα», µε αποτέλεσµα να καταλύεται η νοµοθετική εξουσία από την εκτελεστική. Πρέπει δηλαδή, να εισακούγονται και να υιοθετούνται προτάσεις και από
τα υπόλοιπα κόµµατα.
Δεν επιτρέπεται δε, να µεροληπτεί κανένας εναντίον της Ελληνικής Λύσης, επειδή φερόµαστε πολιτισµένα, δεν παίρνουµε
τον λόγο αυθαίρετα από τα έδρανα και δεν συµπεριφερόµαστε
µε τέτοιου είδους τρόπους, ούτε να εξαπολύει συκοφαντικές κατηγορίες, όπως δυστυχώς, συνηθίζουν ορισµένοι άλλοι Βουλευτές.
Η Ελληνική Λύση πάντως, είναι ένα κόµµα που πιστεύει στη
µικτή οικονοµία και στο εθνικό κράτος. Δεν έχει καµµία σχέση µε
την ακραία νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία, που στηρίζει τις
πολυπολιτισµικές κοινωνίες και την παράνοµη µετανάστευση.
Δεν κακοδιαχειρίστηκε, δεν υπερχρέωσε και δεν χρεωκόπησε
την Ελλάδα, όπως η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, δύο
κόµµατα, που θέλουν να «ξεπλυθούν», στηριζόµενα στα γνωστά
εγκλήµατα του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεχίζοντας, τονίσαµε πως η Ελλάδα χρειάζεται οριζόντια
µέτρα στήριξης, µαζί µε την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, για να µην βρεθούµε µε στρατιές εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων, ειδικά στον τουριστικό
κλάδο.
Η Κυβέρνηση, βέβαια, προσπαθεί ήδη να καλύψει τα δυσµενή
αποτελέσµατα της οικονοµικής της πολιτικής, που έχουν φανεί
από το τέταρτο τρίµηνο του 2019 πίσω από τον κορωνοϊό, κάτι
που δεν θα πείσει και δεν πείθει ήδη κανέναν. Η ουσία είναι αυτή
που θα µετρήσει στο τέλος του 2020 και όχι η επικοινωνία, όπως
σήµερα.
Ειδικά όσον αφορά τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας, στους οποίους δίνεται µια πολύ µικρή αναβολή µε το σχέδιο
νόµου, έχουµε προτείνει ένα χρόνο πριν στην Βουλή την µοναδική λύση που υπάρχει, τη δηµιουργία ενός κρατικού οργανισµού -κατά το παράδειγµα των Ηνωµένων Πολιτειών το 1933µέσω του οποίου λύθηκε ριζικά το πρόβληµα ,χωρίς να χάσει κανένας, ούτε οι πολίτες τα σπίτια τους ούτε οι τράπεζες τα δάνειά
τους ούτε το κράτος.
Εκτός του ότι επισηµάναµε ξανά την ανάγκη αλλαγής του αποτυχηµένου οικονοµικού µας µοντέλου, αυτού που µας χρεοκόπησε το 2008 και µας χρεοκοπεί ξανά σήµερα, είπαµε ότι είναι
αυτονόητο πως ο πρωτογενής τοµέας, η µεταποίηση και γενικότερα η επιχειρηµατικότητα, πρέπει να στηριχθούν και να ενισχυθούν, επειδή η ύφεση που προβλέπεται, µεταξύ άλλων, εάν
υποχωρήσει στον βαθµό που φαίνεται ο τουρισµός, λόγω µη
λήψης των σωστών µέτρων έγκαιρα, θα πλήξει όλους τους τοµείς, ανεξάρτητα εάν τώρα λειτουργούν ή όχι.
Θα επαναλάβουµε εδώ τρεις µόνο από τις πολλές δικές µας
προτάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης, οι οποίες είναι οι
εξής.
Πρώτον, η αναστολή όλων των πλειστηριασµών, όσο διαρκεί
η ύφεση και η εντολή στις εισπρακτικές εταιρείες να µην παρενοχλούν τους οφειλέτες κατά τη διάρκεια τουλάχιστον αυτής της
κρίσιµης περιόδου.
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Δεύτερον, η µείωση κατά 50% του ΦΠΑ, τουλάχιστον στα είδη
πρώτης ανάγκης έως το τέλος της επιδηµίας, για να διευκολυνθούν οι εισοδηµατικά ασθενέστεροι πολίτες, καθώς επίσης για
να κινηθεί η αγορά και να µην προκληθούν αυξήσεις στις τιµές,
λόγω του περιορισµού της προσφοράς.
Τρίτον, η ταχύτατη προώθηση των φακέλων ΕΣΠΑ, έτσι ώστε
να διενεργηθούν επενδύσεις, οι οποίες µας είναι απόλυτα απαραίτητες.
Στη συνέχεια, αναφερθήκαµε στα επιµέρους άρθρα του νοµοσχεδίου, όπου θα επαναλάβουµε τις παρατηρήσεις µας σε ορισµένα µόνο από αυτά, που θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικά,
καθώς επίσης τις ερωτήσεις που θέσαµε.
Άρθρο 4, πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιστρεπτέο δάνειο και
όχι για µια επιστρεπτέα προκαταβολή, αφού η δήθεν επιστρεπτέα προκαταβολή εξ ολοκλήρου ή εν µέρει θα επιστραφεί στο
κράτος µέσα στα επόµενα χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο. Σηµειώνεται εδώ πως δεν έχει οριστεί ακόµη το ακριβές ύψος του επιτοκίου, ενώ οι περιορισµοί του εν λόγω µέτρου δηµιουργούν
µεγάλα προβλήµατα στις επιχειρήσεις.
Στο άρθρο 24, γιατί είναι αναγκαία εδώ η απασχόληση πολιτών
τρίτων χωρών; Έλληνες άνεργοι και άστεγοι πολίτες δεν υπάρχουν για να εργαστούν στον εργοδότη αγρότη; Ή µήπως αποτελεί σχέδιο της Κυβέρνησης να νοµιµοποιήσει όλους τους
παράνοµους µετανάστες, που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα
µας; Δεν συνειδητοποιεί πως, αυτά που συνέβησαν στο Κρανίδι
και αµέσως µετά στο Πόρτο Χέλι θα δηµιουργήσουν µεταξύ
άλλων µεγάλα προβλήµατα στον τουρισµό µας, ενώ είναι µόνο
η αρχή;
Στο άρθρο 30, οι ρυθµίσεις της συγκεκριµένης διάταξης προκάλεσαν ήδη έντονες συζητήσεις στους ΟΤΑ, δεδοµένου ότι οι
δήµοι αντιµετωπίζουν µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας, εξαιτίας
της µείωσης των εσόδων τους από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες
τους. Εποµένως, όπως οι ίδιοι οι δήµοι τονίζουν, δεν γίνεται να
µοιραστούν µε τις ΔΕΥΑ, µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης δηλαδή, τη φτώχια και στο µέλλον.
Με επιστολή της τώρα προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 19
Μαρτίου η Ένωση των ΔΕΥΑ επισήµανε ότι η οικονοµική κατάσταση των ΔΕΥΑ επιδεινώθηκε πρόσφατα, λόγω και της αύξησης
των τιµολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας, που είχε ως συνέπεια
την αύξηση του ενεργειακού κόστους τους κατά 20% περίπου.
Αυτή η αύξηση δηµιουργεί ένα επιπλέον σοβαρό οικονοµικό
πρόβληµα, ιδίως σε εκείνες που βρίσκονται σε διακανονισµό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ. Ρωτήσαµε, λοιπόν,
εδώ τι µέτρα θα ληφθούν από την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να µειωθούν τα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των ΔΕΥΑ, για να µην
καταρρεύσουν.
Στη δεύτερη επιτροπή ξεκινήσαµε µε αυτά που ανέφερε ο
Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ κατά την ακρόαση των φορέων, τα οποία
ήταν κυριολεκτικά τροµακτικά, όπως η πτώση του τζίρου της
εστίασης κατά 95%, η πρόβλεψη πως θα κλείσει το 35% των καταστηµάτων εστίασης, ένα στα τρία δηλαδή, το 15% γενικότερα
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ούτω καθεξής.
Εάν συµβούν όλα αυτά, γνωρίζοντας πως ένα µεγάλο µέρος
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων είναι χρεωµένο ή υπερχρεωµένο, η κατάσταση στην οικονοµία θα γίνει
εφιαλτική, πόσω µάλλον εάν ο τουρισµός υποχωρήσει πάνω από
το 50% σε σχέση µε το 2019, κάτι που φυσικά απευχόµαστε και
δεν θα συµβεί, εάν η Κυβέρνηση λειτουργήσει ορθολογικά. Δεν
πρέπει να συµβεί.
Απορούµε, πάντως, σχετικά µε το εάν το Υπουργείο Οικονοµικών έχει υπολογίσει την πτώση των εσόδων επιπλέον στα µέτρα
που λαµβάνει όσον αφορά το έλλειµµα του προϋπολογισµού και
κατ’ επέκταση το δηµόσιο χρέος. Έχουµε ρωτήσει ξανά, χωρίς
όµως να πάρουµε απάντηση. Ελπίζουµε να µας δοθεί απάντηση
σήµερα.
Το επόµενο µεγάλο θέµα που συζητήθηκε ήταν η συµπεριφορά των τραπεζών, οι οποίες για τα εγγυηµένα κατά 80% από
το κράτος δάνεια απαιτούν εγγύηση σε µετρητά για το υπόλοιπο
20%. Διατυπώθηκε δε, η υποψία πως χρησιµοποιούν αυτά τα δάνεια παράνοµα για την αναδιάρθρωση των παλαιών χρεών των
πελατών τους, κάτι που θα έπρεπε να ελεγχθεί αµέσως. Δηλαδή,
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αντί να δίνουν νέα δάνεια στους πελάτες τους, για να στηρίξουν
τη ρευστότητά τους και άρα την ελληνική οικονοµία, αλλάζουν
τα ήδη υφιστάµενα, έτσι ώστε να καταφέρουν να εισπράξουν το
80% από το κράτος, κάτι που εάν πράγµατι συµβαίνει, θα πρόκειται ξεκάθαρα για απάτη. Εννοούµε τη µεταφορά των κόκκινων
δανείων των πελατών τους στο κράτος, οπότε στους Έλληνες
φορολογούµενους, µε την ευκαιρία της κρατικής εγγύησης, γεγονός που σηµαίνει πως πρέπει να φροντίσει η Κυβέρνηση να
µην συµβεί.
Σωστά, πάντως, ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ πρότεινε τον απευθείας δανεισµό των επιχειρήσεων από το κράτος και επιπλέον
από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει, έτσι ώστε να στηριχθούν πραγµατικά οι επιχειρήσεις, που
έχουν ανάγκη.
Σε ορισµένα από τα επόµενα άρθρα της πρώτης ΠΝΠ θα περιοριστούµε να επισηµάνουµε τα εξής:
Άρθρο 46. Ουσιαστικά, µε αυτήν τη ρύθµιση µαταιώνεται οριστικά και µε τρόπο αναδροµικό η υποβολή εγκλήσεων, µηνύσεων
δηλαδή για απιστία εις βάρος των τραπεζικών ιδρυµάτων. Όσοι
δεν υπέβαλαν έγκληση στην εκπνοή της αρχικής τετράµηνης
προθεσµίας έχουν σήµερα απολέσει οριστικά το δικαίωµά τους.
Η λύση αυτή διευκολύνει όσους δεν είχαν ουσιαστικά την πρόθεση να υποβάλουν έγκληση εντός του τετραµήνου, αφού µε τη
νέα ρύθµιση δεν «κινδυνεύουν» -σε εισαγωγικά η λέξη- να θεωρηθεί ότι η παράλειψή τους οφείλεται σε υπαιτιότητά τους και
πλέον µπορούν να δικαιολογούν την παράλειψή τους µε τη θέσπιση της ΠΝΠ.
Ποιους εξυπηρετεί, αλήθεια, αυτή η διάταξη; Ρητορικό το ερώτηµα. Προφανώς, τα στελέχη των τραπεζικών ιδρυµάτων, που θα
αποφύγουν τυχόν διώξεις.
Άρθρο 69. Τι θα αναθέσει ο ΕΟΤ, που δεν µπορεί να υλοποιήσει ο ίδιος; Γιατί η εµπειρία των στελεχών του oργανισµού παραγνωρίζεται, τη στιγµή που ο ΕΟΤ είναι ο µόνος φορέας της
χώρας, που έχει καταρτίσει και εφαρµόσει συστήµατα διαχείρισης κρίσης στο παρελθόν; Ποιο θα είναι το αντικείµενο της συνεργασίας µε τη “MARKETING GREECE Α.Ε.”, για την οποία
έχουν ήδη γραφεί πολλά σκανδαλώδη; Ποια ανάγκη και ποια κριτήρια επέβαλαν την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία
“MARKETING GREECE Α.Ε.”, συµβάσεων που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων προβολής, διαφήµισης,
προώθησης, επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό;
Άρθρο 72. Για ποιους λόγους δηµοσίου συµφέροντος θα δοθεί
ενίσχυση στα τουριστικά καταλύµατα; Μήπως για την αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και την εγκατάσταση στα τουριστικά καταλύµατα της ενδοχώρας των
αιτούντων άσυλο παράνοµων µεταναστών;
Στη δεύτερη ΠΝΠ θα περιοριστούµε, επίσης, σε ορισµένα
µόνο άρθρα, αφού δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθούµε σε
περισσότερα.
Στο άρθρο 6 δηµιουργεί πάρα πολλά ερωτηµατικά η παραχώρηση περαιτέρω προνοµίων στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών,
πόσω µάλλον στη γερµανική “FRAPORT”, στην οποία ξεπουλήσαµε όλα µας τα κερδοφόρα αεροδρόµια, µε µία απίστευτα
σκανδαλώδη σύµβαση. Είναι δυνατόν η χρεοκοπηµένη Ελλάδα
να στηρίζει επιχειρήσεις της πάµπλουτης Γερµανίας; Είναι
ντροπή ακόµη και να το σκέφτεται κανείς, όχι να νοµοθετεί!
Στο άρθρο 40 είναι µεν θετική η ρύθµιση για τους ναυτικούς,
αλλά σίγουρα ,αποκλείονται αρκετοί µε τους περιορισµούς, που
θέτει το άρθρο, ειδικά στην παράγραφο 1. Θεωρούµε πως πρέπει να επανεξεταστεί το θέµα, έτσι ώστε να στηριχθεί το σύνολο
των ναυτικών ανεξαιρέτως.
Τέλος, στις λοιπές διατάξεις θα επισηµάνω τα παρακάτω:
Στο άρθρο 3 για τις πληττόµενες επιχειρήσεις και τους µισθωτούς τους δεν αρκεί η απλή και αόριστη µετάθεση πληρωµής των
υποχρεώσεών τους. Θα έπρεπε να υπάρχει διαγραφή οφειλών
σε ποσοστό ανάλογο µε το ποσοστό του τζίρου ή του µισθού αντίστοιχα που απώλεσαν.
Στο άρθρο 34 η συγκεκριµένη ρύθµιση δηµιουργεί µια µεγάλη
ανησυχία. Ειδικότερα, για τη λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού
πρέπει να απαιτείται ρητά η συναίνεση των ανθρώπων. Πρέπει
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να συναινούν οι άνθρωποι, όχι να γίνεται υποχρεωτικά.
Άρθρο 36. Οι ασύρµατες ακτινοβολίες ανήκουν στη λίστα µε
τα πιθανά καρκινογόνα. Επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, ενώ το 93% των ερευνών τεκµηριώνουν πιθανές οξειδωτικές βλάβες. Εν προκειµένω, θα πρέπει να επιλεγούν τα
σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών, που προσφέρουν αντίστοιχη απόδοση σε ταχύτητες, αλλά πολύ µικρότερες εκποµπές ακτινοβολίας.
Κλείνοντας, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέµα των τραπεζών, το σταµάτηµα των πλειστηριασµών, η χρηµατοδότηση
της ιδιωτικής οικονοµίας, η µείωση των φόρων, ο πρωτογενής
τοµέας, η φορολογική διευκόλυνση των επιχειρήσεων, η άµυνα
της χώρας µας και η ασφάλεια, τα εθνικά µας θέµατα δηλαδή
και το µεταναστευτικό.
Όσον αφορά το σχέδιο στήριξης της Κοµισιόν, που βιαστήκαµε, ως συνήθως να ονοµάσουµε «σχέδιο Μάρσαλ», θα αναφερθούµε στη δευτερολογία µας. Είναι πολύ νωρίς πάντως,
πάρα πολύ νωρίς, να πανηγυρίζουµε, όπως κάνουµε συνήθως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια από το ΜέΡΑ25, η κ. Μαρία Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, το νοµοσχέδιο επικυρώνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα, ενώ περιέχει
και άλλες διατάξεις, που περιστρέφονται γύρω απ’ αυτήν την αντιµετώπιση.
Ως ΜέΡΑ25 είµαστε πολύ κριτικοί ως προς στο νοµοσχέδιο.
Θα αναφέρω, κατ’αρχάς, τους βασικούς λόγους που είµαστε στο
σύνολο αρνητικοί και στη συνέχεια, θα δούµε τα σηµαντικότερα
άρθρα, µε τα οποία διαφωνούµε.
Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, που στοιβάζει
πάρα πολλά ετερόκλητα άρθρα για ζητήµατα πολύ διαφορετικής
φύσεως. Ως ΜέΡΑ25 προβληµατιζόµαστε έντονα, από το γεγονός ότι υποβαθµίζονται έτσι πρακτικές καλής νοµοθέτησης.
Ειδικότερα, ως προς τις λοιπές διατάξεις, πρέπει να παρατηρηθεί το εξής: Ουσιαστικά ζητήµατα, τα οποία πρέπει να είναι
προϊόν διαβούλευσης, µελέτης, ενηµέρωσης από φορείς, γίνονται απλά παραρτήµατα σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δυστυχώς, ο τρόπος νοµοθέτησης ξεπερνά έτσι τα όρια της
δηµοκρατικής λογοδοσίας. Η νοµοθεσία γίνεται ένα απλό παράρτηµα σε ΠΝΠ. Είναι µια πρακτική, την οποία δεν πρέπει να συνηθίσουµε.
Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο είµαστε εξόχως κριτικοί, είναι
η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου ως προς τα οικονοµικά µέτρα. Το
βασικό λάθος είναι ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αντιµετωπίζουν την κρίση σαν να είναι µια κρίση ρευστότητας, ενώ στην
πραγµατικότητα είναι µια κρίση πτώχευσης. Για τον λόγο αυτό,
τα µέτρα είναι πάρα πολύ άτολµα και άνευρα. Τη στιγµή που
έχουµε να κάνουµε µε µαζικές πτωχεύσεις, είναι -ας µου επιτραπεί η έκφραση- σαν να δίνεις ασπιρίνες για καρκίνο.
Αν η κρίση αντιµετωπιζόταν ως αυτό που είναι, δηλαδή κρίση
µαζικών πτωχεύσεων, τότε θα είχαµε άλλου είδους µέτρα, αυτά
που υποστηρίζει το ΜέΡΑ25, όπως άµεση κατάργηση όλων των
προπληρωµών φόρων και παράλληλα βαθύτατα κουρέµατα στις
οφειλές στο δηµόσιο πολιτών και επιχειρήσεων, που χτυπήθηκαν
αλύπητα από την καραντίνα.
Το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει στον δηµόσιο διάλογο επτά συν ένα
κοστολογηµένα µέτρα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής στήριξης,
στη λογική ακριβώς µιας γενναίας και επαρκούς αντιµετώπισης.
Ένα τρίτο σηµείο, που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι ως
ΜέΡΑ25 δεν έχουµε καµµία αντιπολιτευτική µονοµανία. Με όσα
µέτρα βοηθούν πραγµατικά, θα συµφωνήσουµε, όπως στηρίξαµε
και την πολιτική της αυστηρής καραντίνας στην αρχή της κρίσης,
χωρίς κοµµατικές µικροσκοπιµότητες. Όµως, πρέπει να σηµειώσουµε ότι διαφωνούµε µε το σκεπτικό της αντιµετώπισης της
κρίσης από την Κυβέρνηση. Οπότε, κατ’ επέκταση, αυτό που µας
προβληµατίζει είναι αφ’ ενός ότι τα µέτρα είναι ανεπαρκή -ήδη
το είπα- και αφ’ ετέρου, ακόµα χειρότερα, λάµπουν διά της απου-
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σίας τους από το νοµοσχέδιο όλα εκείνα τα µέτρα, που θα έκαναν την πραγµατική διαφορά.
Είναι σαφές ότι η αντιµετώπιση της επιδηµίας του κορωνοϊού
έχει δύο φάσεις: Τη φάση της πλήρους καραντίνας και τη φάση
της σταδιακής απόσυρσης της καραντίνας. Στο ΜέΡΑ25 έχουµε
τονίσει από την αρχή της κρίσης της πανδηµίας ότι η µετάβαση
στη δεύτερη φάση µπορεί να σηµαίνει ένα και µόνο πράγµα: Μαζικά τεστ και ιχνηλάτηση κρουσµάτων, ώστε να µην είµαστε στο
σκοτάδι και στο έλεος της τύχης, όπως τώρα, ώστε οι µεν φορείς
του κορωνοϊού να έχουν την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση, όντας αποµονωµένοι από το κοινωνικό σύνολο και όσοι
δεν είναι φορείς, δηλαδή η µεγάλη πλειονότητα, να µπορέσουν
να επανεκκινήσουν µε επιτυχία την οικονοµική δραστηριότητα.
Μια πολιτεία, που λειτουργεί µε πρόγραµµα θα έπρεπε να έχει
κάνει ήδη τα µαζικά τεστ. Αυτό, βεβαίως, θα απαιτούσε ένα σχέδιο για το πού και πώς θα εξετάζονται οι πολίτες, καθώς και µε
ποιες τεχνολογικές υποδοµές, λόγου χάρη εφαρµογές τηλεφώνου. Θα αποκτούν το προσωρινό διαβατήριο, εφόσον είναι αρνητικοί στον ιό, για να κυκλοφορούν.
Αυτά τα µέτρα απουσιάζουν, ενώ το γενικότερο σκεπτικό της
Κυβέρνησης έχει µια βαθιά αντίφαση. Στην πρώτη φάση είχαµε
αυστηρή καραντίνα. Στη δεύτερη απλώς -ας µου επιτραπεί η έκφραση- ξαµολιόµαστε στο έλεος της τύχης, στα τυφλά και ξεχνάµε όλα όσα είχαµε µάθει στο προηγούµενο διάστηµα από
φόβο να µην αποθαρρυνθούν οι τουρίστες. Βεβαίως, όλοι θέλουµε να έχουµε τουρισµό φέτος, αλλά ακριβώς τουρισµό θα
έχουµε, αν υπάρξει αξιοπιστία, βάσει των µαζικών τεστ και της
ιχνηλάτησης. Η κραυγαλέα αντίφαση ανάµεσα σε ένα ακραίο
µάντρωµα και σε ένα επίσης ακραίο ξαµόληµα στα τυφλά σηµαίνει αναξιοπιστία. Αυτή η αναξιοπιστία µπορεί να βλάψει και την
υγεία µας και τον τουρισµό.
Ένα τέταρτο σηµείο, το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω είναι
ότι στα µέτρα διαφαίνονται καθαρά οι ένοχες προτιµήσεις, οι εύνοιες και οι εξαρτήσεις της Κυβέρνησης. Από αυτήν την άποψη,
το νοµοσχέδιο είναι ένας καθρέφτης, όπου φαίνεται ο ταξικός
και ευνοιοκρατικός χαρακτήρας της Κυβέρνησης. Οι στηρίξεις
που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο είναι όχι µόνο ανεπαρκείς,
αλλά και άνισες. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούµε πού πάει η κυρίως στήριξη. Δυστυχώς και αυτό το νοµοσχέδιο έχει διατάξεις
ταξικές, επιλεκτικές, αλλά ακόµη και διατάξεις φωτογραφικές και
ρουσφετολογικές.
Αφού διατύπωσα αυτά τα τέσσερα βασικά σηµεία της κριτικής,
για ποιον λόγο δηλαδή είµαστε αρνητικοί ως ΜέΡΑ25 προς το
νοµοσχέδιο, θα ήθελα να εξετάσουµε και ορισµένα χαρακτηριστικά άρθρα του. Ασφαλώς, τη δεδοµένη στιγµή, θα σταχυολογήσω µόνο ορισµένα από αυτά, λόγω χρόνου, που θεωρούνται
χαρακτηριστικά των τάσεων στις οποίες άσκησα και κριτική.
Θα επιµείνω στην κύρωση της 1-5-2020 πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου: «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα».
Εδώ υπάρχουν διατάξεις όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι, στο Μέρος
Α’, µε διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Στο
πρώτο άρθρο θίγεται το πολύ σηµαντικό θέµα της προστασίας
της κύριας κατοικίας. Με το άρθρο παρατείνεται ως την 31 Ιουλίου 2020 η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθµιση των
οφειλών φυσικών προσώπων, µε σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Πρόκειται
για τρίµηνη παράταση στην αποφυγή πλειστηριασµού, µια πρόβλεψη του διαβόητου σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ». Το ερώτηµα είναι βέβαια µετά την 31η Ιουλίου τι; Όλοι αυτοί, που τους έχουµε
καλέσει να µείνουν σπίτι θα ξεσπιτωθούν; Ο κορωνοϊός, δυστυχώς, δεν γνωρίζει από ηµεροµηνίες. Είναι µια πραγµατικότητα
αυτή. Μπορεί να επανέλθει µετά την 31η Ιουλίου και βεβαίως, το
φθινόπωρο. Τότε, πώς θα κάνουµε πράξη το «Μένουµε Σπίτι» ξεσπιτωµένοι; Πρόκειται για άτολµες παρατάσεις που παρατείνουν
µόνο την απελπισία.
Η θέση του ΜέΡΑ25 είναι πλήρης και καταγεγραµµένη εδώ και
αρκετούς µήνες. Έχουµε έτοιµη σχετική πρόταση νόµου, που θα
υποβάλουµε και αφορά συνολικά τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων και όχι µόνο την προστασία της κύριας κατοικίας. Το λέµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Σχέδιο ΟΔΥΣΣΕΑΣ», γιατί δεν πιστεύουµε σε έναν δήθεν «Ηρακλή», που καθαρίζει την κόπρο του Αυγεία, αλλά περισσότερο
στην αξία της οικιακής εστίας που συµβολίζει ο Οδυσσέας, µιας
οικιακής εστίας που είναι σωτηρία για τον κορωνοϊό και γενικότερα για την ευρυθµία της κοινωνίας.
Με το δεύτερο άρθρο «Ρυθµίσεις σχετικά µε την έκπτωση 25%
για δόσεις βεβαιωµένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων» επεκτείνεται η ρύθµιση για έκπτωση στο 25% και σε
οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 29 Μαρτίου του 2020. Διενεργείται µέσω συµψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό της έκπτωσης και µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές ή δόσεις ρυθµίσεων ή
διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση,
οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής µετά την
1η Ιουνίου του 2020. Πρόκειται για µια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου η Κυβέρνηση δίνει ένα δώρο άδωρον, αφού παρέχει τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών κατά 25% µόνο σε
περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών.
Εξαιρετική σηµασία έχει το άρθρο 6: «Επείγοντα µέτρα στήριξης αερολιµένων». Πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, που
αφορά τη «FRAPORT». Το αίτηµα αναστολής αυτής και σειράς
άλλων υποχρεώσεων προς το δηµόσιο η «FRAPORT» το είχε διατυπώσει µε έξι επιστολές προς τα συναρµόδια Υπουργεία και το
ΤΑΙΠΕΔ στα µέσα Απριλίου. Όπως διαπιστώνουµε, η Κυβέρνηση
ανταποκρίθηκε ταχύτατα, αλλά και επιλεκτικά. Η ρύθµιση αφορά
µόνο τη «FRAPORT» ως διαχειριστή αεροδροµίων, αλλά όχι και
τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, ο οποίος έχει διατυπώσει ανάλογο αίτηµα, λόγω του ουσιαστικού εκµηδενισµού της αεροπορικής κίνησης.
Η εν λόγω ρύθµιση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και λόγω του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης που ανακοινώθηκε. Γίνεται
πλέον σαφές πού θα πάνε τα λεφτά, που θα δανειστεί η χώρα,
µε το πέµπτο µνηµόνιο. Για να µην έχει κανείς αµφιβολία, η «FRAPORT» εξασφάλισε ήδη µία αναστολή τουλάχιστον µέχρι το
τέλος του χρόνου για τη βασική ετήσια οφειλή προς το δηµόσιο
των 22,5 εκατοµµυρίων ευρώ, αµοιβή παραχώρησης, ενώ διεκδικεί ακόµα σειρά άλλων αναστολών και ενισχύσεων, που είχε
γνωστοποιήσει µε τις επιστολές της διοίκησης ως προς τους αρµόδιους Υπουργούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Την πλήρωσε η «FRAPORT» στο δηµόσιο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Δεν τη βλέπω εγώ, τουλάχιστον στα στοιχεία που έχω. Θα το ελέγξουµε, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να κάνουµε λάθος. Θα το δούµε.
Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται: Αναστολή της εισφοράς περίπου 13 εκατοµµυρίων ευρώ προς το δηµόσιο για το επηρεαζόµενο έτος 2020. Καθυστέρηση στην έναρξη πληρωµής
µεταβλητής αµοιβής προς το δηµόσιο κατά ένα χρόνο, ήτοι 2022
αντί για 2021, λόγω της προβλεπόµενης απώλειας ενός παραγωγικού έτους. Ευρωπαϊκή και κρατική στήριξη για την αποπληρωµή των δανείων προς διεθνή αναπτυξιακά χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συµπερίληψη των
αεροδροµίων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα επιδότησης, µαταίωση κάθε φορολογικής υποχρέωσης για φέτος και του χρόνου.
Το αποκορύφωµα; Εύλογη αποζηµίωση για την απώλεια εσόδων,
που θα δηµιουργηθεί από τα χωρίς προηγούµενο µέτρα, που έχει
ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε µία από τις επιστολές της
«FRAPORT» προς τα Υπουργεία Οικονοµικών, Μεταφορών, Υποδοµών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ουσιαστικά προαναγγέλλει και στάση εργασιών στα εργοτάξια των αεροδροµίων, που
διαχειρίζεται και έχει αναλάβει την κατασκευαστική αναβάθµισή
τους, παραθέτοντας τις επιστολές των εργολάβων της «INTRAKAT», που αναφέρουν δραστική µείωση του προσωπικού στα
έργα σε ποσοστό 60%.
Αν και γενναιόδωρα επιχορηγούµενη από κάθε πηγή η «FRAPORT» για την αναβάθµιση των δεκατεσσάρων αεροδροµίων,
αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης στην αναστολή των οφειλών της. Φυσικά, το πρόβληµα της καθήλωσης
των αεροσκαφών είναι υπαρκτό, αλλά µε βάση τις διεκδικήσεις
και τα πρώτα κέρδη στη «FRAPORT», προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα:
Πρώτον, γιατί η Κυβέρνηση έσπευσε να δώσει εξάµηνη ανα-
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βολή στη «FRAPORT», όταν σε εκατοµµύρια εργαζόµενους και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχει δώσει µέχρι στιγµής µόνο τρίµηνη αναστολή οφειλών προς το δηµόσιο; Και γιατί µόνο στη
«FRAPORT» και όχι και στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών και στα
άλλα δηµόσια αεροδρόµια;
Δεύτερον, αυτό που η «FRAPORT» θεωρεί αυτονόητο για την
ίδια, θα το κάνει κι αυτή για τους εξυπηρετούµενους; Θα µειώσει
τα τέλη, για παράδειγµα, όπως πολύ λογικά ζήτησε πρόσφατα
το Επιµελητήριο Χανίων ή θα επιµείνει στα αυξηµένα τέλη 18,5
ευρώ ανά επιβάτη, από 15 ευρώ που έχει επιβάλει πέρυσι, σε όσα
αεροδρόµια έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αναβάθµισης;
Τρίτον, πώς απαντά η Κυβέρνηση στο αίτηµα περί εύλογης
αποζηµίωσης για απώλεια εσόδων, καθώς και στις διεκδικήσεις
κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων, όπως άλλωστε έχει ήδη
συµβεί από την πλευρά της µητρικής εταιρείας προς τη γερµανική Κυβέρνηση; Προκύπτει ζήτηµα αθέτησης της σύµβασης παραχώρησης από το διαφαινόµενο πάγωµα των έργων
αναβάθµισης των περιφερειακών αεροδροµίων;
Τέταρτον, πώς θα απαντήσει η Κυβέρνηση σε ενδεχόµενα αιτήµατα κρατικής στήριξης από τους άλλους φορείς της αεροπορικής αγοράς, πρωτίστως από το εγχώριο µονοπώλιο της
«AEGEAN», που γιγαντώθηκε µε τη σκανδαλώδη ιδιωτικοποίηση
της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» προ εικοσαετίας;
Σηµειωτέον ότι οι επικεφαλής της «AEGEAN» διαλαλούν την
κατάρρευση των εσόδων της κατά 99%, λόγω της πανδηµίας. Τι
προτίθεται να διασώσει η Κυβέρνηση; Το βασικό έργο, το fairair
της χώρας, όπως είναι αναγκαίο µέσω κρατικού ελέγχου του ή
ιδιοκτήτες του; Πρόκειται για ερωτήµατα που είναι ανησυχητικά
και χρειάζονται απαντήσεις.
Χαρακτηριστικό των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης είναι
και το όγδοο άρθρο για την αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσµίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων. Αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών για
διάστηµα ; που δεν ξεπερνά τους έξι µήνες και δίνεται παράταση
στην προθεσµία καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών
παιγνίων. Βέβαια, δεν είναι µεµπτό να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, που έχουν αναστείλει τη λειτουργία της ακουσίως.
Αυτές, όµως, οι διευκολύνσεις είναι προκλητικές, όταν οι σχετικές σε φυσικά πρόσωπα και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είναι
κατά πολύ υποδεέστερες.
Στο µέρος Πέµπτο, το άρθρο 23 για τη χρησιµοποίηση εσόδων
των δήµων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών, απλώς υπογραµµίζει, αντί να επιλύει το
οξύ χρηµατοδοτικό πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ. Η Κυβέρνηση αντί να επιλύει µπαλώνει. Δεν προκύπτει αυτονοήτως
ότι η στέρηση των πόρων αυτών από τις φυσιολογικές πορείες
συντελεί στην απρόσκοπτη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Διανοίγετε πεδίο αυθαιρεσιών σε επίπεδο ΟΤΑ.
Το άρθρο 36 εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει τα
απαραίτητα µέτρα µε κοινή υπουργική απόφαση για την οµαλή
και ασφαλή λειτουργία στα σχολεία φέτος, αλλά και του χρόνου.
Υπενθυµίζουµε όµως τις λάθος αποφάσεις, που πήρε ήδη το
Υπουργείο για προστασία, λόγου χάρη, για ανεπαρκή µέτρα, για
αποστάσεις θρανίων στις σχολικές αίθουσες, την άθλια κατάσταση που επικρατεί ήδη στα σχολεία. Αναφέρω ενδεικτικά τον
µεγάλο αριθµό µαθητών ανά τάξη, σε τάξεις που συχνά δεν ξεπερνούν ούτε τα δέκα µε δεκαπέντε τετραγωνικά µέτρα, απουσία
του απαραίτητου και αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού,
απουσία εξοπλισµού στα σχολεία ακόµη και σε είδη, που είναι
απαραίτητα για υγιεινή και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους υπάρχουν
άτοµα που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Θα ήταν καλύτερο, αντί
για ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας να ακολουθούνται πιστά οι
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από τον
COVID-19, που ισχύουν και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους
συνάθροισης κοινού.
Στον χρόνο που είχα σας εξέθεσα τις απόψεις του ΜέΡΑ25 και
εξήγησα τους λόγους για τους οποίους είµαστε αρνητικοί και θα
καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Απατζίδη.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πρωτολογιών των εισηγητών και
των ειδικών αγορητών. Όπως, ήδη έχει ανακοινωθεί, θα ακολουθήσουµε τοποθετήσεις, οµιλίες Προέδρων Κοινοβουλευτικών
Οµάδων.
Θα ξεκινήσουµε µε τον κ. Δηµήτριο Κουτσούµπα Γενικό Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Σταϊκούρας ο
Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Βαρουφάκης και θα µπούµε σε
κύκλο Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µετά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Επιτρέψτε µου, να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία µε τις
πρόσφατες εξελίξεις στον Έβρο, γενικότερα, τις εξελίξεις στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και περικλείουν, κατά την άποψή µας, σοβαρούς κινδύνους. Έχετε µεγάλη ευθύνη, κύριοι της
Κυβέρνησης, γιατί συνεχίζετε την επικίνδυνη τακτική του εφησυχασµού, µε πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό να λέει για
τα γεγονότα στον Έβρο πως δεν συνέβη και κάτι αξιοσηµείωτο.
Δεν είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η Τουρκία αµφισβητεί
το Πρωτόκολλο του 1926 και τη Συνθήκη -κατ’ επέκταση- της Λοζάνης, που καθόρισε τα σύνορα ανάµεσα στις δύο χώρες; Ή
µήπως δεν είναι αξιοσηµείωτη µία σειρά από γεγονότα και εξελίξεις, που έρχονται να προστεθούν σε αυτά στον Έβρο;
Σας θυµίζω αυτά που ήδη ξέρετε, τις δηλώσεις Ακάρ για νοµιµοποίηση και συνέχιση των υπερπτήσεων στα ελληνικά νησιά,
στο πλαίσιο της λογικής των γκρίζων ζωνών, τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για την ένταση των προσφυγικών ροών στα νησιά και
πιθανώς στον Έβρο, στα πλαίσια των παζαριών Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας για την απαράδεκτη συµφωνία για το προσφυγικό, την αξιοποίηση της ανυπόστατης συµφωνίας Τουρκίας- Λιβύης και τη συµφωνία Λιβύης µε την κρατική τουρκική εταιρεία
πετρελαίου, που φέρνει πιο κοντά τουρκικές έρευνες νότια της
Κρήτης. Ενώ στοιχείο της κλιµάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας είναι και η σηµερινή ενέργεια του Ερντογάν να σπιλώσει
ένα παγκόσµιο πολιτιστικό µνηµείο, όπως είναι η Αγία Σοφία.
Όλα αυτά, βέβαια αποδεικνύουν τις βαθύτερες γεωστρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι σας
έχετε γίνει Νατοϊκότεροι του ΝΑΤΟ και λιβανίζετε τους Αµερικανούς Νατοϊκούς συµµάχους σας για τη δήθεν ασφάλεια, που παρέχουν στη χώρα µας, κρύβοντας τον βρώµικο και επικίνδυνο
ταυτόχρονα ρόλο που παίζουν.
Η Τουρκία όµως, µε τις πλάτες του ΝΑΤΟ, κάνει επίδειξη
ισχύος. Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις του Γενικού Γραµµατέα
του ΝΑΤΟ Στόλτενµπεργκ, ο οποίος στήριξε τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και την Κυβέρνηση Σάρατζ. Αυτή η πολιτική
της εµπλοκής του σχεδιασµού των Ηνωµένων Πολιτειών και του
ΝΑΤΟ, πολιτική που ακολουθείτε όλοι σας, έχει χρεοκοπήσει.
Αναλαµβάνετε µεγάλες ευθύνες, γιατί κάνετε ό,τι περνάει από
το χέρι σας για να µεγαλώσει αυτή η εµπλοκή, προσδοκώντας
ανεύθυνα µήπως και καταφέρετε να αποσπάσετε µεγαλύτερο µερίδιο για τους εγχώριους οµίλους στη διαµάχη για το ποιος θα
βάλει στο χέρι όλο τον πλούτο της περιοχής.
Σήµερα, οι µόνες θέσεις, που µπορούν να εκφράσουν τα λαϊκά
συµφέροντα και να δώσουν ώθηση στην πάλη του λαού µας, στην
κοινή πάλη όλων των λαών, είναι οι θέσεις για καµµία αλλαγή συνόρων και καµία συµµετοχή σε παζάρια για τη συνδιαχείριση του
Αιγαίου, να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αµερικανικές
βάσεις, να ακυρωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για συµµετοχή σε
ιµπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και αποδέσµευση από
αυτές τις συµµαχίες, να καταπολεµηθούν οι εθνικιστικές κραυγές
όλων των ειδών και οι πολεµικοί τυχοδιωκτισµοί.
Κυρίες και κύριοι, έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα που έχει να
κάνει µε τις σηµερινές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τους
πανηγυρισµούς δηλαδή της Κυβέρνησης σχετικά µε το Ταµείο
Ανάκαµψης, που πρότεινε η Κοµισιόν. Βέβαια, αυτοί οι πανηγυ-
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ρισµοί συσκοτίζουν την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι
ότι οι νέες επιχορηγήσεις και τα δάνεια θα κατευθυνθούν στις
τσέπες µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Βεβαίως, θα κληθούν
πάλι να πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης µε νέα βάρη και νέα
µέτρα.
Φυσικά, το παιχνίδι της εξαπάτησης δεν το παίζει µόνο η Κυβέρνηση. Το παίζει και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Βγήκε µάλιστα, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν: «Ευχάριστη έκπληξη,
θετική εξέλιξη η πρόταση της Κοµισιόν». Είναι ευχάριστη για ποιους, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι ευχάριστη για τους λαούς της Ευρώπης, για τον λαό της Ελλάδας; Σίγουρα, όχι.
Αλήθεια, ποιο είναι το κρίσιµο στοιχείο; Είναι το ύψος των χρηµατοδοτήσεων ή το πού πάνε και γιατί δίνονται τα χρήµατα αυτά;
Παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση -όλοι ξέρουµε- έδινε πακτωλό
χρηµάτων για να καταστρέφεται η ελληνική αγροτική παραγωγή.
Ήταν θετικό αυτό;
Για µία ακόµη φορά, αποδεικνύετε τον ρόλο σας ως Αριστεροί
ψάλτες της βαρβαρότητας αυτού του συστήµατος και της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως, για το ΚΚΕ αυτές οι εξελίξεις δεν είναι έκπληξη. Πολύ
περισσότερο, δεν είναι ευχάριστη έκπληξη ή θετική εξέλιξη. Είναι
απλά οι παρεµβάσεις, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, για να στηρίξει τους µονοπωλιακούς οµίλους
σε µια σειρά από κλάδους, όπως είναι για παράδειγµα, οι αεροµεταφορές, η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή οικονοµία, ενώ συνοδεύονται µε δέσµευση όλων των κρατών-µελών της για την
προώθηση διαφόρων αντιλαϊκών µεταρρυθµίσεων, δηλαδή όλης
αυτής της αντεργατικής ατζέντας, που είχε διαµορφωθεί και πριν
ακόµη την πανδηµία.
Αποδεικνύεται ότι δεν είναι το ύψος των χρηµατοδοτήσεων
αυτό που καθορίζει κάθε φορά τον ταξικό τους χαρακτήρα, αλλά
ο σκοπός για τον οποίο δίνονται και οι όροι που τις συνοδεύουν,
σε βάρος, βεβαίως, των εργαζοµένων.
Αποδεικνύεται, επίσης, ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδηµοκρατικές, του Βορρά
ή του Νότου, µπορούν να καταλήγουν σε προσωρινές εύθραυστες συµφωνίες, όταν πρόκειται για την από κοινού επίθεσή τους
στους εργαζόµενους, στους λαούς της Ευρώπης.
Σήµερα, σαράντα ένα χρόνια µετά την είσοδο της Ελλάδας
στην τότε ΕΟΚ µετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παραµύθια των
κοµµάτων που υπερασπίζονται αυτή την αντιδραστική συµµαχία
έχουν καταρρεύσει και οι τελευταίες εξελίξεις µε την πανδηµία
έρχονται απλά να το επιβεβαιώσουν για µια ακόµη φορά.
Εµείς πιστεύουµε ότι ο δρόµος που πραγµατικά συµφέρει τον
ελληνικό λαό, αλλά και άλλους λαούς της Ευρώπης, βρίσκεται
µόνο στην αποδέσµευση από αυτό τον σύγχρονο λάκκο των λεόντων.
Κυρίες και κύριοι, τα αντεργατικά µέτρα, που περιέχει η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, που σήµερα συζητάµε, αλλά και όσα
ακόµα ετοιµάζετε, αποδεικνύουν πόσο µεγάλη κοροϊδία αποτελούν αυτά που λέτε ότι δήθεν οι ζηµιές θα µοιραστούν σε όλους.
Είναι µεγάλη κοροϊδία, όχι µόνο γιατί οι εργαζόµενοι πληρώνουν
τις ζηµιές, πάνω από δέκα χρόνια τώρα, αλλά και γιατί φορτώνονται ξανά τα βάρη της νέας κρίσης, για να στηριχθεί η κερδοφορία των λίγων οµίλων.
Αυτός είναι ο καηµός σας. Αυτός είναι ο στόχος σας. Γι’ αυτό,
από τη µια παρέχετε άφθονο κρατικό χρήµα και νέα εργαλεία σε
µεγαλοεπιχειρηµατίες, ενώ από την άλλη ισοπεδώνετε τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συµβάσεις, το εργατικό λαϊκό εισόδηµα.
Με αυτόν τον στόχο ταυτίζεστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό έχετε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου
ποιος από τους δυο σας θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους µεγάλους επιχειρηµατίες, ενώ την ίδια ώρα κάνετε και ό,τι περνάει
από το χέρι σας για να εξαπατήσετε τους πολλούς.
Μήπως δεν συµφωνείτε και οι δύο µε τη φορο-ασυλία του κεφαλαίου; Μήπως δεν συµφωνείτε µε τη διατήρηση όλων των µνηµονιακών νόµων, που ενισχύουν την ευελιξία στις εργασιακές
σχέσεις, την επίθεση στο εισόδηµα, τη φοροληστεία λαϊκών
στρωµάτων; Μήπως πάνω σε αυτό το έδαφος δεν ήρθαν και έδεσαν όλες οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ταύτισή σας βγάζει µάτι. Στην πραγµατικότητα, λέτε ακριβώς το ίδιο πράγµα, όσο και αν το διανθίζετε µε διαφορετικές
λέξεις και προβάλλετε κάπως διαφορετικές εκδοχές του ίδιου:
Πώς, δηλαδή, οι εργαζόµενοι να δεχτούν νέες θυσίες για τα
κέρδη µιας χούφτας ολίγων.
Πήρατε µια πρώτη απάντηση χθες από τους εργαζόµενους,
για παράδειγµα, στον τουρισµό και τον επισιτισµό, οι οποίοι λένε
χαρακτηριστικά: «Οι µεγαλοξενοδόχοι έχουν χρήµα να ζήσουν
δέκα έως εκατό ζωές, ενώ οι εργαζόµενοι του κλάδου ούτε µια
ακόµη µέρα».
Κύριοι της Κυβέρνησης, ξέρετε πολύ καλά πως τα αντεργατικά
µέτρα που ανακοινώσατε προσοµοιάζουν τα µέτρα των προηγούµενων µνηµονίων που εναλλάξ, αλλά και όλοι µαζί ψηφίσατε.
Τι ακριβώς κάνετε σήµερα; Πετσοκόβετε ακόµα περισσότερο
το εισόδηµα των εργαζοµένων, οι οποίοι βέβαια έχουν προγραµµατίσει τη ζωή τους, τις ανάγκες τους, µε βάση τον µισθό που
παίρνουν από τη δουλειά τους. Γενικεύετε την ελαστική απασχόληση παντού και για όλους σε ωράρια και ηµέρες δουλειάς. Καταργείτε όλες τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που είναι σε
ισχύ, αφού όλοι οι όροι που καθορίζουν µισθούς και χρόνους εργασίας ανατρέπονται.
Δίνετε νέα εργαλεία στη µεγαλοεργοδοσία για να προχωρήσει
σε νέες µειώσεις µισθών σε ένα πολύ µεγάλο φάσµα εργαζοµένων. Μονιµοποιείτε µειώσεις που στην καλύτερη περίπτωση θα
είναι στο 20%, ενώ ένα σηµαντικό τµήµα που θα παραµείνει
εκτός εργασίας θα βρεθεί είτε µε τα 534 ευρώ του επιδόµατος
της αναστολής της σύµβασης ή µε τα 400 ευρώ του επιδόµατος
ανεργίας.
Την ίδια στιγµή ένα µεγάλο τµήµα των εργαζοµένων θα παραµείνει ανενεργό και χωρίς καµµία προστασία. Όπως χωρίς προστασία βρέθηκε ένα µεγάλο κοµµάτι εργαζοµένων µέσα στην
πανδηµία, αλλά και µετά από αυτή.
Με τα µέτρα που προβάλλετε το χρονιάτικο εισόδηµα για πολλούς εργαζόµενους περιορίζεται στα 1.600 ευρώ, δηλαδή όλο κι
όλο σε τέσσερις µήνες επιδόµατος ανεργίας. Μάλιστα η ίδια η
επιδότηση της εργασίας αποδεικνύεται στην πράξη πως είναι καραµπινάτη ενίσχυση µόνο προς την εργοδοσία.
Οι εργαζόµενοι βρίσκονται στο περιθώριο, µισο-άνεργοι, άνεργοι µε µισθούς που έµµεσα προσεγγίζουν τις πάγιες επιδιώξεις
του µεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, δηλαδή να
αµείβονται µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, µε ψίχουλα πτωχοκοµείου.
Οι λεγόµενες ρήτρες για τη διατήρηση εργασίας αποδεικνύονται όχι απλά διάτρητες, αλλά είναι µόνο για τα µάτια του κόσµου.
Κανένας δεν δεσµεύει την εργοδοσία να διατηρήσει τον εργαζόµενο µετά τη λήξη της περιόδου της κρατικής ενίσχυσης στους
µισθούς. Μέσα στους χώρους δουλειάς και σχεδόν σε κάθε
κλάδο οι εργαζόµενοι ανησυχούν γιατί γνωρίζουν οι ίδιοι την
πραγµατική κατάσταση, τη ζουν καθηµερινά.
Επιπλέον µε δεδοµένη την πλήρη απουσία και την υποστελέχωση των ελεγκτικών µηχανισµών, είναι δεδοµένο ότι όπως πολλές φορές συµβαίνει µε τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης,
που το ωράριο παρατείνεται παράνοµα, έτσι και τώρα χιλιάδες
εργαζόµενοι θα υποχρεωθούν σε εργασία κατά τον χρόνο που
υποτίθεται ότι δεν θα εργάζονται.
Στην περίοδο του εγκλεισµού της καραντίνας µετρούσαµε καθηµερινά δεκάδες καταγγελίες. Σήµερα στήνεται πάλι ο εργαζόµενος λαός στα έξι µέτρα. Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε σε όλα
τα επιχειρηµατικά γραφεία έχουν βγει κοµπιουτεράκια για να
δουν ποια είναι εκείνη η µίξη των µέτρων που θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τους ίδιους, µειώνοντας τους µισθούς και αυξάνοντας την ευελιξία.
Και η εργατική οικογένεια κάνει τις ίδιες πράξεις, όµως, αυτή
για να δει πώς θα τα βγάλει πέρα. Βλέπετε οι µεγαλοεπιχειρηµατίες υπολογίζουν πόσα ακόµα θα κερδίσουν, πόσα θα φάνε, ενώ
οι εργαζόµενοι, ο λαός πόσα ακόµα θα χάσουν.
Ψάχνουµε να βρούµε τι είναι αυτό που σήµερα σας οδηγεί ή
αξίζει τέτοια προβολή που του κάνετε σαν αυτή που κάνετε εσείς
δηλαδή. Λέτε τόσες µεγάλες κουβέντες γύρω από την περιβόητη
επιδότηση, τάχα, της εργασίας. Όλοι σας µιλάτε για την επιδό-
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τηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, λες και αυτό το µέτρο
είναι κάτι καινοτόµο. Δηλαδή δέκα χρόνια τώρα µέσα στην καπιταλιστική κρίση, τι κάνατε; Μήπως επιδοτούσατε τους ανέργους;
Όχι, βέβαια. Τους εργοδότες πάλι επιδοτούσατε, βαφτίζοντας
την ενίσχυσή τους επιδότηση της εργασίας. Αυτοί ήταν που
έπαιρναν και παίρνουν τη µερίδα του λέοντος από τα ποσά που
καταγράφονται στους προϋπολογισµούς του ΟΑΕΔ.
Οι µεγαλοεργοδότες όλα αυτά τα χρόνια είχαν να επιλέξουν
από ένα πλήθος προγραµµάτων που αξιοποιούσαν κάθε πιθανή
και απίθανη εκδοχή στην ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα η επιδότηση
της ανεργίας γινόταν πιο αυστηρή σε σηµείο που επιδοτούνται
ο ένας στους δώδεκα ανέργους. Όλα αυτά τα προγράµµατα έβαζαν από την πίσω πόρτα κάθε είδους ευέλικτη µορφή εργασίας,
καταστρατηγούσαν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µείωναν µισθούς, αύξαναν το ωράριο εργασίας.
Τα δηµοσιογραφικά παπαγαλάκια σας στα κανάλια όλα αυτά
τα κάνουν γαργάρα βέβαια. Μόνο ειρωνικά σχόλια και σχόλια
που στάζουν χολή ξέρουν να κάνουν για τους ίδιους τους αγώνες
των εργαζοµένων και για τη µεγάλη στήριξη όντως που τους δίνει
το ΚΚΕ για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους.
Και µη µας πείτε πάλι για την υποτιθέµενη δέσµευση των εργοδοτών να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, γιατί ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι στα χρόνια της κρίσης αυτές οι δεσµεύσεις πήγαν
περίπατο. Τα προγράµµατα αυτά αξιοποιήθηκαν όχι µόνο στον
ιδιωτικό, αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. Έγιναν ο δούρειος ίππος
µέσα στους χώρους δουλειάς, φτιάχνοντας στρατιές κακοπληρωµένων και ευέλικτων εργαζοµένων µιας χρήσης.
Έτσι, σήµερα µετράµε διάφορα είδη συµβάσεων µε ηµεροµηνία λήξης σε µία σειρά δοµές και χώρους δουλειάς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο τοµέας της καθαριότητας στους
δήµους. Μιλάµε για τις χιλιάδες καθαρίστριες, που τώρα που
ανοίγουν τα δηµοτικά σχολεία θα πρέπει ταυτόχρονα να καθαρίζουν και το δηµοτικό, και τα γυµνάσια, και τα λύκεια. Μιλάµε για
όλους αυτούς τους εργαζόµενους που τους µετακινείτε από τη
µία υπηρεσία στην άλλη και χρόνια τώρα τους κρατάτε σε διαρκή
οµηρία. Αυτή είναι, λοιπόν, η περίφηµη επιδότηση της εργασίας.
Και για να σας προλάβουµε, σας λέµε ότι ο πραγµατικός στόχος σας δεν είναι η µείωση της ανεργίας, όπως χρόνια τώρα παπαγαλίζετε, αλλά ο κύριος στόχος είναι το χτύπηµα των
εργασιακών σχέσεων, το τσάκισµα των συµβάσεων, το τσάκισµα
των µισθών. Ξέρετε πολύ καλά πως µε τις πολιτικές σας η ανεργία δεν µειώνεται ουσιαστικά, το πολύ-πολύ να ανακυκλώνεται.
Παραµονές της πανδηµίας, αυτό που είχατε καταφέρει –και,
µάλιστα, όπως εσείς λέγατε, σε συνθήκες ανάπτυξης- ήταν να
είναι επίσηµα η ανεργία στο 17%, µε τους µακροχρόνια άνεργους να βρίσκονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες στις λίστες του
ΟΑΕΔ, κανένας από αυτούς να µην επιδοτείται και η µαύρη ανασφάλιστη εργασία να οργιάζει. Ακόµα και ο ίδιος ο ΟΑΕΔ είκοσι
χρόνια τώρα αδυνατεί να δώσει συγκεκριµένα στοιχεία για το
πόσες από αυτές τις θέσεις εργασίας των εκατοντάδων επιδοτούµενων προγραµµάτων µετατράπηκαν σε θέσεις µόνιµης και
σταθερής εργασίας. Ξέρετε γιατί; Διότι αυτοί οι δείκτες προσεγγίζουν το «µηδέν»!
Σήµερα έρχεστε µε ένα αντίστοιχο πρόγραµµα, που όµως είναι
πιο γενικευµένο. Είναι ένα πρόγραµµα που αν αντικαταστήσουµε
τη λέξη «SURE» και βάλουµε τις λέξεις «κοινωφελές» ή
«voucher», είναι ακριβώς το ίδιο, έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα.
Και εσείς, κύριοι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, τόση υποκρισία πια; Τα
προγράµµατα voucher και τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας δεν τα θυµάστε; Ή µήπως δεν τα εφαρµόσατε και εσείς, πανηγυρίζοντας µάλιστα για την απορροφητικότητά τους; Εσείς
είχατε µέχρι και τις καθαρίστριες του ΟΑΕΔ απλήρωτες και στο
τέλος τις πετάξατε έξω!
Οι εργαζόµενοι πλέον έχουν µεγάλη πείρα. Ξέρουν ότι έχουν
πληρώσει τα προηγούµενα χρόνια πάρα πολλά και δεν θα πληρώσουν ξανά.
Κυρίες και κύριοι, σας ενηµερώνουµε επίσης ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κατέθεσε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τροπολογία-προσθήκη για
τη «ΛΑΡΚΟ», προκειµένου να σταµατήσουν τα σχέδια για τη διά-
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λυση αυτής της στρατηγικής σηµασίας επιχείρησης. Η τροπολογία του ΚΚΕ, στη βάση της πάγιας θέσης του κόµµατος για την
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, προβλέπει τα αυτονόητα για τη σωτηρία της επιχείρησης, δηλαδή κατάργηση της
εξουσίας του ειδικού εκκαθαριστή, µέτρα για την πλήρη λειτουργία της, εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη της «ΛΑΡΚΟ» µε κρατική
χρηµατοδότηση, προστασία όλων των εργαζοµένων στην εταιρεία και των δικαιωµάτων τους.
Όµως, το κείµενο της τροπολογίας αξίζει να διαβαστεί όχι
µόνο από τους εργάτες της «ΛΑΡΚΟ», αλλά από όλους τους εργαζόµενους, για να δουν ποια επιχείρηση µε ευθύνη όλων σας
οδηγείται στην απαξίωση. Διότι η «ΛΑΡΚΟ» είναι η µοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο
µέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων µεταλλευµάτων.
Η χώρα µας έχει στο υπέδαφός της το 90% των καταγεγραµµένων κοιτασµάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα µεταλλεύµατα αυτά είναι κοβαλτιούχα, γεγονός που τα καθιστά
δυσεύρετα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Και στο ζήτηµα αυτό φαίνεται ο αντιδραστικός ρόλος για µία
ακόµη φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βάζει και πρόστιµα από πάνω, γιατί θέλει να τελειώνει µε τη «ΛΑΡΚΟ». Πώς
αλλιώς θα βάλουν χέρι πιο εύκολα τα ευρωπαϊκά µονοπώλια
στον πλούτο της «ΛΑΡΚΟ», στον πλούτο της Ελλάδας;
Η «ΛΑΡΚΟ» είναι η απόδειξη ότι η χώρα µας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό εργατικό-τεχνικό
προσωπικό, ενώ για σας είναι βαρίδι και θέλετε να τη βγάλετε
από τη µέση. Στα χέρια, όµως, µιας άλλης εργατικής, πραγµατικά, λαϊκής διακυβέρνησης που θα οργανώσει αλλιώς την κοινωνία και την οικονοµία, θα είναι µεγάλο εφόδιο και ατού για την
ικανοποίηση των αναγκών του λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ξαναβάφτισε το δηµόσιο σύστηµα υγείας και από ΕΣΥ, το είπε «νέο
ΕΣΥ». Μόνο που τίποτα νέο για τον λαό δεν µπορεί να προκύψει
από τα ίδια παλιά υλικά της πολιτικής της εµπορευµατοποίησης
και ιδιωτικοποίησης, γιατί πολύ απλά αυτή η πολιτική έχει χρεοκοπήσει. Αυτή η πολιτική, πολύ πριν την πανδηµία, έφτασε το δηµόσιο σύστηµα υγείας λίγο πριν την κατάρρευση ουσιαστικά, µε
εξουθενωµένους και κακοπληρωµένους τους ελάχιστους υγειονοµικούς, µε το 20% εξ αυτών να µετράει µέρες ή µήνες πριν
την απόλυση.
Αυτή η πολιτική τώρα έχει βάλει έναν ολόκληρο λαό στην αναµονή για ένα ιατρικό ραντεβού, για εξετάσεις, για µία διάγνωση,
για µία θεραπεία, για τα φάρµακά του. Αυτή η πολιτική µετέτρεψε το ΕΣΥ σε «κορωνοΕΣΥ» και άφησε χωρίς περίθαλψη
ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα, ενώ στέρησε από άλλους καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, την αναγκαία φροντίδα.
Και ενώ ο λαός µας συνεχίζει µε αγωνία να έχει στραµµένο το
βλέµµα του στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, εσείς έχετε τον νου
σας στο πώς θα ωφεληθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι στην υγεία.
Γι’ αυτό, ακόµα και µέσα στην πανδηµία, διπλασιάσατε τις αποζηµιώσεις από τα ασφαλιστικά ταµεία για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ,
κλείσατε τον κόσµο σπίτι του χωρίς γιατρό αντί να επιτάξετε τον
ιδιωτικό τοµέα, αφήσατε ανεξέλεγκτους ιδιωτικούς οµίλους να
ξεζουµίζουν το προσωπικό τους και να τους στερούν ακόµη και
στοιχειώδη µέτρα προστασίας, τους δώσατε το ελεύθερο να θησαυρίζουν από διαγνωστικά τεστ.
Τώρα επαναφέρετε τα σχέδια που αφήσατε στη µέση, όπου
το νέο εθνικό σύστηµα υγείας θα δουλεύει σε συνεργασία µε τον
ιδιωτικό τοµέα, µε τις ΣΔΙΤ, τις γνωστές συνεργασίες και συµπράξεις µε τους διάφορους επιχειρηµατικούς οµίλους στην
υγεία. Παρουσιάζετε, δηλαδή, ως σωτήρια για το δηµόσιο σύστηµα την πολιτική που ευθύνεται για τα προβλήµατά του, µια
πολιτική που στερεί από τον λαό το δικαίωµα σε πλήρεις, δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.
Αυτά τα παλιά υλικά είναι ήδη δοκιµασµένα και σε πιο προηγµένες οικονοµικά καπιταλιστικές χώρες, όπως για παράδειγµα
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου εκατοµµύρια ανασφάλιστοι δεν πέρασαν καν την πόρτα του νοσοκοµείου, ενώ
άλλοι πλήρωναν ακριβά τη νοσηλεία ή µάταια αναζητούσαν ένα
κρεβάτι στις ΜΕΘ. Δοκιµάστηκαν σε χώρες όπου οι γιατροί επέλεγαν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει λόγω της ανεπάρκειας
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των ΜΕΘ, όπως στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και αλλού.
Τώρα όµως και µε την εµπειρία της πανδηµίας ο λαός πρέπει
να πει ένα «Φτάνει πια»! Φτάνει πια µε την κοροϊδία απέναντι
στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, συνολικά τους εργαζόµενους,
που µε τη δουλειά και την αυτοθυσία τους κρατούν όρθια τα νοσοκοµεία µας! Φτάνει πια µε τα «χαράτσια» και τις πληρωµές
ασθενών και ασφαλισµένων, µε την υποχρηµατοδότηση και τις
ελλείψεις!
Τώρα µπορεί να δυναµώσει ο αγώνας για ένα σύστηµα υγείας
αποκλειστικά δηµόσιο, δωρεάν για όλους, στο επίπεδο των δυνατοτήτων που προσφέρει σήµερα η ίδια η εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Τέλος, για να έχουµε ένα καλό ερώτηµα: Γιατί δεν προχωράτε
-άλλο ζήτηµα αυτό, βέβαια, φεύγω από την υγεία και τελειώνωστην παράταση της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως ζητά, έστω ενδεικτικά,
άλλα χαρακτηριστικά, πάνω από το 90% των ψηφισάντων του
κλάδου αυτού, την ώρα που το κάνετε µε τη σηµερινή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για µία σειρά από άλλες ενώσεις, σωµατεία και συλλόγους;
Είναι παραπάνω από φανερή η σκοπιµότητα αυτού του γεγονότος. Εάν προχωρήσετε σε δικαστικό διορισµό, θα πρόκειται
πραγµατικά για ένα ξεκάθαρο πραξικόπηµα. Και βεβαίως, είµαστε σίγουροι ότι θα το πληρώσετε ακριβά αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης,
ο κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας τη σηµερινή µου
οµιλία, ως Μικρασιάτης στην καταγωγή και ως πρόσφυγας, αν
θέλετε, από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τον
Πόντο, να υπενθυµίσω ότι σήµερα είναι 29 Μαΐου. Σαν σήµερα,
λοιπόν, -και ντρέποµαι που το λέω, αλλά κανένα κανάλι δεν έκανε
ούτε µία αναφορά, θα µου πουν κάποιοι «Βυζάντιο» κ.λπ.- άρχισε
το ξεκλήρισµα ενός ολόκληρου λαού και ενός ολόκληρου
έθνους, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Και το ξεκινάω έτσι γιατί σήµερα ζούµε ακριβώς την ίδια εκείνη
περίοδο. Αν δείτε πως η ιστορία επαναλαµβάνεται -και οµιλώ ως
γνώστης της ιστορίας υπό την έννοια των επιστηµών-, θα διαπιστώσετε ότι είναι παράλληλη διαδροµή, κύριε Υπουργέ.
Εκείνη την περίοδο, ακριβώς πριν την άλωση, είχαµε µία συνεχή υπερφορολόγηση των αυτοκρατόρων σε όλη τη Μικρά Ασία
που ήταν µια µικρή αυτοκρατορία και γύρω από την Πόλη, υπερφορολόγηση, θα έλεγα, συνεχής, µε συνέπεια οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας να µισούν, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο το Βυζάντιο.
Μισούσαν το κράτος, µισούσαν τον αυτοκράτορα. Τότε είχαµε
και ένα άλλο πρόβληµα: λειψανδρία. Δεν υπήρχαν άντρες να στελεχώσουν τον στρατό του Βυζαντίου. Το ίδιο συµβαίνει και σήµερα. Υπερφορολόγηση και λειψανδρία για τις ένοπλες δυνάµεις
λόγω του δηµογραφικού.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά λίγο πριν την άλωση
οδήγησαν τους Τούρκους έξω από τα τείχη της Πόλεως και ήρθε
εκείνη στιγµή, δυστυχώς άνοιξε η κερκόπορτα, µπήκαν µέσα οι
Τούρκοι και έγιναν τα όσα έγιναν.
Δυστυχώς και σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τέτοιο σηµείο. Μπορεί να µην το αντιλαµβανόµαστε, αλλά αν δείτε ότι η
ιστορία επαναλαµβάνεται ως σπιράλ θανάτου, θα έλεγα, είναι
ακριβώς ίδια η περίοδος. Η Ελλάδα πτώχευσε, υπερφορολογήθηκε, τα παιδιά της έφυγαν στο εξωτερικό -εκείνη την περίοδο
έφευγαν όλοι στην Ευρώπη από την Πόλη- και σήµερα φτάνουµε
στο σηµείο µηδέν να φοβόµαστε και πάλι τον ίδιο τον Τούρκο
µήπως και µας δηµιουργήσει προβλήµατα στο Αιγαίο, στη Θράκη
και σε άλλες πτυχές µε τη συνεχή προκλητικότητά του.
Και το λέω αυτό γιατί σήµερα ο Ερντογάν αποφάσισε να µολύνει την Αγία Σοφία -και το λέω κυριολεκτικά, να µολύνει και
αυτό για οποιαδήποτε θρησκεία, σε οποιονδήποτε ναό, αν ήταν
ένα τζαµί, δεν θα µπορούσε να µπει ένας παπάς και να κάνει λειτουργία γιατί απαγορεύεται ως πράξη- µε το δικό του Κοράνι.
Έβαλε και ένα τείχος, Hollywood παραγωγή! Και ποιο είναι το
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µόνο που θα κάνουµε εµείς ως χώρα; Το έχω µπροστά µου και
είναι ντροπή. Ειλικρινά το λέω αυτό και επιτρέψτε µου να µιλάω
ως πρόσφυγας γιατί ήρθαν οι παππούδες µου από την Πόλη, από
τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία και νιώθω, αν θέλετε, εκείνη την
αγωνία των ανθρώπων. Και θα το πω ωµά και ας παρεξηγηθούν
κάποιοι: Η ιστορία είναι αµείλικτη και η Τουρκία δεν έχει ιστορία.
Η Τουρκία εδώ και αιώνες έχει ποινικό µητρώο µε γενοκτονίες
και πάρα πολλές κακουργηµατικές πράξεις. Και δυστυχώς, η ελληνική πλευρά δεν το έχει καταλάβει, δεν έχει εστιάσει πάνω σε
αυτό, το προσπερνούµε πολύ εύκολα όλοι µας. Ούτε µία αναφορά από κάποιον εδώ µέσα. Ούτε µία αναφορά από κανάλια.
Δεν λέω στο πλαίσιο του εθνικισµού, του σοβινισµού που λένε
κάποιοι. Έτσι κι αλλιώς η Αριστερά ή η ψευτοαριστερά ή αυτοί
που θεωρούν ότι είναι αριστεροί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο
πατριωτισµός και δεν χρειάζεται να αγαπάς το έθνος σου. Χωρίς
έθνος, δεν υπάρχει διεθνισµός. Δεν γίνεται. Είναι αυτονόητες έννοιες και όροι. Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί να απαξιώνουµε
τόσο πολύ την ιστορία µας.
Άκουσα την απάντηση του κ. Πέτσα µε θλίψη θα πω. Για το
ότι σήµερα θα ακουστεί το Κοράνι στην Αγιά Σοφία, απαντάει η
ελληνική κυβέρνηση διά του τρόπου αυτού: «Είναι ένα θέµα προς
αποδοκιµασία, γιατί πέραν των άλλων έχει χαρακτηριστεί µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και αυτήν τη στιγµή
χρησιµοποιείται για την προώθηση άλλων σκοπών. Δεν είναι η
πρώτη φορά που συµβαίνει κάτι τέτοιο στον ιστορικό ναό. Παρακολουθούµε οποιαδήποτε πρόκληση, αλλά εµείς πάντα θα
προάγουµε τις σχέσεις καλής γειτονίας µε βάση το διεθνές δίκαιο».
Δύο ιστορικά λάθη: Πρώτον, µπορεί να είναι µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά είναι ένας ορθόδοξος ναός, που υπήρξε
επί χιλιετίες, που είναι σύµβολο της αυτοκρατορίας µας, της
ιστορίας µας και δεν είναι απλά πολιτιστική κληρονοµιά. Δεύτερον, πουθενά δεν ανέφερε τη λέξη Τούρκοι. Πουθενά. Φοβόµαστε να πούµε τη λέξη Τούρκοι. Ακόµη και στα διάφορα µηνύµατα
των πολιτικών αρχηγών, που διαβάζω, πολλές φορές δεν βλέπω
τη λέξη Τουρκία. Γιατί φοβόµαστε να πούµε ποιοι είναι αυτοί;
Αν ήµασταν εµείς, η Ελληνική Λύση, κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, από σήµερα το µεσηµέρι, µε το που αποφάσιζε αυτό ο
Ερντογάν, αυτόµατα θα είχαµε µποϊκοτάρει όλα τα τουρκικά
προϊόντα, θα είχαµε κλείσει τα σύνορά µας και δεν θα περνούσε
ούτε ένα τουρκικό προϊόν στην Ελλάδα. Είναι άποψή µου. Η
δράση φέρνει αντίδραση. Και δεν µπορεί συνεχώς η κλιµάκωση
αυτή να µην βρίσκει σθεναρή απάντηση. Εκεί που πονάει η Τουρκία είναι στα οικονοµικά της.
Και πρέπει να καταλάβετε και κάτι: Είµαστε υποχρεωµένοι
απέναντι στην ιστορία, είµαστε υποχρεωµένοι απέναντι στο
έθνος να απαντήσουµε. Δεν γίνεται να µην απαντάµε. Και κάποτε
πρέπει να καθορίσουµε όλοι µας το αυτονόητο: Ποια είναι η κόκκινη γραµµή µας. Δεν µπορεί ο Ερντογάν να θέλει να βάλει το
Κοράνι στην Αγία Σοφία και να µην µιλάει κανένας µας, να µην
λέει το παραµικρό κανείς. Είµαστε υποχρεωµένοι, επαναλαµβάνω. Θα µου επιτρέψετε, από την καρδιά και την ψυχή µου, να
µην ξεχάσω ποτέ τον Μαρµαρωµένο Βασιλιά. Δεν θα τον ξεχάσω.
Είναι δικαίωµά µου. Προέρχοµαι από αυτήν την περιοχή. Δεν
µπορώ να τον ξεχάσω. Στο µυαλό και στη σκέψη µου θα υπάρχει.
Είναι ένας µύθος; Είναι ένας θρύλος; Πρέπει να υπάρχει, γιατί
από αυτά τα λάθη που κάναµε τότε, θα πάρουµε και τα µαθήµατά
µας στην πορεία. Και σταµατώ εδώ.
Κάποιος, όµως, κάποιος πρέπει να σταµατήσει τον Ερντογάν.
Και δεν είναι ούτε η Δύση, ούτε η Ρωσία, ούτε η Γερµανία, ούτε
κανείς. Ο µόνος που θα σταµατήσει τον Ερντογάν και την Τουρκία είναι οι Έλληνες, είναι η Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Έτσι περίµεναν και το 1453 να σταµατήσει η Δύση τους Τούρκους, αλλά δεν τους σταµάτησαν. Αυτά είχα να πω και κλείνω
εδώ.
Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, έχω να πω πάρα πολλά
πράγµατα. Δήµοι: Παίρνετε κονδύλια, το 50% από επενδύσεις
που έπρεπε να κάνουν οι δήµοι, για να καλύψετε οφειλές, άρθρο
33.
Κύριε Υπουργέ µου, γιατί; Γιατί το κάνετε αυτό; Για πείτε µου,
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εσείς, οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας, τι είδους λογιστικά,
οικονοµικά µάθατε και που τα µάθατε; Τα χρήµατα που έχουν οι
δήµοι θα τα πάρουµε για επενδύσεις, για έργα, για υποδοµές,
για το δήµο τους. Θα τα πάρουν, όµως, και θα πηγαίνουν σε
άλλες οφειλές. Δηλαδή πού είναι η υποχρέωση της πολιτείας να
διαφυλάξει το ταµείο του δήµου;
Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 55, έχετε µία αδυναµία µε τις
µη κυβερνητικές οργανώσεις. Εµείς σας λέµε να τις κλείσετε,
εσείς επιταχύνετε τις διαδικασίες χρηµατοδότησης. Κάνετε το
ακριβώς αντίθετο. Και ακόµα περιµένουµε να µας πει ο Μηταράκης –θα έρθει λέει την Παρασκευή να τα πούµε µαζί- πόσες ΜΚΟ
έκλεισε µέχρι σήµερα. Η τουρκική ΜΚΟ υπάρχει στη Λέσβο; Να
µας πουν αν υπάρχουν αυτές. Πώς επιταχύνετε τη χρηµατοδότησή τους;
Επίσης, το µεγαλύτερο έγκληµα που κάνετε, κύριε Σταϊκούρα,
που είστε και από µία περιοχή αγροτική, χρήση, λέτε, της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής για εξόφληση οφειλών των δήµων, αντί να
πάνε τα χρήµατα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στον
πρωτογενή τοµέα, άρθρο 30.
Άρθρο 24: Αυτοδίκαιη, χωρίς έλεγχο παράταση αδειών εργασίας στους λαθροµετανάστες ή µετανάστες στην αγροτική οικονοµία. Θα σας πω κάτι πολύ απλό: Εµείς σας είπαµε, κύριε
Υπουργέ: Δώστε 60 ευρώ µεροκάµατο σε κάθε Έλληνα -30 το
ελληνικό κράτος και 30 ο αγρότης- για να µην χρειαζόµαστε ξένα
εργατικά χέρια. Ούτε αυτό προτείνατε. Θέλετε τον Έλληνα να
τον επιχορηγείτε και να τον επιδοτείτε, αλλά δεν θέλετε να του
δίνεται δουλειά πραγµατική, να δουλέψει για να ζήσει, να καταλάβει ότι η δουλειά είναι το σηµαντικότερο για να βγάλεις χρήµατα.
Κάνουµε µαλθακούς νέους έτσι, κάνουµε νέους που δεν θέλουν να δουλέψουν.
Δίνετε προνόµια σε αεροπορικές εταιρείες. Κύριε Υπουργέ ακούστε µε λίγο για µισό λεπτό- ξέρετε ότι τα voucher που θα
δώσουν τώρα οι αεροπορικές εταιρείες για τα εισιτήρια που
έκλεισαν οι άνθρωποι αυτό το τρίµηνο δεν περιλαµβάνουν τους
φόρους; Το ξέρετε αυτό; Όταν δηλαδή µία αεροπορική εταιρεία
σου δίνει ένα voucher, κύριε Υπουργέ µου, δεν σου δίνει και τον
φόρο. Τον φόρο τον πληρώνεις εσύ µετά. Σου δίνουν πίσω 30
ευρώ. Για δείτε το, Υπουργέ µου, σηµειώστε το, σας παρακαλώ
πάρα πολύ και πείτε το στην «κυρία AEGEAN», την οποία θα τη
χρηµατοδοτήσετε χωρίς να πάρετε µετοχές, από ό,τι µαθαίνω,
κακώς και αυτό. Εδώ η γερµανική Κυβέρνηση κάνει πόλεµο µε
τη «LUFTHANSA», γιατί τους λέει «θέλετε λεφτά;», «θα µας δώσετε το 20% των µετοχών». Γίνεται πόλεµος της «LUFTHANSA»
µε τη γερµανική κυβέρνηση εδώ και δυο, τρεις µέρες.
Λέω, λοιπόν, πείτε τους «ρε παιδιά, τον φόρο να τον πληρώσει
πάλι ο επιβάτης; Αφού τον έχει πληρώσει µια φορά». Του δίνετε
30 ευρώ πίσω.
Πάµε σε ένα άλλο σηµείο: Προνόµια σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, 50% προκαταβολή. Ξέρετε, θα µπορούσα να πω και «όχι»
εδώ, αλλά θα επικαλεστείτε -και θα έχετε δίκιο- ότι πρέπει τα
νησιά να έχουν πλοία. Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά προκαταβολικά
το 50% προς τι; Δώστε 15%, 10%! Τόσο πλουσιοπάροχοι, τόσο
ανοιχτοχέρηδες είστε στους εφοπλιστές; Στους εφοπλιστές
έχετε µία αδυναµία. Ως Νέα Δηµοκρατία την έχετε την αδυναµία
σας. Τρώτε, πίνετε µαζί τους, καλά κάνετε και τους βάζετε και
παίρνουν και κανάλια και κάνουν και ό,τι θέλουν. Αυτό είναι άλλο
θέµα. Πάµε στην ουσία, όµως. Γιατί προκαταβολικά το 50%;
Δώστε προκαταβολικά 50% σε όλους τους Έλληνες, 100%, οτιδήποτε, χρήµα.
Επίσης, απευθείας αναθέσεις για είδη ατοµικής προστασίας
σε σχολεία, άρθρο 37, «Παπουτσάνης και Σία ΟΕ». Γιατί, κύριε
Υπουργέ µου, απευθείας αναθέσεις; Γιατί; Θυµάµαι, ήσασταν
εδώ ως αντιπολίτευση και φωνάζατε για τον ΣΥΡΙΖΑ -ο οποίος
πάντα απών είναι µαζί µε τους υπόλοιπους, όλοι λείπουν, δεν
ξέρω τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσειφωνάζατε στους κύριους που κυβερνούσαν από τότε ότι κάνουν
απευθείας αναθέσεις. Το ίδιο κάνετε και εσείς σήµερα! Γιατί το
κάνετε αυτό το πράγµα; Ποιος είναι ο λόγος; Μιλάω, δηλαδή, για
το άρθρο 37.
Στο άρθρο 42, µετάκληση αλλοδαπού για αγροτικές εργασίες.
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Δεν ακούσατε την πρότασή µας και επιµένω σε αυτό. Σας είπα
60 ευρώ, 30 ευρώ το κράτος και 30 ευρώ να δώσει ο αγρότης,
60 ευρώ µεροκάµατο θα πάνε να δουλέψουν οι Έλληνες. Είναι
δεδοµένο, δεν παίρνεις πουθενά τόσα.
Πάµε τώρα και στα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ. Η Ελληνική
Λύση, αντιλαµβανόµενη τη λαϊκή οργή, κύριε Υπουργέ και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ζητάµε επιτέλους
από τον Πρωθυπουργό -κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο,
καλώς ήλθατε!- το λέµε και το επαναλαµβάνουµε αυτήν την «Επιτροπή του 2021» να την τελειώσετε, την «Επιτροπή του 2021» να
την καθαρίσετε! Είναι η κόπρος του Αυγεία. Ας κάνει ο Πρωθυπουργός -έχει κάνει τον Μωυσή µου είπαν, τον Ηρακλή είπε τώρα
η γερµανική εφηµερίδα-, εν πάση περιπτώσει, πραγµατικά τον
Ηρακλή, να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία. Να τον καθαρίσει!
Μια τη σηµαία στο σήµα τους δεν βάζουν, «Επιτροπή του
2021», µια «ο Καποδίστριας είναι δικτάτορας» -η κ. Αγγελοπούλου, έτσι, για να µην ξεχνιόµαστε- µια «ο Καραϊσκάκης είχε έρωτες», µια «διακόσια χρόνια µόνο Έλληνες είµαστε», µια «τα
κρυφά σχολεία δεν υπήρχαν».
Αυτή δεν είναι «Επιτροπή του 2021», κύριε Υπουργέ, αυτή είναι
η επιτροπή της εθνικής λοβοτοµής. Θέλουν να µας κάνουν λοβοτοµή. Και βλέπω εδώ τον Ρόντρικ Μπήτον, ο οποίος ευελπιστεί
-λέει- ότι οι εορτασµοί του 2021 θα διαλύσουν τους µύθους της
εθνικής µας αφήγησης.
Και ρωτώ: Ο εορτασµός του 2021 θα είναι αυτό; Η επιτροπή η
δική σας; Εσείς την ορίσατε, κύριοι, εσείς, ο Πρωθυπουργός και
εσείς. Είναι εορτή για την τόνωση της εθνικής αυτοπεποίθησης
αυτή η γιορτή.
Έχει καταντήσει γελοίο -ειλικρινά το λέω, κύριε Υπουργέ- οι
Βουλευτές και οι ψηφοφόροι της Νέας Δηµοκρατίας να διαµαρτύρονται για την «Επιτροπή του 2021». Βλέπω tweet συναδέλφων
Βουλευτών σας και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι που διαµαρτύρονται µε τις ανοησίες της επιτροπής, όταν το ίδιο κόµµα -το ίδιο
κόµµα και σήµερα υπάρχει αντίδραση- τους διόρισε. Ξηλώστε
τους και βάλτε άλλους, ρε παιδιά! Πρέπει σώνει και καλά να είναι
η κ. Αγγελοπούλου µε τα πούρα υπεύθυνη; Κόψτε τη, να τελειώνει η ιστορία, κόψτε το καρκίνωµα! Δεν γίνεται έτσι η δουλειά!
Όσο για την προδοσία της Μακεδονίας, θα πω ότι χθες µε εξέπληξε αρνητικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι από τις λίγες
φορές που θα στηλιτεύσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Και το
κάνω µε κοµψότητα, γιατί σέβοµαι τον θεσµικό του ρόλο.
Έχω το DVD εδώ, κύριε Σταϊκούρα, µε συνέντευξή του, που
την ανέβασε ο ίδιος στη δική του προσωπική ιστοσελίδα, στη
«BILD». Ξέρετε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες; Ότι εµείς θα κλείσουµε τα λιγνιτωρυχεία νωρίτερα από τους Γερµανούς, οι οποίοι
θα τα κλείσουν µετά από είκοσι πέντε χρόνια -ακούστε τώρα αυτολεξεί- και «θα πρέπει οι κάτοικοι να βρουν άλλη δουλειά, δεν
µας αφορά αυτό». Να βρουν πού; Να πάνε και αυτοί στο εξωτερικό µετανάστες οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας; Να πάνε
πού; Να πάνε στην Αλβανία να δουλέψουν; Να γίνουν κάτι; Ο Κοζανίτης που έχει εξειδίκευση στο λιγνιτωρυχείο θα πάει να γίνει
κωπηλάτης; Τι θα κάνει; Αυτή ήταν η δήλωση.
Και ακούστε τι είπε στο τέλος: «Και βεβαίως, θα επωφεληθούν
οι γερµανικές εταιρείες από το κλείσιµο των λιγνιτωρυχείων». Δήλωσή του εδώ, DVD και αυτολεξεί την πήρα, θα την καταθέσω
στα Πρακτικά. Με θλίβει η δήλωση Έλληνα Πρωθυπουργού να
χαίρεται και να επαίρεται που θα κερδίσουν οι Γερµανοί. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή ελέγχετε τα κανάλια, τα µπουκώσατε
µε 30 εκατοµµύρια ευρώ, τη δήλωση αυτή δεν την πήρε να τη
µεταδώσει κανένας, να πει «τι λέει εδώ ο Πρωθυπουργός; Γιατί
το είπε αυτό το πράγµα; Πώς του ξέφυγε αυτό;».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
DVD και το προαναφερθέν έγγραφο, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν στο ελληνικό πολιτικό
σύστηµα σε συνέργεια των µέσων ενηµερώσεως, γιατί είναι συνεργοί στην παραπληροφόρηση, διότι έχουν µπουκώσει µε 20
εκατοµµύρια, 30 εκατοµµύρια ευρώ και βλέπω καµιά φορά παίζει
λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, άντε και το ΚΚΕ και σταµατάει εκεί το παραµύθι.
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Θα το πω ευθέως και δεν έχω τίποτα µε τον κ. Βαρουφάκη:
Βαρουφάκης, Βελόπουλος δεν υπάρχουν στα κανάλια, δεν υπάρχουµε καθόλου. Είστε άυλος, κύριε Βαρουφάκη, είστε διακτινισµένος σε άλλους πλανήτες για τα κανάλια τα ελληνικά. Είναι
γνωστή τακτική. Και βγάζουν και τις δηµοσκοπήσεις επί µισθώ
και λέει καθένας ό,τι θέλει, που αν υπήρχε εισαγγελέας και τους
έλεγχε, θα είχαν µπει φυλακή όλοι αυτοί για πολλούς λόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Σας διαβάζω, κύριε Υπουργέ, τώρα -γιατί πιέζει ο χρόνος, δυστυχώς- από την εφηµερίδα «Μαχητής της Θράκης» ότι ο Δήµαρχος Ριτβάν Ντελή Χουσεΐν, ο οποίος έχει µία ιδιότυπη ασυλία
από το ελληνικό κράτος κάνει αναρτήσεις στο Facebook του.
Κύριε Υπουργέ, φανταστείτε Έλληνα κάτοικο της Τουρκίας,
κάτοικο της Γερµανίας να βγάζει συνεχώς µηνύµατα και να µιλάει
και να λέει «είµαι περήφανος που είµαι Τούρκος». Και είναι δήµαρχος ελληνικής πόλης αυτός.
Η εφηµερίδα «Μαχητής» λέει: «Ο ίδιος προκαλεί µε το θράσος
του, µε απευθείας αναθέσεις και τη σκοτεινή διαχείριση του
δήµου, αλλά συνεχώς λέει ότι είναι Τούρκος».
Εγώ δεν ήξερα ότι έχουµε Τούρκους δηµάρχους. Το τι αισθάνεται είναι δικό του θέµα, προσωπικό, όπως και εγώ χθες στην
οµιλία µου για τη Μακεδονία δεν σας είπα «προδότες», δεν είπα
«προδότες» τους συριζαίους, γιατί ο θεσµικός µου ρόλος µου το
απαγορεύει, γιατί έχεις θεσµικό ρόλο. Η άποψή µου η προσωπική
είναι για τον εαυτό µου και για τους φίλους µου. Όταν είσαι δήµαρχος ή πρόεδρος κόµµατος, δεν λες τέτοια πράγµατα και εδώ
έπρεπε να επέµβει ο εισαγγελέας, πραγµατικά έπρεπε να επέµβει ο εισαγγελέας. Δεν επεµβαίνει κανένας. Το Προξενείο στην
Κοµοτηνή κάνει ό,τι θέλει, πληρώνει, µισθοδοτεί, τροµοκρατεί,
έχουµε ψευδοµουφτήδες -ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκίνησε, το συνεχίζετε
και εσείς- οι οποίοι έπρεπε να έχουν φύγει οι ψευδοµουφτήδες αντί τους κανονικούς µουφτήδες- και τους έχετε υλοποιήσει
εσείς τη γραµµή ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ίδιοι!
Στα Σκόπια ίδιοι, στο θέµα της Θράκης ίδιοι, στο Αιγαίο ίδιοι,
στην οικονοµία κάνετε τα ίδια! Τι διαφορετικό κάνετε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Είστε ίδιοι και απαράλλακτοι!
Και θα σας απαντήσω µε ένα επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ. Είναι
δυνατόν, κύριε Σταϊκούρα, να βγάζει λίστες ο κ. Θεοχάρης, ο
Υπουργός Τουρισµού µε νησιά υψηλής επικινδυνότητος; Εδώ
είναι, δεν το πιστεύετε; Εδώ είναι! Θα τα καταθέσω και αυτά µαζί.
Έβγαλε ο Υπουργός Τουρισµού λίστες µε νησιά υψηλής επικινδυνότητας σε ζώνες. Σαν να λέει, λοιπόν, στους τουρίστες «µην
πάτε εκεί πότε!». Και τι κάνουν τώρα οι tour operators; Εκβιάζουν
να πάρουν και χαµηλότερη τιµή από ό,τι είχαν πάρει, καταγγελία.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψάξτε το, κύριε συνάδελφε, δεν είναι κακό! Να τα εδώ είναι,
σήµερα τα βρήκα. Ας τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του.
Φίλος µου από τη Γερµανία µου τηλεφώνησε και µου λέει «εµένα
µου είπαν ότι το νησί τάδε είναι επικίνδυνο για να πάω. Γιατί να
πάω εκεί; Θα πάω αλλού».
Ε, λοιπόν, όταν οι ίδιοι βάζουµε αυτογκόλ, ε, πρέπει να προσέχουµε, ρε παιδιά, έχουµε έναν θεσµικό ρόλο. Δεν γίνεται αυτό
το πράγµα!
Και επίσης, για να πάµε στην αγροτική παραγωγή, για εµένα
είναι υψηλής ευθύνης να αντιληφθεί αυτή η Κυβέρνηση, κύριε
Υπουργέ, ότι είναι µια ιστορική ευκαιρία για τη Νέα Δηµοκρατία
από εδώ και πέρα. Είναι η ιστορική σας ευκαιρία -θα σας πω στην
πορεία- αυτά τα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ µην γίνουν Πακέτο
Σαντέρ και Πακέτο Ντελόρ και τα φάνε κάτι «Μπόµπολες», όπως
στο παρελθόν και κάτι διαπλεκόµενοι και µεγαλοεργολάβοι.
Κάντε ένα σχέδιο ανάπτυξης πραγµατικό, κύριε Υπουργέ!
Κάντε ένα πραγµατικό σχέδιο µε στήριξη στον πρωτογενή τοµέα,
αλλά όχι έτσι όπως το λένε κάποιοι αφηρηµένα. Εµείς έχουµε
σχέδιο για την τέταρτη και πέµπτη βιοµηχανική της µορφή. Είναι
πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η καλλιέργεια της ντοµάτας
σου δίνει υπεραξία, όταν τη βιοµηχανοποιείς και κάνεις τυποποί-
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ηση, δηλαδή απλά πραγµατάκια και κυρίως να βρούµε υπεραξία
προϊόντων αγροτικών που δεν µπορούν να παράγουν οι άλλοι.
Ο κ. Μητσοτάκης στη Λάρισα προεκλογικά υποσχέθηκε µε το
πετρέλαιο το αφορολόγητο στους αγρότες, δεν το έκανε. Πρέπει
να απαιτήσετε, κύριε Υπουργέ –να το πείτε στον κ. Βορίδη- την
πρόωρη καταβολή των ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που ήδη έχει προγραµµατιστεί, πρόωρη, όµως. Υπάρχουν τα προγράµµατα, ας
πιέσουµε να πάρουµε πρόωρα τα λεφτά. Είναι έτοιµα λεφτά που
µπορούµε να πάρουµε, για να τα δώσουµε στους αγρότες και
στους κτηνοτρόφους.
Ακούστε τι λάθη κάνετε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ξέρει ο
Μάκης Βορίδης από κτηνοτροφία και δεν είναι και υποχρεωµένος, δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Θα µαλώνει το µοσχάρι µε το
προβατάκι, για να κάνει τον δικαστή;
Ακούστε τώρα: Λέτε, λοιπόν: «Θα αποζηµιώσω τους κτηνοτρόφους το Πάσχα, όσους επλήγησαν, µε βάση το αιγοπρόβειο
γάλα που παράγεται». Μα, οι περισσότεροι παράγουν τα αιγοπρόβατα για τη σφαγή, για το κρέας τους!
Έχω άδικο, κύριε Υπουργέ µου; Ο κ. Τσιάρας που είναι από
χωριό σαν και εµένα, γιατί ξέρει, από χωριό είµαστε και οι δυο,
τα ξέρει. Και αυτό έχει ως συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να µην αποζηµιώνονται και να είναι στα κάγκελα. Δεν το κάνετε από δόλο.
Εγώ δεν µιλάω για δολιότητα τώρα, προς Θεού έτσι; Αλλά λέω
ότι αυτό το πράγµα πρέπει να το δείτε σοβαρά, δεν είναι νοµοθετούµε επί χάρτου.
Πάµε στο άλλο: Αποζηµιώσεις σε έναν τύπο που έχει δέκα
πρόβατα. Πάει ο λύκος του τρώει τα δέκα πρόβατα. Ακούστε
τώρα, εάν ο λύκος του φάει εννέα, δεν θα αποζηµιώνεται, πρέπει
να του φάει δέκα, κύριε Υπουργέ. Στα εννέα δεν θα αποζηµιωθεί
ποτέ, ο νόµος το λέει. Να φάει τουλάχιστον δέκα και να κουβαλήσει τα κουφάρια τους –ακούστε!- στο φορτηγό και να τα πάει
στον ειδικό.
Γελάτε, κύριε Υπουργέ, αλλά αυτή είναι η γραφειοκρατία στην
Ελλάδα! Πρέπει να πάει τα κουφάρια τους να τα δείξει τον υπεύθυνο για να πάρει την αποζηµίωση του. Και η αποζηµίωση δεν
θα είναι ολόκληρη, θα είναι τα µισά χρήµατα. Αυτό το αναφέρω
για να καταλάβετε ότι δεν στηρίζεις την κτηνοτροφία και την
αγροτική οικονοµία έτσι, είναι λάθη.
Επίσης, απαγορεύσατε το χύµα τσίπουρο. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος είναι ωσεί παρών µια ζωή. Γι’ αυτό οι δηµοσκοπήσεις
µας πηγαίνουν όλους εκεί που µας πηγαίνουν. Αντί να είµαστε
όλοι εδώ µέσα και να δουλεύουµε πραγµατικά για την Ελλάδα
και να νοµοθετούµε και να κάνουµε κριτική για να βοηθήσουµε
την κυβέρνηση ή για να κάνουµε κριτική, απουσιάζουµε.
Απαγορεύσατε το χύµα τσίπουρο. Γιατί; Έτσι δηµιουργείτε
πρόβληµα στους αµπελοκαλλιεργητές και στους αµβυκούχους.
Τους κάνετε µεγάλη ζηµιά. Γιατί το χύµα; Πείτε µου εσείς! Γιατί
να απαγορευτεί; Όλη η Θεσσαλία, η Κρήτη µε την τσικουδιά,
είναι στα κάγκελα. Και είναι Κρητίκαρος ο δικός σας ο Πρωθυπουργός! Είναι από την Κρήτη, οπότε ας πάει να τους δει τους
Κρητικούς. Το λέω για να καταλάβετε ότι κάποια στιγµή πρέπει
να δούµε σοβαρά τα πράγµατα. Δεν µπορούµε έτσι να νοµοθετούµε.
Οι τιµές που πωλούν οι παραγωγοί την πατάτα σήµερα, τώρα
που µιλάµε, έχουν κατρακυλήσει στο 0,12 ευρώ. Έχει γεµίσει η
αγορά από πατάτα Αιγύπτου, από Μαρόκου και ο Έλληνας πατατοπαραγωγός πεθαίνει πραγµατικά, λιµοκτονεί.
Και δεν ακολουθήσατε τη δική µας στρατηγική. Τι σας είπαµε,
κύριε Σταικούρα; Στηρίξτε τα ελληνικά προϊόντα. Δώστε αφορµή
και αιτία στον Έλληνα καταναλωτή να αγοράσει ελληνικά προϊόντα για να στηριχθεί ο Έλληνας παραγωγός. Τι πιο απλό από
αυτό; Δεν ξέρω αν πρέπει να φωνάξω, να ουρλιάξω, για να µε
βάλουν κάποιοι στα κανάλια να πω καµµία περίεργη, τσιτάτη αντίληψη για να µου βάλουν τις προτάσεις, γιατί µε προτάσεις ερχόµαστε εδώ.
Θέλω η Ελληνική Λύση, είτε µείνει εδώ, κύριε Υπουργέ µου,
είτε δεν µείνει, να είναι στην ανάµνηση του ελληνικού λαού ως
ένα κόµµα το οποίο ήρθε µε προτάσεις, ούτε φασαρία ήρθαµε
να κάνουµε, ούτε να µαλώσουµε, ούτε ούγκανα είµαστε, ούτε
οτιδήποτε άλλο µας λέει ο κ. Δένδιας.
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Εδώ ο κ. Δένδιας είπε ακροδεξιό εµένα! Ο κ. Δένδιας αποκάλεσε εµένα ακροδεξιό, που ο κ. Δένδιας αντιγράφει το δικό µου
πρόγραµµα για τον φράχτη στον Έβρο! Μα, είναι απίστευτα
πράγµατα αυτά! Λέει ακροδεξιό εµένα ο άνθρωπος, ο οποίος,
ενώ πέρυσι έλεγε ότι δεν θέλει φράχτη, σήµερα κάνει φράχτη,
που εµείς δεν θέλουµε φράχτη, θέλουµε τείχος κανονικό, αλλά
λέµε! Αντιγράφει το δικό µας πρόγραµµα η Νέα Δηµοκρατία και
αποκαλεί εµένα ακροδεξιό! Μήπως είναι σε λάθος κόµµα;
Μήπως πρέπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δένδιας µε αυτά που λέει;
Δεν ξέρω! Δεν υπάρχει λογική µε αυτά! Σταµατήστε να κολλάτε
ταµπέλες. Δηλαδή, θα µπορούσα πολύ εύκολα εγώ, όταν µε αποκαλούν εµένα ακροδεξιό, να πω τον άλλο προδότη. Δεν θα το
κάνω ποτέ, όµως! Γιατί για να πω τον άλλο προδότη θα πρέπει
να τον πάω στο δικαστήριο και θα τιµωρηθεί. Τέλος! Και εδώ δεν
είναι δικαστήριο ούτε µπορούµε να κολλάµε ταµπέλες σε κανέναν εδώ µέσα . Είναι λάθος η ταµπέλα, γιατί ακούει κόσµος.
Επίσης, έχω µπροστά µου την πολύ σηµαντική πρωτοβουλία
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που τρέχει ένα πρόγραµµα εκπόνησης σχεδίου διατήρησης στρατηγικών αποθεµάτων τροφίµων στην Ελλάδα. Αυτό που λέει η Ελληνική Λύση τρία
χρόνια τώρα, έρχεται µόνο του το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο,
χωρίς τη συνδροµή της Κυβερνήσεως, χωρίς καµία αρωγή από
κανένα, να το κάνει πράξη. Αυτό έπρεπε να το κάνει η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, όχι το Πανεπιστήµιο µόνο του. Στηρίξτε
τα πανεπιστήµια, τουλάχιστον, δώστε κονδύλια. Δίνετε αλλού και
αλλού, στις φαρµακοβιοµηχανίες. Τα παίρνουν οι καθηγητές!
Δώστε εδώ τουλάχιστον! Γιατί; Γιατί αν δεν έχει τροφή ένα κράτος και κάνει µόνο εισαγωγές, κύριε Υπουργέ µου, -είστε οικονοµολόγος, τα ξέρετε αυτά-, 80% εισαγωγές σε βασικά
καταναλωτικά αγαθά είναι τελειωµένο κράτος. Όταν δηλαδή, σιτηρά, καλαµπόκι, βρώµη -για τα ζωντανά εννοώ-, ζωοτροφές,
όλα τα κάνουµε εισαγωγή και δεν παράγουµε και οι ίδιοι προϊόντα, ένα είναι βέβαιο: Είναι βέβαιο το αποτέλεσµα, πεθαίνεις
αν γίνει στραβή και κλείσουν όλες οι χώρες τα σύνορά τους. Το
λέω γιατί µερικά πράµατα πρέπει να τα δείτε σοβαρά.
Πάµε στην οικονοµία. Ακούστε, µου λέτε για 33 δισεκατοµµύρια. Καλό ως νούµερο. Βέβαια, µέχρι σήµερα κάθε µήνας που
περνάει χάνουµε 6 δισεκατοµµύρια -το ξέρετε αυτό- από το lockdown δηλαδή, χάσαµε περίπου 18 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ένα
τρίµηνο περίπου. Είναι ένα καλό νούµερο. Αυτό το νούµερο είναι
η δική σας ιστορική ευκαιρία, κύριε Σταϊκούρα, προσωπικά δική
σας και όλης της Κυβέρνησης για να γίνει ένα πρόγραµµα πραγµατικό στήριξης της οικονοµίας και όχι να πετάµε από δω κι από
εκεί τα λεφτά σε voucher, όχι είναι λάθος. Να κάνουµε ένα σχέδιο ώστε επιτέλους να αναπτυχθεί η οικονοµία ξανά, όχι παροχή
υπηρεσίας. Μην µου κάνετε την παροχή υπηρεσίας. Η παροχή
υπηρεσίας είναι ριψοκίνδυνη παραγωγή. Βρείτε τρόπο να κινηθεί
η διαδικασία. Αν θέλετε καλέστε κόµµατα να καταθέσουν όλοι
προτάσεις, για να δούµε πόσοι έχουν προτάσεις από τους απέναντι. Γιατί σας κουνάνε το δάχτυλο οι συριζαίοι για έναν και
µόνο λόγο, γιατί δεν έχουν πρόγραµµα και οι ίδιοι. Γιατί αν είχαν
πρόγραµµα πραγµατικό θα έλεγαν: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα,
πέντε, αλλά θα γίνουν έτσι. Όχι, δώστε 50 δισεκατοµµύρια, 70
δισεκατοµµύρια, 80 δισεκατοµµύρια, 100 δισεκατοµµύρια. Καλέστε µε προτάσεις πώς µπορεί να γίνει αυτό πράγµα.
Εµείς σας λέµε δύο πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας είναι ο πρωτογενής τοµέας, κύριε Υπουργέ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η
ανάπτυξη πολεµικής βιοµηχανίας -έξω ήταν οι άνθρωποι προηγουµένως- που είναι εξαγώγιµο υλικό, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Και χρειάζεται η Ελλάδα πολεµική βιοµηχανία, γιατί έχει έναν
εχθρό κακό ανατολικά, αλλά και µπορεί να γίνει και εξαγώγιµο
προϊόν αυτή η ανάπτυξη.
Θα πάρουµε λένε, ίσως, 33 δισεκατοµµύρια. Οι επενδύσεις
υψηλής τεχνολογίας, κύριε Υπουργέ µου, θα πρέπει να προτεραιότητα στα 33 δισεκατοµµύρια αυτά, µην µοιράζουµε τα λεφτά
έτσι. Να έχουν, όµως, µηδενικό φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή
θα λες στον άλλο: «Έλα κάνε µου επένδυση, εδώ αδερφέ, υψηλής τεχνολογίας, αλλά θέλω µηδενικό για πέντε χρόνια».
Ξέρετε, η Κίνα έτσι αναπτύχθηκε, κύριε Υπουργέ, τη δεκαετία
του ‘90. Είχε µηδενικούς φορολογικούς συντελεστές και πήγαιναν οι ευρωπαϊκές και οι αµερικανικές εταιρείες και έχτιζαν εκεί
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τα εργοστάσιά τους. Μήπως πρέπει να αντιγράψουµε πετυχηµένες συνταγές; Λέω, µήπως; Να το δούµε και αυτό.
Και εδώ πρέπει να πω ότι ένα τρισεκατοµµύριο στην οικονοµία
της δίνει Γερµανία χωρίς, όµως, να έχει δηµόσιο χρέος στο 80%
του ΑΕΠ της, κύριε Υπουργέ.
Θα σας πω τι θα συµβεί µε τα λεφτά που θα δοθούν. Η Γερµανία, δυστυχώς για όλους µας, µε αυτή την τακτική προσπαθεί να
υπερχρεώσει και άλλο τις χώρες, όπως έκανε µε την «FRAPORT», όπως έκανε µε τα αεροδρόµια µας, όπως έκανε µε όλα
αυτά και να έρθει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να παίρνει
φθηνά τις επιχειρήσεις. Θα έχουµε τεράστια ελλείµµατα και θα
µπορεί να εξαγοράζει, λοιπόν, η Γερµανία φθηνά επιχειρήσεις
που τη βολεύουν.
Εδώ είναι, λοιπόν, το ανάχωµα που πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και εσείς προσωπικά, ως Υπουργός Οικονοµικών, βέβαια, ώστε να µη συµβεί αυτό. Και να µην επισυµβεί αυτό πρέπει
εσείς ο ίδιος να έχετε ένα σχέδιο και ένα πρόγραµµα έτοιµο για
υλοποίηση. Δεν χωράει άλλη καθυστέρηση.
Και επειδή µιλάµε για Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θυµίσω σε µερικούς εδώ µέσα ότι το 1979 όταν µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είχαµε έλλειµµα 20% του ΑΕΠ και τώρα, κύριε Υπουργέ,
έχουµε 180%.
Εδώ δύο τινά συµβαίνουν: Ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µας
ωφέλησε καθόλου και µας βούλιαξε ως χώρα -όχι, µην χαµογελάτε, άλλο θέλω να σας πω- ή οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες για
να µπορέσουν να διαχειριστούν το βάρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αυξήσουν την παραγωγή ώστε να µην έχουµε προβλήµατα. Διαλέξτε και πάρτε, άλλη λύση δεν υπάρχει. Μη µου
πείτε ότι µαζί τα φάγαµε, όπως έλεγε ο άλλος; Όχι. Και να τα φάγαµε µαζί, όπως έλεγε ο άλλος, κάποιοι του τα έδιναν και αυτοί
οι κάποιοι είναι Υπουργοί. Τους βόλευαν στο δηµόσιο, τους έδιναν µισθούς, έδιναν επιδοτήσεις σε «µαύρα» κονδύλια, σε περίεργες επενδύσεις, «µαύρες» επενδύσεις που ποτέ δεν έγιναν
πραγµατικότητα, όπως στη Θράκη µε εκείνο το τεράστιο, πολύ
σηµαντικό έργο που έκανε τότε, Ανδρέα Λοβέρδο, ο Ανδρέας
Παπανδρέου για την ανάπτυξη της Θράκης, αλλά έφαγαν οι
πλιατσικολόγοι τα λεφτά. Οι Αθηναίοι πηγαίναν, έκαναν φακέλους, έπαιρναν τα λεφτά και έφευγαν, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό
φτάσαµε εδώ.
Άρα, λοιπόν, είναι ιστορική ευκαιρία να ανατρέψετε τη λογική
του Έλληνα. Ποια είναι η λογική; Ότι φταίτε, και το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίτε που φτάσαµε εδώ. Δυστυχώς, αυτή είναι αλήθεια. Θα µπορούσα να παραθέσω όλους τους
πίνακες, δεν θα το κάνω, όµως.
Τι να πω τώρα για τη λίστα Λαγκάρντ; Ότι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας παραγράφει υποθέσεις µετά το 2012;
Ακυρώνονται φόροι 330 εκατοµµύρια ευρώ. Και δεν είναι φόροι
δικοί µου, κύριε Υπουργέ, όχι! Είναι απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας που βγήκε τώρα, πρόσφατα. Είναι µια απόφαση
η οποία θα αναγκάσει το δηµόσιο να επιστρέψει 50 εκατοµµύρια
ευρώ. Τα πρόστιµα των 330 εκατοµµυρίων ευρώ που βρέθηκαν
είναι παράνοµα. Εντάξει, συµβαίνουν κι αυτά στο ελληνικό κράτος.
Θα παρακαλέσω πάρα πολύ και τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ.
Στουρνάρα, αλλά και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω
λάθος, για τα εξής: Όταν εµείς µιλούσαµε για Bad Bank, κύριε
Υπουργέ µου, πριν από τρία ολόκληρα χρόνια στο πρόγραµµά
µας -το καταθέσαµε- λέγαµε «αντιγράψτε το αµερικανικό µοντέλο από εδώ» και µας έλεγαν κάποιοι εδώ µέσα ότι είµαστε περίεργοι. Τώρα ακούω τον κ. Στουρνάρα, ακούω και από το
ΠΑΣΟΚ -και καλά κάνουν οι άνθρωποι- ακούω και νεοδηµοκράτες
Βουλευτές να µιλούν για την Bad Bank.
Δεν είναι κακό να αντιγράφεις κάποιον, κύριε Υπουργέ, θέλει
και µεγαλοψυχία, όµως, να λες από που βρήκες στην ιδέα. Αν
δεν είστε µεγαλόψυχοι, εσείς, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τουλάχιστον, πείτε από πού αντλήσατε την πηγή. Άκουσα τον κ. Στουρνάρα, για τον οποίο έχω πολλά ράµµατα, αλλά δεν έχει σηµασία,
δεν είναι της παρούσης. Δεν τον ψηφίσαµε έτσι κι αλλιώς. Θα πω
όµως, το εξής, για να κλείσω εδώ και για να µην σας κουράσω.
Η εκτέλεση του σχεδίου των 33 δισεκατοµµυρίων -κύριε Στουρνάρα, διορθώστε µε- προϋποθέτει αύξηση συνεισφορών των
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κρατών από 1,5% έως 2%, ναι ή όχι; Θα αυξηθεί, δηλαδή, η συνεισφορά -έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο;- των Ελλήνων ή του
κάθε κράτους προς το ταµείο. Αυτά τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν ως εγγυήσεις. Και είναι εγγυήσεις, κύριε Υπουργέ. Σας
είπα είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
Δεν πιστεύω ότι µπορούν να λύσουν το πρόβληµα της Ελλάδος –ξεκάθαρα πράγµατα- γιατί κάθε µήνας που περνάει είναι 6
δισεκατοµµύρια. Δεν ξέρω αν µπορεί να συµµαζευτεί η εικόνα,
αλλά µπορεί να είναι αυτό που λέτε εσείς οι οικονοµολόγοι, όταν
φτάνεις στον πάτο και ανεβαίνεις επάνω,…
Πώς το λέµε, κύριε Βιλιάρδο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ελατήριο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Το ελατήριο, στα ελληνικά. Πας κάτω και ανεβαίνεις
επάνω. Επαναλαµβάνω, ίσως είναι ευκαιρία τα 33 δισεκατοµµύρια να είναι το ελατήριο για εσάς αλλά και για όλη τη χώρα. Εγώ
το εύχοµαι αυτό, αλλά κάνετε συνεχή λάθη.
Παραδείγµατος χάριν, είναι ανεπίτρεπτο σε µια κυβέρνηση,
κύριοι Υπουργοί, να πηγαίνουν δίπλα στο καλύτερο ελληνικό
Σώµα στρατιωτικών, στις Ειδικές Δυνάµεις, και εκατό µέτρα από
εκεί που έχει πυροµαχικά να µου στήνουν hot spot! Πηγαίνετε να
κάνετε, κύριε Υπουργέ, στη Νέα Πέραµο. Εκεί είναι οι Ειδικές Δυνάµεις. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Στρατό, φαντάζοµαι πολλοί έχετε
πάει, αλλά επειδή εγώ υπηρέτησα σε ένα ειδικό Σώµα, δίπλα
είναι τα πυροµαχικά. Και πηγαίνετε να µου στήσετε τα hot spot
στη Νέα Πέραµο ή στη Σάµο –είναι εδώ ο κ. Στεφανάδης, κάπου
τον είδα- κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις!
Μην το κάνετε αυτό! Πηγαίνετέ τους αλλού. Σας λέµε, πηγαίνετέ τους στα ακατοίκητα νησιά. Τόσο κακό είναι; Στα ακατοίκητα νησιά! Σε αποθήκες πετρελαίου δίπλα; Είµαστε µε τα καλά
µας;
Οι κάτοικοι στη Μαλακάσα φεύγουν από τα σπίτια τους. Φεύγουν! Και αυτό δεν είναι ρατσιστική αντίληψη. Είναι µία πραγµατικότητα που την βιώνει ο καθένας και συνεχίζεται το έγκληµα,
δυστυχώς, µε τις λάθος επιλογές σας.
Και βγαίνει, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτός κ. Πάιατ –εδώ θα τα
πω τώρα για να κλείσει το παραµύθι- στο «MEGA». Και ακούστε
πώς του επιτρέπει ένα κανάλι να στοχοποιήσει µία άλλη χώρα
ξένη. Και δηλώνει –ακούστε- ο ίδιος ο Πάιατ ότι δεν πρέπει να
γίνει πολεµική σύρραξη Ελλάδας - Τουρκίας γιατί, αν γίνει, θα
κερδίσει ο Βλαµιντίρ Πούτιν και η Ρωσία! Βάζει δηλαδή ο κ. Πάιατ
την Ελλάδα ως εχθρική χώρα µε τη Ρωσία. Από πού και ως πού;
Με ποιο δικαίωµα; Και δεν βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν
βγαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να τον αδειάσει και να του
πει «τι λες, ρε µεγάλε, είµαστε εχθροί µε τη Ρωσία και δεν το ξέρουµε;»!
Αυτό είπε ο κ. Πάιατ στο «MEGA», ο τοµεάρχης εδώ, που ήταν
στην Ουκρανία και θα φύγει τον Σεπτέµβριο –και του το επιτρέπετε αυτό;- ο οποίος τριγυρνά εδώ στη Βουλή και συναντά τον
Κατρούγκαλο κρυφά στα γραφεία! Μα, είµαστε µε τα καλά µας;
Πού ζούµε, ρε παιδιά; Στην εποχή του Όθωνα µε την Αντιβασιλεία;
Είναι λάθη επί λαθών! Και το λέω αυτό µε πολλή συµπάθεια σε
µία Κυβέρνηση, η οποία παρέλαβε όντως χάος, αλλά ήταν συνυπεύθυνη κι αυτή για το χάος και πρέπει να καταλάβετε -είναι ευκαιρία για σας- ότι πρέπει να ακούτε και λίγο σκεπτόµενοι το
εξής: Η Τουρκία είναι ο µεγάλος εχθρός µας. Ήδη πήραν νέες
βάσεις στην Αλβανία. Στήνουν βάσεις στη Λιβύη –ακούστε τώρα, βάσεις στη Σοµαλία, βάσεις στο Κατάρ. Η επιχείρηση περικύκλωσης της Ελλάδος και µέσω Σκοπίων, από τα ανατολικά
Σκόπια, είναι σε εφαρµογή, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριοι Υπουργοί µου, εάν δεν καταλάβετε, το καλοκαίρι θα
είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο µε την προκλητικότητα
της Τουρκίας. Και όταν εµείς λέγαµε πριν µήνες «Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για κόκκινες γραµµές», κάποιοι έκαναν γαργάρα. Τώρα ξαφνικά και ο κ. Τσίπρας λέει «ναι» -η κ. Γεννηµατά
το είπε πρωτύτερα από τον κ. Τσίπρα-, αλλά πρέπει να γίνει,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Σταϊκούρα, θα σας πω κάτι. Ο καλύτερος επιτυχηµένος
Υπουργός να είστε ως Υπουργός Οικονοµικών, να πετύχετε τα
πάντα µε τα 33 δισεκατοµµύρια –τα πάντα, να κάνετε αυτό που
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λέµε τον Χουντίνι-, αν δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχετε κι
εσείς! Αν δεν υπάρχει Ελλάδα µε αυτά που γίνονται µε την Τουρκία σε λίγο καιρό, δεν θα υπάρχουµε κι εµείς.
Άρα, λοιπόν, είναι µεγάλο το βάρος της ευθύνης σας και στα
οικονοµικά να πετύχετε, αλλά κυρίως στα εθνικά να υψώσετε
πραγµατικά εθνική πατριωτική φωνή, κάτι που λείπει από τη Νέα
Δηµοκρατία. Λείπει πολύ! Ειλικρινά το λέω αυτό, γιατί είναι ένα
πατριωτικό κόµµα –όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα, θέλω να πιστεύω- αλλά λείπει η φωνή η πατριωτική.
Με πολυπολιτισµούς και µπολιάσµατα, που λέει ο Πρωθυπουργός, δουλειά δεν γίνεται! Με Πρωθυπουργό ο οποίος χαίρεται
που θα δουλεύουν οι γερµανικές εταιρείες και θα κλείσουν τα
ορυχεία και οι Έλληνες θα είναι άνεργοι, δουλειά δεν γίνεται
έτσι!
Ας σοβαρευτούµε όλοι, αλλά πάντοτε µε µία λογική: Πάνω από
όλους και πάνω από όλα είναι η Ελλάδα, είναι οι Έλληνες. Αυτή
είναι η τακτική, αυτή είναι η άποψή µας και δεν χωρούν άλλες
προδοσίες. Καταλάβετέ το.
Για το σκοπιανό έρχεται η συζήτηση για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής σε λίγο καιρό. Να δω τη Νέα Δηµοκρατία µε την εξεταστική επιτροπή τι θα κάνει. Να δω αν µε τη Μακεδονία και την
προδοσία της Μακεδονίας θα υλοποιήσουµε την εφαρµογή του
νόµου για να ψάξουµε ποιοι πρόδωσαν τη Μακεδονία και γιατί
την πρόδωσαν, κύριοι συνάδελφοι. Θα σας δω τότε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Σταϊκούρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό για τα
δύο άρθρα του νοµοσχεδίου που αφορούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα, λοιπόν, τον λόγο για να εξηγήσω στο Σώµα τα συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία αφορούν στις δύο πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου και βεβαίως έρχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Για το µεν πρώτο, για το οποίο υπήρξε και ένα σχόλιο από τον
εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το άρθρο 46 της από
13-4-2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, θέλω να διευκρινίσω το εξής: Αν και είχαµε προβεί στη θέσπιση κοινής υπουργικής απόφασης που όριζαν τα σχετικά µε την αναστολή των
νόµιµων και δικαστικών προθεσµιών για τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών, δηµιουργήθηκε από κάποιους µια αβεβαιότητα για το αν αναστέλλονται οι δηλώσεις
επιθυµίας προόδου εκκρεµών ποινικών διαδικασιών.
Γι’ αυτόν τον λόγο προσθέσαµε επεξηγηµατική διάταξη στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την άρση κάθε αµφιβολίας.
Προς αυτό τον σκοπό δηλαδή, για την ασφάλεια δικαίου για την
αποτελεσµατική και πλήρη προστασία των οφειλετών καθώς και
των πιστωτών, καταθέσαµε και νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην
τροπολογία, προσθήκες, οι οποίες αφορούσαν στη συγκεκριµένη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επιπλέον, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Δεν προσθέσαµε, δεν νοµοθετήσαµε κάτι καινούργιο. Μία διευκρίνιση κάναµε και αυτή
είναι η απάντηση προς τον αξιότιµο εισηγητή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι ότι δεν
είναι λογικό να παρατείνεται επ’ αόριστον το αξιόποινο για οποιονδήποτε πολίτη. Μια τέτοια προσέγγιση, πρέπει να καταλάβουν
αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν την ιδιαίτερη ευαισθησία, έρχεται
σε απόλυτη σύγκρουση και µε το ενωσιακό δίκαιο, αλλά και µε
το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων.
Ακόµη, υπάρχουν άλλα δύο άρθρα στην ακριβώς επόµενη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από την 1-5-2020. Είναι το
άρθρο 33, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα για υποβολή υποµνήµατος του γραµµατίου προείσπραξης και των νοµιµοποιητικών εγγράφων επτά ηµέρες µετά τη συζήτηση στο Συµβούλιο
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της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, βεβαίως, το άρθρο 34, µέσω του οποίου ανατίθεται στο όργανο διοίκησης εκάστου δικαστηρίου ο
καθορισµός των τµηµάτων, η κατανοµή των υποθέσεων και ο ορισµός των δικασίµων κατά το χρονικό διάστηµα που περιορίστηκαν οι δικαστικές διακοπές –µιλάµε από την 1η µέχρι τη 15η
Ιουλίου και από την 1η µέχρι τη 15η Σεπτεµβρίου- δεδοµένου ότι
δεν επαρκεί ο χρόνος για την τροποποίηση των κανονισµών των
δικαστηρίων.
Τέλος, υπάρχει και µία τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή και αφορά στη διαδικασία του ανοίγµατος των πολιτικών
δικαστηρίων από την 1η Ιουνίου και βεβαίως των ποινικών δικαστηρίων από την 21η Ιουνίου.
Αντιλαµβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Την παρουσίασε ο κύριος Υφυπουργός. Αν υπάρχει λόγος οποιασδήποτε
διευκρίνισης, µέσω όλων των νοµοτεχνικών προβλέψεων που κάναµε, είµαστε στη διάθεση των συναδέλφων, προκειµένου να δώσουµε οποιαδήποτε εξήγηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από δυο - τρεις παρατηρήσεις εκτός του βασικού
πυρήνα της τοποθέτησής µου. Την πρώτη την ανέπτυξε ούτως ή
άλλως ο Υπουργός Δικαιοσύνης γιατί αστόχως ο εισηγητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θεώρησε ότι εµπνευστής αυτής της
διάταξης είναι το Υπουργείο Οικονοµικών. Όµως δόθηκαν οι
απαντήσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Η δεύτερη αφορά την ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, η οποία
αναφέρθηκε εκτενώς στις αεροµεταφορές. Εµείς χθες παρουσιάσαµε ένα ειδικό σχέδιο στήριξης του τοµέα των αεροµεταφορών –επαναλαµβάνω, του τοµέα- δηλαδή των αεροπορικών
εταιρειών, των εταιρειών υπηρεσιών εδάφους (handling) και των
αεροδροµίων, ένα συνεκτικό σχέδιο που αφορά τριακόσιες έξι
επιχειρήσεις –και όχι µία- και έντεκα χιλιάδες απασχολούµενους,
ένα πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει οριζόντια µέτρα για τις µεταφορές, το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» –που θα αναπτύξει και ο
αρµόδιος Υπουργός στη συνέχεια-, µία ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού –µάλιστα υπάρχει νοµοθετική πρωτοβουλία
και νοµοτεχνική βελτίωση για τους τεχνικούς αεροσκαφών-, µία
αποζηµίωση για τους µήνες που µε κυβερνητική εντολή ήταν
κλειστά και τη µείωση του ΦΠΑ στις µεταφορές. Συνολικό κόστος: 115 εκατοµµύρια ευρώ.
Και επειδή υπήρχαν άστοχες αναφορές –αλλά το δικαιολογώσε δύο συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, σας λέω ότι η «FRAPORT» πλήρωσε εµπρόθεσµα το δηµόσιο 15 εκατοµµύρια ευρώ,
η «FRAPORT» πλήρωσε εµπρόθεσµα τον ΦΠΑ της αµοιβής παραχώρησης προς το ΤΑΙΠΕΔ 5,5 εκατοµµύρια ευρώ και µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που σήµερα κυρώνουµε δίνεται παράταση έξι µηνών σε αυτό που οφείλει προς το ΤΑΙΠΕΔ,
όχι προς το ελληνικό δηµόσιο.
Σε ό,τι αφορά τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, δεν οφείλει
προς το ΤΑΙΠΕΔ, είναι προς το ελληνικό δηµόσιο και είναι κάτι
που αξιολογείται για το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου -δεν το έθιξε κανένας, µου έκανε εντύπωση- εγώ θα τοποθετηθώ λόγω σεβασµού
στους εργαζόµενους -τους λίγους που ήταν απ’ έξω και τους
πολλούς, πολύ περισσότερους που ήταν στο χώρο εργασίας- για
το θέµα της ΕΑΒ. Η Κυβέρνηση τόλµησε να ρυθµίσει ένα ζήτηµα
που αποτελούσε διαχρονικό αγκάθι στις εργασιακές σχέσεις των
εργαζοµένων στην ΕΑΒ. Πρόκειται για τη νοµοθετική κατοχύρωση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η
σηµερινή Κυβέρνηση δεν κλείνει τα µάτια µπροστά στα προβλήµατα ούτε τα κλωτσάει παρακάτω ούτε τα κρύβει κάτω από το
χαλί. Επιλέγει τη δύσκολη οδό επίλυσής τους.
Μέσα στο δεκάµηνο η ΕΑΒ εξαιρέθηκε από την υποχρέωση
προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας. Ξεµπερδέψαµε το κουβάρι των εισπράξεων επιδιώκοντας η επιχείρηση
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να πατάει στα δικά της πόδια. Αποτρέψαµε τον οικονοµικό
στραγγαλισµό της παρέχοντας πολύτιµο χρόνο προκειµένου να
διευθετήσει τελωνειακές εκκρεµότητες του παρελθόντος. Νοµοθετήσαµε µια ταχεία, αλλά συνάµα και αξιοκρατική διαδικασία
προσλήψεων. Ανακόψαµε τη χρόνια αιµορραγία του προσωπικού
µέσω της εξαίρεσης της εταιρείας από την κινητικότητα. Αποφασίσαµε να τηρείται απαρέγκλιτα η νοµιµότητα και η διαφάνεια
στις εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει ανοχή, ούτε ανεκτικότητα
σε γκρίζες ζώνες που δεν τιµούν κανέναν µας, ούτε την εταιρεία
ούτε τους εργαζόµενους.
Η θέσπιση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί την έµπρακτη απόδειξη ότι το Υπουργείο όχι µόνο
αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να δώσει λύσεις και να αποκαταστήσει δίκαια αιτήµατα, αλλά και ότι η εµπέδωση και η τήρηση
της νοµιµότητας, των κανόνων και της τάξης είναι µείζονος σηµασίας θέµατα για την πολιτεία.
Παράλληλα, από την αρχή έχουµε καταθέσει και ισχύει σχέδιο
µε βάση το οποίο δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το συνολικό
ποσό που λαµβάνουν σε θολό πλαίσιο οι εργαζόµενοι. Είµαστε
εδώ για να εργαστούµε για την ανάταξη της επιχείρησης δίπλα
µε τους συντριπτικά πολλούς εργαζόµενους που δεν συµµετέχουν σε παίγνια, σε συνθήκες λογικής και δικαίου. Η στήριξη της
αµυντικής βιοµηχανίας και των εργαζοµένων της εκ µέρους της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών είναι αποδεδειγµένη και µε αυτό το πνεύµα θα συνεχίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον πυρήνα της τοποθέτησής
µου θέλω να επαναλάβω ότι η πανδηµία του κορωνοϊού σε παγκόσµια κλίµακα προκάλεσε υγειονοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό
σοκ. Οι συνέπειες είναι πολύπλευρες και µεγάλες. Οι αρµόδιοι
ευρωπαϊκοί θεσµοί και τα κράτη αναζητούν σταθερές. Η Ελλάδα
αντιµετωπίζει την πολύπλευρη κρίση αποδεδειγµένα µε συγκριτική επιτυχία. Δρα συνετά, δρα µεθοδικά, δρα αποτελεσµατικά.
Αυτό αναγνωρίζεται στη διεθνή σκηνή σε υγειονοµικό και οικονοµικό επίπεδο.
Η Κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι διαθέτει σχέδιο για τη στήριξη
της οικονοµίας, σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωµένο και δυναµικό,
σχέδιο που ξεδιπλώνεται αποφασιστικά σε τέσσερις φάσεις,
ώστε να απαντηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο οι διαφορετικές
ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της
Κυβέρνησης στο υγειονοµικό πεδίο.
Κατά την πρώτη φάση, τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, είχαµε
περιορισµούς στην οικονοµική δραστηριότητα, lockdown. Η Κυβέρνηση προτεραιοποίησε και στήριξε το δηµόσιο σύστηµα
υγείας. Παράλληλα, µε συναρµόδιους Υπουργούς µε οριζόντιες
και έγκαιρες παρεµβάσεις απλώσαµε ένα ευρύ δίκτυ ασφάλειας
πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναστείλαµε πληρωµές
φορολογικών υποχρεώσεων. Χορηγήσαµε φορολογικά κίνητρα σε
εργαζόµενους και επιχειρήσεις. Μειώσαµε τα ενοίκια. Προχωρήσαµε στην καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε µισθωτούς,
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις στηρίζοντας περισσότερο τα πιο
αδύναµα οικονοµικά στρώµατα. Στηρίξαµε ανέργους.
Συνολικά στην πρώτη φάση σηκώσαµε το βάρος της λειτουργίας σχεδόν του συνόλου της οικονοµίας, όπως είχαµε καθήκον
να κάνουµε µέσα σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση, ενισχύοντας
δύο εκατοµµύρια πολίτες. Όλα αυτά συνιστούν εµπροσθοβαρή
πολιτική και οικονοµική δράση.
Κατά τη δεύτερη φάση, στην οποία σήµερα βρισκόµαστε,
πραγµατοποιείται σταδιακή επανεκκίνηση, επαναλειτουργία των
επιχειρήσεων. Και σε αυτήν τη φάση η Κυβέρνηση συνεχίζει να
στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επεκτάθηκε η δυνατότητα
αναστολής πληρωµής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Επεκτάθηκε το δικαίωµα αναστολής συµβάσεων εργασίας, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού, η κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών. Συνεχίζεται η µείωση των ενοικίων στο σύνολο των
πληττόµενων επιχειρήσεων. Ολοκληρώνεται η καταβολή της
πρώτης φάσης επιστρεπτέας προκαταβολής σε περισσότερες
από πενήντα µία χιλιάδες επιχειρήσεις και όχι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες που υποστήριζε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πιστώθηκαν
σηµαντικά ποσά συνολικού ύψους, περίπου, 580 εκατοµµυρίων
ευρώ, δηλαδή περίπου κατά µέσο όρο 11.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Τόσο µεγάλα, άµεσα και µε αυτόν τον τρόπο χρηµατικά
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ποσά δεν έχουν χορηγηθεί ποτέ στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις.
Επιπρόσθετα, στο πρόγραµµα ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης,
παρά τα όποια προβλήµατα, είναι γεγονός, έχουν ήδη εγκριθεί
χορηγήσεις ύψους, περίπου, 800 εκατοµµυρίων ευρώ σε είκοσι
µέρες, όταν στο αντίστοιχο προηγούµενο πρόγραµµα, το ΤΕΠΙΧ
I, είχαν εγκριθεί 200 εκατοµµύρια σε δέκα µήνες. Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική στήριξη του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών, στο µέτρο βέβαια των δυνατοτήτων της χώρας.
Κατά την τρίτη φάση από τον Ιούνιο µέχρι τον Οκτώβρη, τη
φάση της προοδευτικής ανάκαµψης της οικονοµίας, οι κυβερνητικές παρεµβάσεις εδράζονται κυρίως στη συνέχιση και διεύρυνση των µέτρων στήριξης της απασχόλησης -υπάρχει
συγκεκριµένη σήµερα τροπολογία για αυτό- στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στη λήψη στοχευµένων φορολογικών µέτρων. Πολλές από αυτές τις παρεµβάσεις
τις νοµοθετούµε σήµερα και ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Βεσυρόπουλος, θα µιλήσει αργότερα αναλυτικά για αυτές.
Σταχυολογώ. Πρώτον, µειώνουµε τον συντελεστή ΦΠΑ για
συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες από το 24% στο 13%. Η µείωση αφορά τα µη αλκοολούχα ποτά, τις µεταφορές και τα εισιτήρια των κινηµατογράφων. Αντιλαµβάνοµαι από τις προτάσεις
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -και ιδίως αυτές που παρουσιάστηκαν αυτήν την εβδοµάδα- ότι διαφωνεί µε τη µείωση του ΦΠΑ
στις µεταφορές, όπως και µε τη µείωση των ενοικίων που αφορά
εκατοµµύρια ελληνικά νοικοκυριά, αφού δεν τα βλέπω στις προτάσεις τους. Εάν είναι θα πρέπει να προστεθούν στο δηµοσιονοµικό κόστος.
Δεύτερον, επεκτείνεται αναδροµικά το µέτρο οικονοµικής ενίσχυσης και σε άλλες νοµικές µορφές εταιρειών, όπως είναι οι
κοινωνίες αστικού ή κληρονοµικού δικαίου. Θυµάµαι που είχε
θίξει το συγκεκριµένο θέµα ο κ. Λοβέρδος. Μεταξύ άλλων, έτσι
καλύπτουµε και την περίπτωση των ΚΤΕΛ.
Τρίτον, δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ποσό του µισθώµατος που δεν εισπράττεται για όλους τους µήνες που ισχύει η
µειωµένη καταβολή µισθώµατος.
Τέταρτον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που αποδεδειγµένα όµως
έλαβαν µειωµένο µίσθωµα, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού
ίσου µε το 20% επί του 60% των µισθωµάτων που εισέπραξαν. Η
έκπτωση µπορεί να συµψηφιστεί µε οφειλές που έχουν καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής µετά τον Ιούλιο.
Πέµπτον, παρατείνεται η προθεσµία καταβολής βεβαιωµένων
οφειλών στην εφορία και αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσµων
οφειλών ιδιοκτητών ακινήτων που λαµβάνουν το µειωµένο ενοίκιο.
Έκτον, ποσοστό 25% επί των οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν -προσέξτε- από 11 Μαρτίου ή θα καταβληθούν εµπρόθεσµα, συµψηφίζεται µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές
ή ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής από την 31η Ιουλίου και έπειτα.
Έβδοµον, επεκτείνεται χρονικά η µείωση µισθώµατος για συγκεκριµένους κλάδους και επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα.
Όγδοον, αυξάνεται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
διαµορφώνεται πλέον στα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2020,
µε σκοπό τη λήψη άµεσων και έκτακτων δράσεων που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας.
Ένατον, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να
παρέχει την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου προς όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο κανονισµών αυτής. Η διάταξη
αφορά, κατ’ αρχάς, τη θέσπιση του προγράµµατος «SURE».
Πρόκειται για ένα σηµαντικό δίχτυ ασφάλειας για τους εργαζόµενους στις οικονοµίες που έχουν πληγεί περισσότερο.
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι σε αυτήν την τρίτη φάση αντιµετώπισης των οικονοµικών επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης θα
διατεθεί η δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, ώστε το συνολικό
ποσό που θα έχει χορηγηθεί να διαµορφωθεί στα 2 δισεκατοµµύρια. Παράλληλα, προχωρούν τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, κεφαλαίου κίνησης, των εγγυοδοτικών µηχανισµών, της
διαµόρφωσης ενός νέου θεσµικού πλαισίου για πιστώσεις σε µικρές επιχειρήσεις, ενώ επίσης θα µειωθεί γενναία και η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις που πλήττονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλα αυτά συνιστούν ουσιαστική στήριξη της ρευστότητας των
επιχειρήσεων και του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών.
Τέλος, κατά την τέταρτη φάση, από το φθινόπωρο, αποκτούµε
περισσότερες δυνατότητες να δροµολογήσουµε πολιτικές µε πιο
µόνιµα χαρακτηριστικά, µε νέες στρατηγικές δοµικής βελτίωσης
της ελληνικής οικονοµίας.
Η πρόσφατη φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταµείο Ανάκαµψης θα συµβάλλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια πρόταση εµβληµατική µε
ισχυρό χρηµατοδοτικό αποτύπωµα. Μια πρόταση ευθυγραµµισµένη µε το µέγεθος των δυσκολιών που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Μια πρόταση δίκαιη, γιατί στηρίζεται σε κοινό δανεισµό,
εισάγοντας την έννοια της αµοιβαιοποίησης του ευρωπαϊκού
χρέους. Μια πρόταση ορθολογική, γιατί κινείται περισσότερο στη
λογική των επιδοτήσεων έναντι των δανείων. Μια πρόταση αναπτυξιακή, γιατί δίνει προτεραιότητες σε τοµείς που αποτελούν
µέρος και του δικού µας σχεδίου, όπως είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η πράσινη ανάπτυξη, η αγροτική πολιτική. Μια
πρόταση ευέλικτη, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κάθε χώρα,
έχοντας την ιδιοκτησία των πολιτικών, να εφαρµόσει εκείνες που
η ίδια επιλέγει.
Από τη δική µας πλευρά, από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και
απ’ όλα τα κόµµατα απαιτούνται σχέδιο, σύνεση και υπευθυνότητα
στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν
κατά τον βέλτιστο τρόπο, προκειµένου να διαχειριστούµε την υγειονοµική κρίση, να εµπλουτίσουµε την εθνική στρατηγική ανασυγκρότησης της οικονοµίας και να ενισχύσουµε την παραγωγικότητα
και την ανταγωνιστικότητα της.
Στην κατεύθυνση αυτή, σε τροπολογία -και θα µιλήσει και ο κ.
Καράογλου για αυτό το θέµα- προβλέπεται η δηµιουργία διεθνούς επιστηµονικού και τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς
για την ανάπτυξη καινοτοµίας. Αυτή η εξέλιξη αναµένεται να έχει
και απτά οφέλη για την ελληνική οικονοµία, καθώς θα αναβαθµίσει ολόκληρη την περιοχή της βορείου Ελλάδος και θα προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις.
Για τον σκοπό αυτό παρέχεται κατά κυριότητα στην ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας», η
οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δηµόσιο, ακίνητο στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο συγκεντρώνει
όλα τα εχέγγυα για τη δηµιουργία ενός διεθνούς εµβέλειας και
αναγνωρισιµότητας τεχνολογικού πάρκου. Σηµειώνεται ότι το εν
λόγω ακίνητο, κατόπιν ενεργειών της σηµερινής Κυβέρνησης, µεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ προς το ελληνικό δηµόσιο και συγκεκριµένα στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνολο των συνεκτικών
αυτών κυβερνητικών παρεµβάσεων, που ξεδιπλώνεται σε τέσσερις φάσεις, εκτιµάται σήµερα στα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτές οι παρεµβάσεις είναι δηµοσιονοµικές, αλλά είναι και παρεµβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Για να τις υλοποιήσουµε, έχουµε διασφαλίσει τα αναγκαία καύσιµα. Διαχειριζόµαστε µε προνοητικότητα και σύνεση τους εγχώριους πόρους. Αξιοποιούµε πλήρως τα αυξηµένα περιθώρια
δηµοσιονοµικής ευελιξίας. Είµαστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσουµε
στον βέλτιστο βαθµό και την κατάλληλη στιγµή τα υφιστάµενα
ευρωπαϊκά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως είναι το «SURE».
Δανειζόµαστε επιτυχώς από τις αγορές, παρά το δυσµενές διεθνές περιβάλλον και διεκδικούµε περαιτέρω δραστικές χρηµατοδοτικές λύσεις, όπως είναι το Ταµείο Ανάκαµψης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το δικό µας σχέδιο
για τη στήριξη της οικονοµίας. Ένα σχέδιο το οποίο σταδιακά,
από τον Μάρτιο, ξετυλίγουµε, όπως είπα, σε διαφορετικές φάσεις, στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ένα σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωµένο και δυναµικό, σχέδιο ρεαλιστικό στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη Δευτέρα παρουσίασε το δικό
της σχέδιο. Με πραγµατικά εποικοδοµητική διάθεση θα πω ότι
υπάρχουν πολιτικές στις οποίες συµφωνούµε, αφού άλλωστε η
Κυβέρνηση αυτές τις πολιτικές ήδη τις υλοποιεί. Για παράδειγµα,
ως προς τις πηγές χρηµατοδότησης ο ΣΥΡΙΖΑ ενθαρρύνει την
πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να βγαίνει στις αγορές. Σωστά,
µε ασφάλεια και ρεαλιστικό κόστος δανεισµού και µάλιστα χα-
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µηλότερο του κόστους δανεισµού που έβγαινε η προηγούµενη
κυβέρνηση. Συµφωνούµε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την αύξηση της έκδοσης εντόκων γραµµατίων, όπως µε επιτυχία κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση, µε κόστος δανεισµού χαµηλότερο αυτού της προηγούµενης
διακυβέρνησης. Συµφωνούµε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να
αναστείλει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περιορίζοντας µάλιστα την αρχική µαξιµαλιστική θέση που είχε αναπτύξει στο πρώτο πρόγραµµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να
αξιοποιηθούν πόροι από τη θέσπιση του ευρωπαϊκού µέσου προσωρινής στήριξης της απασχόλησης. Συµφωνούµε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να
µειώσει την προκαταβολή φόρου, άσχετα εάν την είχε ξεχάσει
στο πρώτο κείµενο, στο πρώτο πρόγραµµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να
µειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση, άσχετα εάν και αυτό το είχε ξεχάσει στο πρώτο πρόγραµµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ορθή επιλογή της Κυβέρνησης να
προχωρήσει στη θεσµοθέτηση των µικροπιστώσεων, µικροχρηµατοδοτήσεων, πρωτοβουλία που για να είµαστε δίκαιοι, πράγµατι ξεκίνησε από την προηγούµενη διακυβέρνηση, αλλά και πάλι
δεν πρόλαβε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικροτεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, άσχετα εάν επί ηµερών του ήµασταν απολύτως αποκλεισµένοι απ’ όλα αυτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικροτεί ακόµα και τη σχετικά καλή εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισµού -αναφέρεται στα έσοδα- τηρουµένων
των συνθηκών, παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες.
Όλα αυτά αποδεικνύουν, γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αναγκάστηκε, όχι απλώς να επικαιροποιήσει, αλλά να αναθεωρήσει δραστικά το πρόγραµµά της.
Κάπου εδώ, όµως, εξαντλείται ο ρεαλισµός και αρχίζουν ο µαξιµαλισµός και η πλειοδοσία. Δίνει η Κυβέρνηση πολλούς επιπλέον πόρους στην υγεία; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προτείνει
πολλαπλάσιους. Μειώνει η Κυβέρνηση τον ΦΠΑ στην εστίαση; Η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που δεν το είχε στο «Μένουµε Όρθιοι
1» προτείνει ακόµα περισσότερο. Χορηγεί η Κυβέρνηση επιστρεπτέα προκαταβολή; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προτείνει µεγαλύτερη και µη επιστρεπτέα, επιβαρύνοντας και το δηµόσιο
χρέος. Στηρίζει η Κυβέρνηση την απασχόληση; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προτείνει ακόµα περισσότερο. Υλοποιεί η Κυβέρνηση ένα συνεκτικό οικονοµικό σχέδιο για τον τουρισµό; Η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση προτείνει πολλαπλάσιο. Στηρίζει η Κυβέρνηση τον αγροτικό τοµέα δίνοντας 150 εκατοµµύρια στο αντίστοιχο Υπουργείο; Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέει ότι είναι
λίγα, να δοθούν διπλάσια.
Το αποτέλεσµα είναι το δηµοσιονοµικό πακέτο των µέτρων της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις 6 Απριλίου και στις 25 Μαΐου
να είναι το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, περίπου 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για να είµαστε απολύτως ειλικρινείς, είναι λίγο λιγότερο, 13,4 δισεκατοµµύρια έναντι 14,3 δισεκατοµµυρίων, εάν
και στο µεταξύ είχαν προτείνει να υλοποιηθούν τους προηγούµενους δύο µήνες αλλά 8 µε 10 δισεκατοµµύρια µέτρα.
Και ενώ υλοποιούνται δηµοσιονοµικά µέτρα και αναστολές
πληρωµών, που ξέρουµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα -και ήµουν
πολύ σαφής την προηγούµενη φορά- ότι συρρικνώνουν τα ταµειακά διαθέσιµα, από πού θα βρεθούν οι πόροι όταν υπάρχουν
αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων για να πληρωθούν οι
συντάξεις; Και όλα αυτά, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν τη µείωση
των εσόδων και την εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων στο τέλος
του έτους, ούτε την ανάγκη χρήσης του εργαλείου της εγγύησης
µετρητών, cash collateral δηλαδή, που επιβαρύνει σηµαντικά τα
ταµειακά διαθέσιµα, ούτε την εκτέλεση του ΕΣΠΑ, το οποίο
έχουµε ήδη αξιοποιήσει στον µέγιστο βαθµό για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα χρει-
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αστώ τρία λεπτά ακόµη.
Αλήθεια, για σκεφτείτε το. Αν είχαµε ως Υπουργείο Οικονοµικών, µε τους Υφυπουργούς που είναι παρόντες, περισσότερα
διαθέσιµα, γιατί να µην τα δίναµε κι εµείς; Γιατί να µην δίναµε περισσότερα, αφού δεν υπάρχουν φέτος οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί; Απλά, απαιτείται σύνεση και υπευθυνότητα από όλους
µας.
Η πραγµατικότητα συνεπώς είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει φανταστικά ποσά, τα οποία στον πραγµατικό κόσµο δεν υπάρχει τρόπος να χρηµατοδοτηθούν.
Κλείνοντας όµως, θα µου επιτρέψετε να κάνω κι ένα τελευταίο
σχόλιο για το ύψος της ύφεσης. Διότι ακούω πολλούς εντός και
εκτός Αιθούσης να αναφέρονται σε αυτό.
Κατηγορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση -και χθες ο Πρόεδρός
της σε τηλεοπτικό κανάλι- το Υπουργείο Οικονοµικών ότι αναθεωρεί συνεχώς τις προβλέψεις του για την φετινή ύφεση. Πού ζει;
Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµούσε τον Μάρτιο ύφεση
1% και σήµερα την εκτιµά 7,5%; Άσχετη κι αυτή; Αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιµούσε ανάπτυξη 1% τον Μάρτιο,
το έκανε ύφεση 1%, µετά ύφεση 2% µε 5%, µετά 5% µε 8% και
προχθές 8% µε 12%; Άσχετη κι αυτή; Αγνοεί τις συνεχείς αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο εξαιτίας της µεγάλης αβεβαιότητας; Άσχετοι είναι και αυτοί; Αλήθεια, αφού
εσείς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ξέρετε τα πάντα, άσχετα
αν επί πέντε χρόνια πέσατε έξω σε όλες τις προβλέψεις για την
ανάπτυξη, µπορείτε να µας πείτε πόσο εκτιµάτε την ύφεση; Έναν
αριθµό θέλουµε.
Ο κ. Βαρουφάκης προς τιµήν του σε αυτήν την Αίθουσα είναι
ο µόνος που έκανε εκτίµηση ύφεσης, για να µιλάµε ρεαλιστικά.
Διότι αφού δεν γράφετε στο πρόγραµµά σας πόση θα είναι η
ύφεση, ούτε το λέτε, τότε µιλάµε για ένα πρόγραµµα στον αέρα,
για έκθεση ιδεών.
Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι η ύφεση θα είναι 15%. Άρα, µπορούµε να µιλάµε µε συγκεκριµένους αριθµούς. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποφεύγει να τοποθετηθεί.
Και κάτι ακόµα: Γράφετε στο πρόγραµµά σας -το έχω εδώ- το
εξής: «Σε όλες τις χώρες που πλήττονται λαµβάνονται µέτρα
πρωτοφανούς έκτασης και άλλες χώρες έχουν µπροστά τους
επίσης µαραθώνιο, αλλά επειδή κινδυνεύουν να πέσουν στον
γκρεµό λαµβάνουν ισχυρό πακέτο µέτρων». Το λέτε αυτό για να
δείξετε ότι -δήθεν- η ελληνική Κυβέρνηση δεν παίρνει πολλά
µέτρα, αλλά οι άλλες χώρες που παίρνουν πολλά µέτρα δεν θα
έχουν ύφεση. Και αναρωτιέµαι: Αν όντως το κάνουν αυτό, γιατί
αναθεωρείται η εκτίµηση για την ύφεση και στο εξωτερικό σε
όλες τις χώρες από όλους τους θεσµούς; Ή τα µέτρα δεν είναι
ισχυρά, όπως επικαλείστε, ή η αβεβαιότητα είναι µεγάλη. Προφανώς ξέρετε τη σωστή απάντηση. Είναι η δεύτερη. Είναι η αβεβαιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι
το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης σχεδίασε και εφαρµόζει
πολιτικές σταθεροποίησης και ανάταξης της οικονοµίας µετά το
αιφνίδιο σοκ από την πανδηµία. Οικοδοµεί πάνω στο ενισχυµένο
κεφάλαιο αξιοπιστίας εντός και εκτός Ελλάδας. Επενδύει στη
σχέση εµπιστοσύνης που έχει χτίσει µε τους πολίτες. Λειτουργεί
µε αίσθηµα αλληλεγγύης, κατανέµοντας δίκαια τα βάρη της κρίσης µε το κράτος να λαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για
ισχυρή ανάκαµψη την επόµενη χρονιά. Συµµετέχει ενεργά στις
συζητήσεις για τη γρήγορη ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Προσδοκά ότι επιχειρήσεις και πολίτες θα αξιοποιήσουν µε
υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα την κρατική στήριξη και
θα αναλάβουν το δικό τους µερίδιο ευθύνης. Πιστεύω ότι όλοι
µαζί θα τα καταφέρουµε. Άλλωστε, µέχρι σήµερα έχουµε αποδείξει ότι µε πίστη στις δυνάµεις µας, σκληρή δουλειά, ενότητα,
αλληλεγγύη και συντεταγµένη δράση ξέρουµε και µπορούµε να
υπερνικούµε τις δυσκολίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια πρόταση από το
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Προεδρείο. Από εκεί και πέρα, είναι στην ευχέρεια του Σώµατος
να αποφασίσει.
Μετά τον κ. Βαρουφάκη είχαν δηλώσει στον προηγούµενο
Προεδρεύοντα µια σειρά οµιλητών, συγκεκριµένα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αλλά και εµβόλιµα Υπουργός για τροπολογία. Με αυτήν την καταγραφή και προφανώς µε τις αντίστοιχες
οµιλίες που θα ακολουθήσουν µιλάµε για ένα δίωρο και πλέον.
Εάν ακολουθήσουµε λοιπόν αυτήν τη διαδικασία, οι οµιλητές
εκ του καταλόγου θα µιλήσουµε µετά τις 19.00’. Τότε θα ξεκινήσει ο κατάλογος. Θα πρότεινα, αν συµφωνούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, µεταξύ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να
παρεµβάλλονται Βουλευτές µε τον κανόνα τον παλιό που λέγαµε
ένας, δύο. Σκεφτείτε το.
Τον λόγο έχει ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι µια
εβδοµάδα που θα έπρεπε να είστε -να φαίνεστε τουλάχιστον- περισσότερο ανακουφισµένοι, να υπάρχει µια συνάφεια µεταξύ της
πολύ θετικής αντιµετώπισης που είχε ο Πρωθυπουργός στην
ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
σύµφωνα και µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήταν µια ευχάριστη έκπληξη. Έτσι είπε και ο κ. Τσίπρας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός µάλιστα, έφτασε και στο σηµείο µε
µια έφεση και µια χαρά -τον είδαµε στην τηλεόραση- να µιλάει
στο Υπουργικό Συµβούλιο µε τηλεδιάσκεψη και να κάνει έναν παραλληλισµό µε την πολύ σηµαντική στιγµή, σαράντα ένα χρόνια
ακριβώς πριν, όπως είπε, που ο Κωνσταντίνος Καραµανλής υπέγραφε τη διασύνδεση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Πρέπει πραγµατικά να νιώθετε µια ανάταση και
µια αίσθηση ότι δύσκολα τα πράγµατα, αλλά η Ευρώπη έκανε το
καθήκον της.
Αν πραγµατικά νιώθετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτό
που χρειάζεται, έτσι ώστε να αποσβέσουµε σε κάποιο βαθµό ή
τουλάχιστον σε ανεκτά ανθρώπινα επίπεδα το ωστικό κύµα της
µεγάλης ύφεσης που έρχεται, τόσο πανευρωπαϊκά, όσο και εδώ
στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει επιτέλους να απαντήσετε σε συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Ευχαριστώ πολύ που θίξατε προηγουµένως ότι όντως µίλησα
µε αριθµούς. Εσείς δεν µιλάτε µε αριθµούς όµως, ούτε ο κύριος
Πρωθυπουργός. Θυµάµαι ήταν 30 Απριλίου εδώ που του έθεσα
συγκεκριµένο ερώτηµα: Ποια θα είναι η ύφεση; Εγώ µίλησα.
Είχα πει στα µέσα Μαρτίου -10%, αν είµαστε τυχεροί. Αυτό το
αναθεώρησα και παραµένω στο -15%, αν είµαστε τυχεροί. Δεν
είναι point estiment στη γλώσσα της στατιστικής. Είναι -αν θέλετε- το πάτωµα της ύφεσης.
Έθεσα το εξής ερώτηµα προς τον Πρωθυπουργό: Ποια πιστεύετε εσείς ότι θα είναι η ύφεση; Τι αντιστοιχία υπάρχει µεταξύ
της ύφεσης και του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού που
υπολογίζετε; Δηλαδή εάν είναι -15%, τι έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού υπολογίζετε. Επειδή κανένας δεν µπορεί να είναι
σίγουρος ούτε καν για τις πιθανοτικές κατανοµές, αν πέσετε έξω
5%, δηλαδή εσείς πείτε ότι είναι 4% και τελικά αποδειχθεί ότι
είναι 9%, τι αντιστοιχία υπάρχει µεταξύ αυτής της απόκλισης
όσον αφορά το ΑΕΠ και της απόκλισης όσον αφορά τον κρατικό
προϋπολογισµό;
Έθεσα συγκεκριµένα ερωτήµατα. Ο κύριος Πρωθυπουργός
καθόταν εδώ και σηκώθηκε και µου είπε «δεν ξέρω». Αυτή ήταν
η απάντηση. Ελπίζω τώρα που έχετε τα καλά µαντάτα, σύµφωνα
µε εσάς και µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση από τις Βρυξέλλες,
να µπορείτε να µας απαντήσετε.
Θα είµαι λίγο πιο συγκεκριµένος στα ερωτήµατα: Ποια πιστεύετε ότι θα είναι κατά µέσο όρο η απόκλιση του κρατικού
προϋπολογισµού από τον στόχο; Ποιον στόχο πιστεύετε ότι του
χρόνου η ενισχυµένη επιτήρηση θα σας επιβάλει;
Σίγουρα δεν θα σας επιβάλλει το 3% ή 3,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος. Τι είναι αυτός ο στόχος που θα σας επιβάλει; Το 3%; Το -5%; Το -2%; Το -8%; Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, το
νούµερο το οποίο θα προδιαγράψει την ιστορία του ελληνικού
λαού για τα επόµενα πέντε χρόνια. Είναι η λιτότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς τι πιστεύετε ότι θα είναι αυτό το ποσοστό κρατικού ελλείµατος, πρωτογενούς ελλείµµατος, το οποίο θα σας επιβάλουν
του χρόνου για το 2021, για το 2022 µετά, για το 2023; Εγώ
θεωρώ ότι θα είναι το 3%. Επειδή, όπως είπατε και πριν, µου αρέσει να µιλάω µε νούµερα, η πρόβλεψή µου είναι ότι από τη στιγµή
που η Γερµανία πλησίασε το 0% στον κρατικό της προϋπολογισµό, από -6% ή -7% φέτος, µε το που θα πλησιάσει το λεγόµενο
«µαύρο µηδέν», δηλαδή ένα ελάχιστο πλεόνασµα, κάτι παραπάνω από το µηδέν, θα απαιτήσει από τις χώρες του Νότου 3%
έλλειµµα ως µέγιστο. Εσείς πείτε µου αν θεωρείτε ότι αυτή είναι
µια σωστή πρόβλεψη. Κι αν όχι, ποια είναι η σωστή πρόβλεψη;
Έρχοµαι σε ένα τρίτο ερώτηµα. Κύριε Υπουργέ, ποιο πρέπει
να είναι το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού το οποίο αυτοµάτως θα ενεργοποιήσει µειώσεις µισθών και συντάξεων; Σε
ποια περίπτωση θα έρθετε εδώ στη Βουλή και θα πείτε ότι «Τα
πράγµατα τελικά πήγαν χειρότερα από ότι έλεγα. Έλεγα ότι θα
έχουµε τέτοιο έλλειµµα, αλλά τελικά έχουµε τόσο έλλειµµα.»;
Αυτό το «τόσο» έλλειµµα το οποίο θα ενεργοποιήσει µείωση µισθών και συντάξεων στο δηµόσιο ποιο θα είναι;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Αντίστοιχα, ποιο πρέπει να είναι το επίπεδο µείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης, του ΑΕΠ, για να
έρθετε εδώ εσείς και να πείτε µαζί µε τον Υπουργό Εργασίας ότι
προτείνετε µείωση του κατώτατου µισθού; Ή, αν θέλετε, αυτό
θα το χαιρόµασταν πάρα πολύ, κάντε µια δήλωση σήµερα δεσµευτική ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, πάνω από το πτώµα σας.
Πείτε το!
Έκτη ερώτηση, ουσιαστικά: Μπορείτε να δεσµευτείτε ενώπιον
του Κοινοβουλίου ότι τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ των κρατικών
εγγυήσεων στα ταµεία στο πλαίσιο του νόµου «ΗΡΑΚΛΗ», δεν θα
ενεργοποιηθούν; Γνωρίζετε τι σηµαίνει 12 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Βεβαίως και γνωρίζετε. Με τα δεδοµένα του ΑΕΠ που θα έχουµε
του χρόνου, µιλάµε για 7,5% του ΑΕΠ. Θα πάρετε ένα δάνειο από
τον ESM 7,5% του ΑΕΠ για να τα δώσετε στα αρπακτικά ταµεία;
Δεσµεύεστε ότι πάνω από το πτώµα σας θα γίνει αυτό; Πείτε το
τώρα εδώ. Εάν δεσµεύεστε, πώς θα το πετύχετε αυτό χωρίς να
παγώσετε τον νόµο «ΗΡΑΚΛΗ», χωρίς να τον καταργήσετε και
να τον αντικαταστήσετε µε έναν άλλο νόµο;
Επόµενη ερώτηση, έβδοµη και πολύ συγκεκριµένη. Οι τράπεζες θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση; Σύµφωνα µ’ εµάς, είναι
νοµοτελειακά δεδοµένο ότι θα χρειαστούν. Απαντήστε µας.
Έχουµε άδικο; Αν δεν έχουµε άδικο, πώς θα την κάνετε την ανακεφαλαιοποίηση; Με τον εγκληµατικό τρόπο του 2012 - 2013 που
θα δοθούν µετοχές χωρίς ψήφο στο ελληνικό δηµόσιο µε αντάλλαγµα χρήµατα που θα δανειστεί ο ελληνικός λαός πάλι από την
τρόικα; Πείτε µας.
Έχω κι άλλα δύο ερωτήµατα που δεν είχα την ευκαιρία να τα
θέσω στον Πρωθυπουργό την 30η Απριλίου, γιατί έχουµε εξελίξεις. Πριν από δέκα µέρες βρισκόµουν στη «ΛΑΡΚΟ» και µιλούσα
µε τους εργαζόµενους. Είδα την εγκατάλειψη του εργοστασίου.
Διαπίστωσα τη διαδικασία που ηθεληµένα απαξιώνει αυτή την
εταιρεία µόνο και µόνο για να πουληθεί κοψοτιµής σε «ηµετέρους».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναστείλει την απαγόρευση κρατικής ενίσχυσης εταιρειών όπως η «ΛΑΡΚΟ». Εσείς θα τη χρησιµοποιήσετε αυτή τη δικλίδα που σας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή θα συνεχίζετε να απαξιώνετε τη «ΛΑΡΚΟ» µε στόχο την παραχώρηση της για ένα κοµµάτι ψωµί σε «ηµέτερους»;
Παρεµπιπτόντως, συνάδελφοι του ΚΚΕ, χαιρόµαστε για την
τροπολογία που καταθέσατε και τη στηρίζουµε.
Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να µιλάει για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Ποιος δεν χαίρεται µε αυτό! Χτες µιλούσα µε τηλεδιάσκεψη, κοµµατική συγκέντρωση ήταν, αλλά
είχαµε και εκπροσώπους από νοσοκοµεία της Ηπείρου που δεν
ήταν κοµµατικά µας στελέχη και µου είπαν κάτι το οποίο νοµίζω
ότι πρέπει να το προσέξετε. Μου αναφέρθηκαν στους εργαζόµενους, στους συµβασιούχους, οι οποίοι θα επιστρέψουν στους
εργολάβους από τους οποίους έχουν ενοικιαστεί για τα νοσοκοµεία. Και µου είπαν αυτολεξεί: «Οι της Κυβέρνησης µας χειροκροτούν και µας αποχαιρετούν».
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Αυτή είναι η στήριξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Υποτίθεται
ότι µέσα από όλα αυτά τα χρηµατοδοτικά πακέτα έχετε τη δυνατότητα, χωρίς καν να καταγραφεί στο έλλειµµα, να ξοδέψετε σηµαντικά ποσά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Αλλά άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να µιλά για ΣΔΙΤ, σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η οποία δεν έχει καµµία
σχέση µε σύµπραξη. Δεν είναι ότι ο ιδιωτικός τοµέας βάζει πλάτες στο ΕΣΥ. Είναι ότι το δηµόσιο βάζει πλάτες στους ιδιώτες.
Ουσιαστικά τι κάνει; Τους δίνει τη δυνατότητα, τους εξασφαλίζει
για την επόµενη δεκαετία εξασφαλισµένα κέρδη, παίρνοντας όλο
το ρίσκο και όλο το κόστος αυτού του ρίσκου το δηµόσιο και ταυτόχρονα εξακολουθεί αυτή τη διαδικασία της ενοικίασης των εργαζοµένων σε ιδιώτες. Αυτή είναι η ενίσχυση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας που προτείνετε;
Κύριε Σταϊκούρα, ελπίζω να µου απαντήσετε, αλλά φοβάµαι
ότι για τα συγκεκριµένα ερωτήµατα -γιατί είναι πολύ συγκεκριµένα τα ερωτήµατα- δεν θα πάρω απάντηση, όπως δεν πήρα
απάντηση και τις προηγούµενες φορές που σας έθεσα τα ερωτήµατα. Για παράδειγµα: Ποιο ποσοστό του ελλείµµατος θα
ενεργοποιήσει -κατ’ εσάς- µειώσεις συντάξεων και µισθών; Και
θα σας πω γιατί δεν θα µου απαντήσετε. Δεν θα µου απαντήσετε,
επειδή όσο σωτήριο για την ελληνική οικονοµία ήταν το µαξιλαράκι του κ. Τσίπρα, το ίδιο σωτήριο είναι και αυτό το πακέτο των
δήθεν 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Να τα βάλουµε κάτω. Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει συµφωνία. Το
ξέρετε αυτό. Και εσείς µιλάτε υποθετικά: Εάν αυτό το οποίο πρότεινε η πρόεδρος της Κοµισιόν περάσει, τότε θα είναι καλό. Το
καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ας τα βάλουµε κάτω σαν να είχε περάσει, σαν να ήταν απόφαση, που ξέρουµε ότι είναι απόφαση. Κατ’
αρχάς, δεν είναι 32 δισεκατοµµύρια. Είναι 22,6 δισεκατοµµύρια.
Τα υπόλοιπα είναι δάνεια. Τα δάνεια είναι εκτός θέµατος, γιατί
δάνεια µπορούµε να πάρουµε και από τις αγορές, όπως είπατε
πολύ σωστά, γιατί οι αγορές έχουν καταρρεύσει και έχουµε αρνητικά επιτόκια παντού πλέον. Δεν θα έχουµε εµείς αρνητικά επιτόκια, αλλά θα είναι σχετικά χαµηλά τα επιτόκια. Υπάρχει ο ESM.
Δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Ο πτωχευµένος δεν βοηθιέται µε
δάνεια. Το είπε ο Πρωθυπουργός, το λέτε και εσείς. Γι’ αυτό υποστηρίξατε την αρχική πρόταση Μέρκελ - Μακρόν που είχαν µιλήσει για 500 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο ενισχύσεις χωρίς δάνεια.
Ναι, άλλα από αυτά τα οποία η κ. Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε,
µόνο τα 22,6 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι ενισχύσεις για την Ελλάδα. Από αυτά, όµως, πρέπει να αφαιρέσουµε κάποια χρήµατα,
έτσι δεν είναι; Γιατί πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Εσείς, ο Υπουργός Οικονοµικών της Ιταλίας, της Γερµανίας, της Γαλλίας θα προσφέρετε στις Βρυξέλλες
εγγυήσεις για να δανειστούν, να µοχλεύσουν τα δάνεια και µετά
να σας δώσουν αυτά τα χρήµατα. Ναι, αλλά αυτά θα πρέπει,
όµως, να αποπληρωθούν και η αποπληρωµή τους, µπορεί να είπε
η κ. Φον ντερ Λάιεν ότι θα γίνει σε βάθος χρόνου, µέσα από ίδιους πόρους, αλλά όταν διαβάζεις ποιοι είναι οι ίδιοι πόροι, είναι
οι ίδιοι πόροι που έχουν ήδη απορριφθεί µετ’ επαίνων και πολλές
φορές χωρίς επαίνους, για τον ψηφιακό φόρο, για τον φόρο του
άνθρακα κ.ο.κ.. Δεν µπορείτε να βασίζεστε σε αυτά.
Υπάρχει και ένα άλλο ποσό που πρέπει να αφαιρέσετε για να
κάνετε τα κουµάντα σας ως Υπουργός Οικονοµικών. Είναι τα rebates, οι επιστροφές που θα απαιτήσουν η Σουηδία, η Δανία, η
Ολλανδία, η Αυστρία, µπορεί και άλλες χώρες. Αυτά τα rebates,
όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πρώτη διδάξασα ήταν η κ. Θάτσερ
µέσα από αυτό το παιχνίδι, µειώνουν τα ποσά τα οποία θα έρθουν στο ταµείο σας.
Συνολικά θα πρέπει µέσα από amortization να έχετε βάλει στην
άκρη 10 δισεκατοµµύρια ευρώ για να γίνει η αποπληρωµή αυτών
που χρωστά η Ελλάδα για να πάρει τα 22,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Διά του 4, µας αφήνει 3,15 δισεκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο για το 2021, το 2022, το 2023, το 2024 και αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί µαζί υποθέσαµε ότι έχει περάσει
ακριβώς η πρόταση της κ. Φον ντερ Λάιεν. Είναι όχι µόνο το ρετιρέ, αλλά το ταβάνι του ρετιρέ των θετικών προσδοκιών αυτό.
Παρεµπιπτόντως, υπολογίστε –φαντάζοµαι ότι το έχετε κάνειότι δεν υπάρχουν 500 δισεκατοµµύρια ευρώ ενισχύσεις. Είναι
400 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πηγαίνετε στο συνοδευτικό κείµενο
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της Κοµισιόν και κάντε τη σούµα. Εκεί που λέει «22,6 για την Ελλάδα» προσθέστε τα 82 της Ιταλίας, κάντε τη σούµα και θα δείτε
ότι είναι 400. Τα υπόλοιπα 100 εκατοµµύρια ευρώ εξαφανίστηκαν. Και από τα 400 εκατοµµύρια ευρώ, τα 90 εκατοµµύρια ευρώ
είναι χρήµατα –το ξέρετε αυτό- που έχουν επαναπροσανατολιστεί από άλλα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα
λόγια, οι καινούργιες ενισχύσεις είναι 310 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό το συνοδευτικό κείµενο έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Το διάβασα τρεις φορές. Οι άνθρωποι της Κοµισιόν, οι τεχνοκράτες της Κοµισιόν έχουν κάνει και κάποιες συγκεκριµένες
προβλέψεις που αφορούν και τη χώρα µας.
Δεν ξέρω, το διαβάσατε; Διαβάσατε το εδάφιο που αφορούσε
την πρόβλεψη ζηµιών κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτον και, δεύτερον, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην προβλεπόµενη µείωση των επενδύσεων; Λέει ότι οι
κεφαλαιακές ζηµιές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά θα είναι µεταξύ 720 και 1.220 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το
κείµενο της Κοµισιόν το λέει αυτό. Δεν το λέω εγώ.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, κάνει συγκεκριµένες προβλέψεις.
Η συγκεκριµένη πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ότι στον οικοδοµικό-κατασκευαστικό τοµέα –αυτή είναι η Κοµισιόν που µιλάει,
δεν µιλάει το ΜέΡΑ25- η Γερµανία θα έχει 1% µείωση στις επενδύσεις στον κατασκευαστικό - οικοδοµικό τοµέα, η Ιταλία 1,5%,
η Ελλάδα 3,5%. Όσον αφορά τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τον
εξοπλισµό των επιχειρήσεων, η Γερµανία θα έχει -1,8%, η Ιταλία
-2,5%, η Ελλάδα -5%.
Βλέπουµε, δηλαδή, ότι σύµφωνα µε την Κοµισιόν -µιας και την
επικαλείστε, εγώ δεν θα επικαλεστώ ποτέ την Κοµισιόν, γιατί
πραγµατικά τα τελευταία δέκα χρόνια οι αστοχίες της στον οικονοµικοµετρικό τοµέα ανταγωνίζονται εκείνες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου της περιόδου 2010 - 2015, αλλά εκείνοι τα
λένε- η οικονοµία µας θα πληγεί πολύ παραπάνω του µέσου
όρου.
Οπότε έχουµε εδώ δύο ζητήµατα. Πριν ζητωκραυγάσετε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ,
του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν
έχει βγει ακόµα –αλλά ακόµα και να βγει όπως είναι- η ίδια η Κοµισιόν µας λέει ότι συνολικά οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα χάσουν κεφάλαια, είτε τα παλαιότερα, είτε από επενδύσεις που δεν θα γίνουν, της τάξης του 5% του ΑΕΠ για τα επόµενα δύο χρόνια, δηλαδή 1,5 τρισεκατοµµύριο ευρώ. Και ποιες
είναι οι ενισχύσεις οι κεφαλαιακές που έχει αυτό το πακέτο; Είναι
0,6% κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, δηλαδή, θα χάνονται κεφάλαια
5%, µε ενίσχυση 0,6%.
Κύριε Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκτίµησή
µας είναι ότι µε αυτά τα δεδοµένα, ακόµα και τα πάρα πολύ συντηρητικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αντιµετωπίσετε τους
επόµενους δεκαοκτώ µήνες ένα έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού –θα σας το δώσω σε ευρώ, δεν θα σας το δώσω καν ως
ποσοστό, γιατί αν σας το δώσω ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα έχω
διπλό σφάλµα στην εκτίµηση, δηλαδή µπορεί να κάνω λάθος και
στην εκτίµηση του ΑΕΠ, αλλά και του κρατικού προϋπολογισµούπερίπου 24 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εάν, όπως είπα προηγουµένως, η γερµανική κυβέρνηση καταφέρει και φθάσει στο «µηδέν», στο «µαύρο 0» του χρόνου και επιµείνει στο 3% για σας, µιλάµε ότι ακόµα και να δείξουν µέγιστη
ευλυγισία που, όπως ξέρετε, είναι η αγαπηµένη έκφραση της
τρόικας –«maximum flexibility», όταν το ακούς αυτό, πρέπει να
κρυφτείς κάτω από το τραπέζι, γιατί πέφτει µια βόµβα λιτότητας
δίπλα σου- αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ένα πακέτο λιτότητας για
σας στα επόµενα δύο, τρία χρόνια των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
τον χρόνο, την ώρα που θα εισπράξετε στην καλύτερη των περιπτώσεων 3,15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και δεν θα τα εισπράξετε
καν εσείς. Θα τα εισπράξουν κάποιες εταιρείες. Αναφέρατε τη
«FRAPORT» προηγουµένως. Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι η
«FRAPORT» θα πάρει, για να εκµεταλλευτεί έτσι πιο όµορφα τα
ελληνικά αεροδρόµια που µας πήραν, που µας απέσπασαν µε
αποικιοκρατικό τρόπο.
Υπάρχει κι άλλο ένα θετικό, κάτι χρήσιµο, στο συγκεκριµένο
δεκαεξασέλιδο κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη
φορά µετά το 2008, κείµενο επίσηµο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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µιλάει για πολλαπλασιαστές µεγαλύτερους του ένα. Με άλλα
λόγια λέει ότι για κάθε ένα ευρώ ενισχύσεων που δίνουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ευρωζώνη γενικότερα, το ΑΕΠ αυγατίζει,
µεγαλώνει µε παραπάνω από ένα ευρώ. Θα µου πείτε, αυτό είναι
φυσιολογικό. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο µακροοικονοµικής που να
το αµφισβητεί αυτό. Ναι, αλλά η τρόικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
όλα αυτά τα δέκα χρόνια τώρα –το ξέρετε- µιλούσαν για πολλαπλασιαστή µικρότερο του ένα. Οπότε, τουλάχιστον υπάρχει κάποιο σηµάδι µιας επαναφοράς µιας απλής λογικής στο κείµενο
της Κοµισιόν.
Όµως, αυτό δείχνει κι έναν κυνισµό, γιατί ενώ όντως ο πολλαπλασιαστής είναι µεγαλύτερος από το ένα -αν η ανάλυση που
σας έκανα είναι η σωστή και πείτε µου αν είναι λάθος- τότε η λιτότητα που θα σας επιβάλουν θα έχει πολλαπλασιαστικό αρνητικό αποτέλεσµα στο ΑΕΠ της χώρας. Η κρίση χρέους ύφεσης,
η σκοτοδίνη θα ενισχυθεί και θα επιταχυνθεί.
Όµως, γενικότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, ουσιαστικά µιλάµε για ένα ενισχυµένο ΕΣΠΑ. Γιατί νοµίζετε ότι ένα
ενισχυµένο ΕΣΠΑ θα κάνει τη διαφορά τώρα, όταν το απλό ΕΣΠΑ
δεν την έκανε µεταξύ του 2010 και των ηµερών σας; Διότι το
ΕΣΠΑ «έτρεχε» και ήταν αρκετά τα δισεκατοµµύρια.
Ο λόγος είναι ότι η λιτότητα που φέρνουν οι δηµοσιονοµικές
πολιτικές, η λιτότητα που φέρνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµµία αµοιβαιοποίηση χρέους, κύριε Σταϊκούρα –και αν θέλετε,
µπορούµε να το συζητήσουµε, να κάνουµε µια ακαδηµαϊκή συζήτηση- και το γεγονός ότι εγγυάστε όλοι οι Υπουργοί Οικονοµικών ένα χρέος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο µετά
επιστρέφει στις χώρες, αυτό δεν είναι αµοιβαιοποίηση, γιατί µην
ξεχνάµε ότι το κάνατε αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνατε
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή να δανειστείτε όλοι µαζί. Το κάνει και ο ESM. Τι κάνει ο
ESM; Εκδίδει «ESM bonds», τα οποία είναι κοινός δανεισµός. Τι
σηµαίνει «κοινός δανεισµός»; Σηµαίνει ότι η αύξηση του δικού
µας ελλείµµατος, της Ιταλίας, της Ισπανίας, δηλαδή η αύξηση
του χρέους δεν καταγράφεται στους εθνικούς ισολογισµούς,
αλλά µεταφέρεται αναδοµούµενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό
είναι το ευρωοµόλογο.
Αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει. Θα δείτε ότι κάθε παράγραφος,
υποπαράγραφος και υποσηµείωση θα εµπεριέχει δεσµεύσεις
που θα κάνουν δύο πράγµατα: Πρώτον, θα δεσµεύουν όλους
όσοι δεχτείτε χρήµατα από αυτό το ταµείο ότι δεν θα το ξαναζητήσετε ποτέ. Θα είναι «one off». Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το δεύτερο
που θα σας δεσµεύσει είναι ότι θα πρέπει να έχετε προβλέψει
συνολικά ως Eurogroup, ως Σύνοδος Κορυφής, πώς και πότε θα
αποπληρωθεί αυτό το κοινό χρέος.
Αυτό δεν είναι αµοιβαιοποίηση. Καµµία σοβαρή οµοσπονδία,
καµµία δηµοσιονοµική Ένωση δεν προσδιορίζει τους τρόπους
και τον χρόνο αποπληρωµής του κοινού δηµόσιου χρέους. Είναι
το ακριβώς αντίθετο της αµοιβαιοποίησης αυτό που έγινε.
Αν έχω δίκιο –µακάρι να µην έχω, πραγµατικά το εύχοµαι από
ψυχής- όταν θα έρθουν και θα σας επιβάλουν τη µείωση του κρατικού ελλείµµατος από ένα δυσθεώρητο -10%, -15%, στο -3%,
εσείς τι θα κάνετε; Θα πείτε «ναι σε όλα» πάλι; Δηλώστε το αυτή
τη στιγµή. Πείτε ««εµείς πιστεύουµε ότι ο ευρωπαϊσµός απαιτεί
να λέµε «ναι σε όλα»». Πείτε το.
Εµείς θεωρούµε ότι ευρωπαϊσµός σηµαίνει να µην πούµε σε
καµµιά περίπτωση «ναι», αλλά να πούµε «όχι», να προβάλουµε
βέτο, όπως έκανε ο Υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας.
Όπως άσκησε βέτο ο κ. Χούκστρα, να ασκήσετε κι εσείς. Αυτή
είναι η άποψή µας. Μπορεί να έχουµε άδικο. Πείτε µας τη δική
σας. Πείτε µας τι θα κάνετε όταν θα σας ζητήσουν ένα -10%, ένα
-15%, να το πάτε στο -3%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, –για να κλείσω- οι πολίτες κουράστηκαν τόσο µε αρνητικές προβλέψεις σαν αυτές που έκανα
εδώ, αλλά και µε τα ψεύτικα λόγια τα µεγάλα, µε τα οποία τους
χαϊδεύετε τα αυτιά, µιλώντας για τα δισεκατοµµύρια, τον πακτωλό ο οποίος έρχεται. Έχουν αρχίσει, παρά την κούραση, να
κατανοούν ότι δεν µπορούν να εµπιστευτούν µια Κυβέρνηση που
αποτυγχάνει ακόµα και να προβλέψει το παρελθόν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν είναι δυνατόν ο κ. Μητσοτάκης να λέει τώρα ότι η χώρα
έµπαινε ορµητικά -αυτά ήταν τα λόγια του- σε τροχιά ανάπτυξης
πριν µας χτυπήσει ο ιός. Μα, είναι δυνατόν να το λέτε αυτό; Γνωρίζετε -έχετε τις δικαιολογίες σας- ότι τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο, τον Δεκέµβριο το συνολικό ΑΕΠ της χώρας ήταν κατά 274
εκατοµµύρια ευρώ χαµηλότερο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί το δικό σας Υπουργείο το έχει βγάλει στη φόρα, το έχει δηµοσιοποιήσει, το είπε
ξεκάθαρα, ότι τον Γενάρη και τον Φλεβάρη, µήνες που τους θεώρησε ο κύριος Πρωθυπουργός εξαιρετικούς, είχατε υστέρηση
δηµοσιονοµικών στόχων της τάξης του 37%, όχι του 3,7%.
Οι πολίτες δεν αντέχουν, κύριε Υπουργέ, τα βαρύγδουπα
λόγια.
Ασφυκτιούν και µε σας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνετε και να χειροκροτάτε αυτό το άλλοθι για το πέµπτο µνηµόνιο
που έρχεται όχι µόνο για τη χώρα µας, αλλά και για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Οι πολίτες δεν θέλουν να ακούν
ψέµατα, δεν θέλουν να ακούν δυσοίωνες προβλέψεις.
Οι πολίτες απαιτούν από εσάς -γιατί εσείς είστε στην κυβέρνηση- να τους προστατεύσετε. Να πείτε στους νοσοκόµους και
στους γιατρούς ότι δεν θα επιστρέψουν στον εργολάβο του χρόνου, αλλά θα διοριστούν. Να πείτε στους ανθρώπους της
«ΛΑΡΚΟ» ότι δεν θα βρεθούν τον Αύγουστο στον δρόµο. Να
πείτε στους συνανθρώπους µας εκεί έξω που δεν θα έχουν τουρισµό φέτος -µακάρι πάλι να αποδειχτώ λανθασµένος, αλλά δεν
θα έχουν- ότι δεν θα τους κάνετε αναστολές και αναβολές
φόρων, ότι θα τους κάνετε κουρέµατα φόρων, γιατί οι αναστολές
φόρων δεν βοηθούν τον πτωχευµένο. Αν του πεις «θα µου τα δώσεις όλα σε πέντε µήνες» και δεν έχει πελάτες για πέντε µήνες,
τον διέλυσες, έχει βάλει λουκέτο και του χρόνου «ουκ αν λάβοις
παρά του κεκλεισµένου». Δεν έχετε δικαίωµα απέναντι στα µεσοπρόθεσµα δηµόσια έσοδα να µην κάνετε κουρέµατα. Τα κουρέµατα σήµερα, αυτήν ταύτην τη στιγµή είναι επένδυση για να
διατηρήσετε τα δηµόσια έσοδα σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο
στο µέλλον.
Οι πολίτες θέλουν προστασία. Δεν θα την κάνετε. Προστατεύετε τους εργολάβους των ενοικιαζόµενων εργαζόµενων. Προστατεύετε τα αρπακτικά ταµεία. Ακόµα δεν θα µου απαντήσετε
για τον «ΗΡΑΚΛΗ». Είµαι σίγουρος ότι δεν θα απαντήσετε. Τα 12
δισεκατοµµύρια θα τα δώσετε στα αρπακτικά ταµεία; Αυτούς θα
προστατεύσετε.
Γι’ αυτό εµείς είµαστε εδώ για να προτείνουµε ελπιδοφόρες
λύσεις. Την επόµενη εβδοµάδα θα καταθέσουµε σε δηµόσιο διάλογο -απλά έτσι επιγραµµατικά το λέω- µία ολοκληρωµένη πρόταση νόµου µε συγκεκριµένα στοιχεία, νούµερα για την
κατάργηση βεβαίως όλων των προκαταβολών φόρου. Είναι δυνατόν να µειώνετε την προκαταβολή φόρου; Πώς θα προκαταβάλει κάποιος φόρους φέτος στη βάση των εισοδηµάτων του
2019 για το 2021, εισοδήµατα του 2019 που φέτος δεν υπάρχουν. Μηδέν η προκαταβολή φόρου, κύριε Σταϊκούρα. Μηδέν.
Όχι 50, 40, 30. Μηδέν. Έπρεπε να είναι µηδέν εξαρχής. Τώρα
όµως είναι απαραίτητο.
Θα µιλήσουµε για κουρέµατα φόρων, εισφορών και δανείων.
Θα µιλήσουµε για το πώς εµείς θα νοµοθετήσουµε την κατάργηση του «ΗΡΑΚΛΗ» και τη θεσµοθέτηση της δηµόσιας εταιρείας
διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, που είχα προτείνει από το 2015.
Θα προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα για τις τράπεζες και τον
δηµόσιο έλεγχό τους, δεδοµένου ότι η ανακεφαλαιοποίησή τους
θα είναι απολύτως σίγουρη.
Θα µιλήσουµε µε πολύ συγκεκριµένα νοµικά και οικονοµικά
στοιχεία για τη µετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταµείου σε
πραγµατική αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία χρησιµοποιεί τη δηµόσια περιουσία όχι για να την ξεπουλήσει, αλλά ως εχέγγυο για
να δηµιουργήσει επενδυτικές ροές προς τη δηµόσια περιουσία
και τον ιδιωτικό τοµέα.
Θα µιλήσουµε για το δηµόσιο ψηφιακό σύστηµα πληρωµών το
οποίο θα δώσει ανάσες δηµοσιονοµικές σε εσάς και φθηνές συναλλαγές στους πολίτες.
Και βέβαια θα συνεχίσουµε εµείς να µιλάµε για την ανάγκη
υπέρ της Ευρώπης ενός βέτο µέσα στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι το µόνο το οποίο µπορεί να αλλάξει την
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πορεία αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδεύει ολοταχώς
προς την αποδόµηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας και από εµένα.
Να εκµεταλλευτούµε αυτήν τη µικρή διακοπή για να σας κάνω
µία µικρή ενηµέρωση. Ότι έχουµε ξεφύγει πολύ το έχετε καταλάβει. Η κ. Ιατρίδη είναι στην αίθουσα από τη 13.00’ και δεν έχει
µιλήσει ακόµη και έτσι όπως πάει η κατάσταση θα µιλήσει γύρω
στις 19:00. Ενηµερώνω µήπως µε βοηθήσουν ο κ. Γρηγοριάδης
και ο κ. Χήτας να βάλω έναν, δύο Βουλευτές ενδιάµεσα. Είναι εγγεγραµµένοι σαράντα ένας οµιλητές και δεν έχει µιλήσει κανένας. Σας παρακαλώ τη βοήθειά σας.
Η αιτία του κακού είναι οι Αρχηγοί που µίλησαν το διπλάσιο
και οι Υπουργοί. Αυτό το αναγνωρίζω. Μετά το ρήµα «σ’ αγαπώ»
το πιο όµορφο ρήµα είναι «βοηθώ». Να το ξέρετε. Οπότε βοηθήστε µε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχίζω και εγώ µε το ευρωπαϊκό θέµα. Το έβαλε και ο Πρόεδρος του ΜέΡΑ25, το έβαλε και ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ.
Είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητωκραυγάζει, ότι λέει ότι είναι µία φοβερή
λύση. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει.
Και εγώ και ο κ. Τσίπρας είπαµε ότι είναι µια ευχάριστη έκπληξη. Είναι προφανές ότι ακόµα δεν ξέρουµε την τελική εκδοχή.
Υπάρχουν και γκρίζες ζώνες, πόσο θα είναι σε επιδοτήσεις, πόσο
θα είναι σε δάνεια, αν θα υπάρχουν αιρεσιµότητες. Όλα αυτά
είναι στον αέρα.
Το θέµα και το ερώτηµα είναι: Κάνει κάποιες ρήξεις µε το παρελθόν; Υπάρχουν κάποιες χαραµάδες; Δηλαδή ότι ένα κοµµάτι
θα είναι σε επιδοτήσεις και όχι στα δάνεια είναι στη θετική κατεύθυνση; Ότι προσθέτει χρήµατα όχι ακριβώς στον προϋπολογισµό αλλά στους διαθέσιµους πόρους; Δεν έχει δίκιο ο
Βαρουφάκης. Δεν είναι αµοιβαιοποίηση. Είναι προφανές αυτό.
Έχει, όµως, στοιχεία αµοιβαιοποίησης στο πώς ξεπληρώνονται
αυτά τα χρέη. Ήταν ατυχής η σύγκριση µε τον ESM.
Το βασικό µου ερώτηµα και στον κ. Κουτσούµπα και στον κ.
Βαρουφάκη είναι πώς κάνεις πολιτική όταν προτείνονται λύσεις
που δεν σου αρέσουν µε την έννοια ότι αυτές δεν είναι αυτές που
θα πρότεινες εσύ και αν µπορείς να τις εκµεταλλευτείς σαν χαραµάδες για µία διαφορετική Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτηµα.
Υπάρχουν χαραµάδες τώρα που µπορούµε να τις εκµεταλλευτούµε;
Και επειδή είναι εδώ πέρα ο εισηγητής του ΚΚΕ, να το πω µε
όρους µαρξιστικούς. Αν δεχθούµε ότι το κράτος στον καπιταλισµό είναι ο συλλογικός κεφαλαιούχος, που πολλές φορές σε µία
κρίση αναγκάζεται να πάρει µέτρα που µπορεί να µη βολεύουν
τη µία επιχείρηση ή την άλλη επιχείρηση, αλλά βολεύουν συνολικά τις επιχειρήσεις, µπορεί να µη βολεύει τη µία χώρα, αλλά
την άλλη χώρα, αλλά χρειάζεται γενικά για την αναπαραγωγή του
κεφαλαίου, αυτό το κάνει χωρίς κόστος, όταν αναγκάζεται να
πάρει αυτή την κατεύθυνση; Ή ακριβώς επειδή πρέπει να φέρει
έναν συµβιβασµό ανάµεσα σε µία µεγάλη επιχείρηση µε µία άλλη
µεγάλη επιχείρηση ή ανάµεσα σε µία χώρα µε την άλλη, ανοίγει
δρόµους που µπορεί µία Αριστερά που ξέρει τι σηµαίνει ηγεµονία
και ιδεολογία, που ξέρει πως πρέπει να φτιάξει συµµαχίες, που
ξέρει ότι ο κόσµος ο λαϊκός και τα µεσαία στρώµατα δεν είναι
όλοι πεισµένοι για έναν διαφορετικό δρόµο, αλλά θέλει να παλέψει και άρα χρειάζονται αυτές οι συµµαχίες να τις εκµεταλλευτεί;
Γιατί µπορεί να πεις εδώ και είναι εύκολο να το πεις: Αν δεν
λυθεί το θέµα του χρέους, δεν γίνεται τίποτα. Δεν σου δίνει,
όµως, αυτό κατεύθυνση πώς χτίζεις συµµαχίες µε ανθρώπους
που δεν έχουν πειστεί γι’ αυτό, αλλά θέλουν να εκµεταλλευτούν
αυτήν τη χαραµάδα για να κάνουν κοινωνική πολιτική, επενδυτική
πολιτική, δηµόσια πολιτική υπέρ της υγείας. Και µπορεί να έρθεις
εδώ και να πεις: Δεν γίνεται τίποτα αν δεν έχουµε σοσιαλισµό.
Και πάλι δεν δίνεις κατεύθυνση στους ανθρώπους που θέλουν
ένα διαφορετικό σύστηµα υγείας, µια διαφορετική επενδυτική
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πολιτική, µια νέα σχέση του δηµοσίου, που θέλουν ένα κοινωνικό
κοµµάτι της παραγωγής. Έτσι χτίζονται συµµαχίες, αν υπάρχουν
χαραµάδες. Το να λες εδώ ότι δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό
δεν είναι σωστό.
Θα δούµε ποια θα είναι η τελική έκβαση, αλλά όσο καλύτερη
είναι η έκβαση τόσο πιο αδύναµη είναι η θέση της Κυβέρνησης
για την κριτική που κάνει για το «Μένουµε Όρθιοι ΙΙ». Γιατί αν
ισχύει το πιο αισιόδοξο, το δικό σας, για την τελική εκδοχή και
λιγότερο η αισιόδοξη η δικιά µου -αλλά που ελπίζω σε κάτι καλύτερο- τότε έχει πολύ µεγάλη σηµασία να µην έχουµε ένα αυτοκίνητο που έχει σταµατήσει, αλλά ένα αυτοκίνητο που έχει
λιγότερη ταχύτητα και άρα, πρέπει όταν έρθει το νέο πρόγραµµα
να µπορούµε να το σπρώξουµε πιο εύκολα.
Άρα, η κριτική που σας κάνουµε έχει πολύ µεγάλη ισχύ, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή ένα πρόγραµµα γέφυρας που πάει στη νέα
εποχή -δεν θυµάµαι αν ήταν η τρίτη φάση, τώρα µπερδεύτηκα, ή
η τέταρτη φάση που είπατε, κύριε Σταϊκούρα- στην επόµενη
φάση, δηλαδή µετά από το 2021. Έχει τεράστια σηµασία να µειώσουµε -όσο δυνατόν είναι- την ύφεση φέτος, για να µπορούµε
να εκµεταλλευτούµε τις νέες ευκαιρίες.
Βέβαια, θα διαφωνούµε. Ο κ. Κουτσούµπας λέει «ναι, αλλά
αυτά τα λεφτά θα πάνε στο κεφάλαιο». Όχι, υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια για το πώς ξοδεύονται αυτά τα λεφτά. Είναι
θέµα πάλης το πώς ξοδεύονται, µε ποιον τρόπο ξοδεύονται και
σε ποιους τοµείς.
Και γι’ αυτό δεν µας αρέσουν διάφορα πράγµατα που κάνετε,
γιατί δεν ετοιµάζετε το έδαφος για να µπορείτε να εκµεταλλευτείτε την επόµενη φάση. Γιατί -το είπε και ο κ. Βαρουφάκης
σωστά- όταν έχεις επιχειρήσεις που µετά θα έχουν πολλά δάνεια
στο τέλος και δεν έχουν εισόδηµα, δεν έχουν τζίρο, πριν φτάσουν σε αυτό, θα έχουν να πληρώσουν, να ξεπληρώσουν και τις
νέες υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις στην περίοδο που δεν
δούλευαν.
Όταν έχετε εποχιακούς εργαζόµενους, οι οποίοι παλιότερα
έπαιρναν 800 ευρώ τους δώδεκα µήνες, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσµα δουλειάς οκτώ µηνών σε κάποιο ξενοδοχείο, στην εστίαση
και τώρα τους πληρώνετε µόνο για το καλοκαίρι, όταν τελειώσει
το καλοκαίρι, µπορεί να τους έχετε βάλει -και σωστά- στο επίδοµα ανεργίας τώρα, αλλά στο τέλος πάλι θα είναι ξεκρέµαστοι
και δεν θα µπορούν να ζήσουν για το επόµενο διάστηµα, τον Νοέµβριο, τον Δεκέµβρη, τον Γενάρη, όπως µπόρεσαν πέρυσι που
δούλεψαν αυτούς τους οκτώ µήνες.
Και µας ρωτάτε «πού θα βρούµε τα λεφτά;». Κύριε Σταϊκούρα,
δεν θα σας απαντήσω αυτή τη φορά, γιατί έχετε απαξιώσει τον
δικό σας λόγο στα κανάλια. Έχουµε τραγελαφικές περιπτώσεις
τώρα πια. Έχουµε στα κανάλια να εξηγείτε την απάντηση στη
δική µου απάντηση που δεν την ξέρει κανένας. Δεν ήξερε κανένας και εσείς καλείστε συνεχώς -ο ελληνικός λαός δεν προλαβαίνει να σας αποθυµήσει, καλά, δεν είστε σαν τον κ. Γεωργιάδη,
αλλά και τους δυο σας δεν προλαβαίνει ο ελληνικός λαός να σας
αποθυµήσει- είσαστε συνεχώς στα κανάλια και απαντάτε στην
απάντησή µου, που δεν την ξέρει κανένας, δεν ξέρει το επιχείρηµα. Μου απαντήσατε πάλι για το ΕΣΠΑ, ενώ σας έχω απαντήσει για το ΕΣΠΑ πώς να φέρουµε τα λεφτά µπροστά, γιατί έχουµε
διαφορετική άποψη. Δεν απαντήσατε, απλώς είπατε για το ΕΣΠΑ
τι κάνετε. Σαν να µην έχουµε µιλήσει, σαν να µην έχουµε εξηγήσει τη δικιά µας θέση, συνεχίζετε.
Αν δεν θέλατε να απαξιώσετε και τη Βουλή, θα µπορούσατε
να µου δώσετε µια συγκεκριµένη απάντηση γιατί κάνουµε λάθος
στο ότι και πολλά από τα προγράµµατα και για τις επιχειρήσεις
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και επιπλέον στο ότι
µπορούν αυτά τα χρήµατα να φέρουν περισσότερα µπροστά µε
µια ανακατανοµή. Δεν απαντήσατε.
Μα, δεν χρειάζεται να απαντήσετε, γιατί κανένα κανάλι δεν σας
κάνει καµµία δύσκολη ερώτηση, «µα, ο κ. Τσακαλώτος είπε αυτό,
µα ο κύριος…» και να απαντήσετε. Λέτε αυτό που έχετε ετοιµάσει
και τελειώσατε. Αυτό σας κάνει ζηµιά στην Κυβέρνηση, γιατί σας
κάνει λιγότερο ισχυρούς, διότι δεν είστε αναγκασµένοι να απαντήσετε.
Πάω τώρα στα θέµατα της υγείας. Δυστυχώς, δεν είναι εδώ ο
κ. Πνευµατικός για να µε διορθώσει. Είναι ορθοπεδικός, από ό,τι
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ξέρετε. Τον τελευταίο καιρό είχα ένα σύνδροµο πρόσκρουσης
στον ώµο. Δεν είναι ακριβώς παγωµένος ώµος. Δηλαδή, όταν
είναι παγωµένος ο ώµος, το πας µέχρι ένα σηµείο, κολλάει και
δεν µπορείς να πας παραπάνω. Το σύνδροµο πρόσκρουσης είναι
ότι πονάει, κολλάει και ξεκολλάει. Νοµίζω ότι ο Πρωθυπουργός
σας έχει σύνδροµο πρόσκρουσης.
Μέχρι τώρα µας έλεγε ότι είναι υπέρ του δηµοσίου στην υγεία,
τι σηµαντική είναι η υγεία, πώς πρέπει όλα να είναι οικουµενικά
και για όλους, για τους γιατρούς και τι ήρωες είναι. Κόλλησε λίγο
σε µια αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, αλλά ευτυχώς, κύριε Βορίδη -και βλέπω ότι θα συµφωνήσετε µε το ξεκόλληµα αυτό- ξεκόλλησε και επανήλθε στο σωστό, που µας λέει ότι υπάρχει ο
δηµόσιος πυλώνας, αλλά υπάρχει και ο ιδιωτικός πυλώνας. Δεν
τον είδαµε βέβαια αυτόν τον ιδιωτικό πυλώνα σε µεγάλη βοήθεια
σε όλη αυτή την κρίση. Απουσίαζε –νοµίζω-, αλλά εδώ είµαστε.
Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός: «Μα, γιατί να µην παίρνουµε
εξοπλισµό από τον ιδιωτικό τοµέα»; Διότι θέλετε και στις ιατρικές
και στις νοσηλευτικές και στις διαγνωστικές δραστηριότητες να
επιστρέψει ο ιδιωτικός τοµέας στον πυρήνα του δηµόσιου τοµέα.
Πηγαίνω τώρα να απαντήσω στο γιατί να µην πάρουµε τον εξοπλισµό από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή είναι η επιχειρηµατικότητα
που φαντάζεστε; Δηλαδή, αυτός δεν είναι ο κρατικοδίαιτος καπιταλισµός; Δηλαδή, παίρνουµε εξοπλισµό από τους ιδιώτες, που
έχουν σίγουρη δουλειά. Τι ρίσκο ακριβώς παίρνουν αυτοί οι ιδιώτες; Δεν πιστεύετε στον δηµόσιο τοµέα. Δεν πιστέψατε ποτέ στον
δηµόσιο τοµέα, δεν πιστεύετε τώρα στον δηµόσιο τοµέα. Χαίροµαι που κουνάει το κεφάλι του ο κ. Βορίδης, γιατί πάντα έχω πει
ότι είναι έντιµος σε αυτό και δεν µπαίνει στις εξαπατήσεις, ότι
όλοι µαζί είµαστε και είµαστε και κεντρώοι και θέλουµε και εµείς
τον δηµόσιο τοµέα. Σας ευχαριστώ και είναι ευτύχηµα που τυχαίνει να είσαστε εδώ.
Δυο - τρία άλλα πράγµατα. Περνάµε το καλοκαίρι ότι δεν
υπάρχει για τους τραπεζίτες το αυτεπάγγελτο, ότι µόνο οι διοικήσεις των τραπεζών µπορούν να κάνουν µήνυση στους τραπεζικούς. Είναι κάτι που µας το ζητούσε η τρόικα. Δεν το δεχτήκαµε
εµείς. Εσείς, όµως, που θέλετε να σας παινεύει η τρόικα –το είπε
και ο κ. Σταϊκούρας σε µια πρόσφατη ανάρτησή του- το κάνατε
αυτό. Μετά δώσατε κάποια επέκταση προθεσµιών σε όλα τα θέµατα της δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει και ο κορωνοϊός. Λογικό
είναι. Τώρα φέρνετε αλλαγή που ισχύουν αυτές οι επεκτάσεις
των προθεσµιών, εκτός από το θέµα των τραπεζιτών. Δεν είµαι
καχύποπτος άνθρωπος, δεν είµαι κυνικός άνθρωπος, αλλά δεν
είναι λίγο παράξενο το ότι είναι σωστές οι επεκτάσεις των προθεσµιών σε όλους τους τοµείς, αλλά όχι για το τραπεζικό σύστηµα;
Δεν µας έχετε πει πολύ ξεκάθαρα τι κάνετε και τι προτείνετε
να κάνετε για την πρώτη κατοικία. Εγώ διαβάζω στην έκθεση των
θεσµών ότι έχετε δεσµευτεί, µετά από αυτήν την παράταση, να
έχετε το «sale and leaseback», δηλαδή θα χάνει ο κόσµος το
σπίτι του, θα το παίρνει κάποιος οργανισµός και θα πληρώνει
αυτός που θέλει να µείνει στο σπίτι του. Είναι η πολιτική σας; Δεν
είναι η πολιτική σας; Αυτό θα βοηθήσει την ανάκαµψη και τη γέφυρα -για να επιστρέψω στο αρχικό κοµµάτι της οµιλίας µουπρος το νέο πρόγραµµα που νοµίζετε, µε τη φάση τρία ή τέσσερα που είπατε; Έχετε µια θέση για αυτό; Είχατε υποσχεθεί ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο για όλα τα θέµατα. Ούτε αυτό βλέπουµε.
Μας βάζετε σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι προφανές ότι µέσα
στις δύο ΠΝΠ θα υπάρχουν και θετικά πράγµατα, θα υπάρχουν
θέµατα που είµαστε τελείως «κατά» ή θα υπάρχουν θέµατα που
είµαστε «ναι µεν, αλλά» ή «όχι, αλλά δυστυχώς εµείς θα το θέλαµε καλύτερο». Δεν µπορούµε να κάνουµε αυτήν τη συζήτηση.
Πρέπει να τα ψηφίσουµε όλα µαζί. Δεν µπορούµε να το κάνουµε
αυτό. Είναι και αυτό µια υποτίµηση της δηµοκρατίας και του διαλόγου, γιατί είναι θέµατα που είναι εξαιρετικά διαφορετικά µεταξύ τους. Δεν έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους και είναι
προφανές ότι σε κάποια θα συµφωνούσε το ΚΙΝΑΛ, σε κάποια
θα συµφωνούσαµε εµείς, σε κάποια θα ήµασταν εµείς εναντίον.
Δεν έχουµε αυτήν τη δυνατότητα. Είναι ένα άλλο «κλικ» στην
υποτίµηση του δηµοσίου διαλόγου και σε αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να είναι τόσα άρθρα που
πρέπει να τα καταψηφίσουµε en bloc.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οπότε, θα καταψηφίσουµε και τις δύο ΠΝΠ. Εκεί που µπορούµε να διαφοροποιηθούµε, που είναι οι άλλες τροπολογίες
που µπορούµε να τις ψηφίσουµε µία-µία, θα έχουµε συγκεκριµένη θέση, που θα σας εξηγήσουν και οι οµιλητές µας και ο εισηγητής µας στο τέλος.
Θεωρώ ότι η Ελλάδα και ο νότος γενικότερα είναι σε δύσκολη
θέση και έρχονται δύσκολες µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, διότι και εγώ είµαι σε δύσκολη θέση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δύο τελευταίες φράσεις.
Και οικονοµικά και δηµοσιονοµικά, µαζί µε τις υπόλοιπες
χώρες θα έχουµε πρόβληµα. Αυτό σηµαίνει –πρώτον- ότι πρέπει
να είστε πιο ανοιχτοί στον διάλογο. Να ακούτε, να µην επαναλαµβάνετε πράγµατα όπου έχουµε απαντήσει. Μπορεί να είναι
λάθος, αλλά να πείτε για το λάθος, όχι αυτό που είπατε αρχικά,
γιατί πραγµατικά είναι χειρότερες οι παρεµβάσεις σας από ό,τι
χρειάζεται, όταν δεν εµπλέκεστε σε µια συζήτηση καλυµµένοι
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όµως, το κυρίαρχο δεν είναι
αυτό, γιατί πραγµατικά στο DNA σας δεν είναι ο δηµόσιος τοµέας, δεν είναι η αλλαγή του προτύπου. Δεν έχετε µάθει τίποτα
από την κρίση του 2009. Φοβάµαι ότι δεν µαθαίνετε τίποτα από
την σηµερινή κρίση. Όµως, οι άλλες δυνάµεις δεν έχουν αυτό το
άλλοθι. Οι άλλες δυνάµεις δεν µπορούν να στέκονται και να µη
λένε τίποτα για το τι µπορούµε να κάνουµε για έναν διαφορετικό
δρόµο.
Υπάρχει ένα πολύ µεγάλο πεδίο και στα εργασιακά και στο
θέµα της υγείας και στα θέµατα των επενδύσεων, που πρέπει να
υπάρχει µια διαφορετική προοπτική.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Η παρέµβαση
που έγινε, ότι δεν γίνεται τίποτα αν δεν λύσουµε το θέµα του χρέους, δεν γίνεται τίποτα αν δεν υπάρχει ο σοσιαλισµός, δεν βοηθάει τον κόσµο που θέλετε να αντιπροσωπεύσετε. Να έχουµε
όποιες διαφωνίες θέλετε, αλλά να µπορούµε να συζητήσουµε µε
µια βάση τού ποιες είναι οι ανάγκες, διότι αυτή η Κυβέρνηση δεν
µπορεί και δεν θέλει να λύσει αυτές τις ανάγκες, γιατί έχει πολύ
διαφορετικές προτεραιότητες και υπάρχουν πολλά άρθρα µέσα
και στις δύο ΠΝΠ που αναδεικνύουν µε συστηµατικό τρόπο ποιες
είναι αυτές οι προτεραιότητες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όσον
αφορά τον κ. Βαρουφάκη, επειδή έφυγε -λυπάµαι αλλά δεν
ήθελα να διακόψω τους συναδέλφους-, κανένα βέτο δεν ασκήθηκε στο Eurogroup, κανένα βέτο δεν ασκήθηκε από Ολλανδό
Υπουργό Οικονοµικών που ανέφερε.
Δεύτερον, αναφέρθηκε στα στοιχεία του τετάρτου τριµήνου
του 2019. Τα έχω καταθέσει. Τα καταθέτω ξανά. Η ιδιωτική κατανάλωση το τέταρτο τρίµηνο του 2019 υψηλότερη από το τέταρτο τρίµηνο του 2008, ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου
κεφαλαίου, δηλαδή επενδύσεις, υψηλότερο σηµείο από το τέταρτο τρίµηνο του 2007. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά την αναφορά που έκανε για τα συγκεκριµένα
προγράµµατα στην Ευρώπη και αν αυτά θα είναι επ’ ωφελεία της
χώρας λόγω της µεγαλύτερης εκτίµησης της ύφεσης από την
πλευρά της Ευρώπης, καταθέτω στα Πρακτικά την απόφαση για
το «SURE». Το «SURE» θα αποτελέσει σηµαντικό δείκτη ασφαλείας για τους εργαζόµενους στις οικονοµίες που έχουν πληγεί
περισσότερο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρώπης. Άρα,
προσδοκούµε και διεκδικούµε περισσότερους πόρους.
Τέλος, για τον κ. Βαρουφάκη θα απαντήσει διεξοδικά ο Υφυπουργός, ο κ. Σκυλακάκης. Από 30 Απριλίου 2020, όπως οφεί-
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λαµε ως χώρα και εµείς ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέσαµε το πρόγραµµά µας στην Ευρώπη µε συγκεκριµένα
στοιχεία και για την ύφεση και για το δηµόσιο χρέος και για το
έλλειµµα. Από τις 30 Απριλίου δεν άλλαξε κάτι. Λέµε συνεχώς τα
ίδια στοιχεία.
Τέλος, στον κ. Τσακαλώτο θέλω να πω πως προς µεγάλη σας
απογοήτευση πράγµατι µέχρι σήµερα δεν µε έχουν ρωτήσει από
τα κανάλια για τις απόψεις σας. Όπως είπατε µάλλον εν τη ρύµη
του λόγου σας, δεν ξέρουν καν τι λέτε. Είπατε ότι «αφού δεν γνωρίζουν, πώς θα µε ρωτήσουν». Πράγµατι συνεπώς, µάλλον δεν
σας παρακολουθούν. Απαντάω, όµως, στις αναρτήσεις που κάνετε καθηµερινά στο Facebook και προσπαθώ να είµαι όσο γίνεται πιο καλόπιστος στην κριτική. Μου αρέσει ο διάλογος. Έχει
αποδειχθεί πολλές φορές εδώ µέσα ότι έρχοµαι στη Βουλή, σε
αντιδιαστολή µε τα προηγούµενα πέντε χρόνια και δίνω απαντήσεις, στοιχεία και καταθέτω και στα Πρακτικά. Σήµερα µίλησα µε
δεκαπέντε στοιχεία. Δεκαπέντε στοιχεία υπέρ του ενός προγράµµατος, πού συµφωνούµε και πού διαφωνούµε. Δεν απαντήσατε
ούτε σε ένα.
Το κυριότερο είναι ότι δεν απαντήσατε ποια είναι η ύφεση σύµφωνα µε τις δικές σας εκτιµήσεις. Για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε το πρόγραµµά σας, πρέπει να υπάρχουν κάποιες
παραδοχές. Πείτε µας επιτέλους. Τρεις µήνες δεν το λέτε. Ποια
είναι η ύφεση που θα έχει η χώρα εξαιτίας της ασκούµενης πολιτικής από τη σηµερινή Κυβέρνηση; Ένα στοιχείο ζητάµε. Ο κ.
Βαρουφάκης το είπε. Είπε πάνω από 15%. Θα αξιολογηθούµε αν
θα είναι 15%. Εσείς πόσο λέτε; Έχετε κάνει ένα πρόγραµµα και
δεν έχετε ούτε ένα στοιχείο. Το µόνο που έχετε πει σε συνέντευξή σας είναι ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις εκτιµήσεις για το
µέγεθος της ύφεσης. Είναι εύκολο για όλους τους οίκους, για
άλλα πολιτικά κόµµατα, για ευρωπαϊκούς θεσµούς, αλλά µόνο
για σας δεν είναι εύκολο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα πω τη σειρά για να µην έχουµε παρεξηγήσεις και να µην
έρχεστε στην Έδρα και τα αλλάζετε. Μετά τον κ. Λοβέρδο θα µιλήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για δύο
λεπτά, στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων για
δυο λεπτά και ο κ. Βορίδης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων για δύο λεπτά.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να αναφέροµαι στα λόγια άλλων που
ανήκουν την Αντιπολίτευση µαζί µε εµάς, γιατί προτιµώ -κι αυτό
είναι το καθήκον µου- να αναφερθώ στην Κυβέρνηση. Αυτό θα
κάνω, µε µία παρένθεση. Είµαι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
εδώ σε όλη τη φάση της πανδηµίας. Δεν έλειψα από καµµία συνεδρίαση. Άκουσα όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς όταν πήραν τον
λόγο και συγκράτησα µεταξύ άλλων τον Πρόεδρο του ΜέΡΑ25 να
προτείνει στην Κυβέρνηση να ασκήσει βέτο σε ένα Eurogroup προ
ενάµιση µηνός, που επειδή δεν το άσκησε, η ενέργειά της ήταν
δολοφονική για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία.
Αναρωτιέµαι τώρα µετά τις πρόσφατες εξελίξεις πώς αντιµετωπίζει τις σκέψεις εκείνες και τις συµβουλές που έδωσε, γιατί η συζήτηση τότε θα ήταν για την ανάληψη πρωτοβουλιών από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης λόγω πανδηµίας. Πρότεινε στην Ελλάδα να συγκρουστεί σ’ εκείνη τη δεδοµένη στιγµή. Μετά από τόσες εβδοµάδες θεωρεί ορθή εκείνη την
πρότασή του; Είναι Αρχηγός πολιτικού κόµµατος. Έξι είναι τα πολιτικά κόµµατα της Βουλής.
Δεύτερον, τον πρόσεξα. Δύο λεπτά µόνο έλειψα από την Αίθουσα. Αν τον κατάλαβα καλά, θεωρεί επιζήµιο το πρόγραµµα.
Θεωρεί επιζήµιο το ποσό που έρχεται στην Ελλάδα; Θεωρεί επιζήµια την κατανοµή του σε 1/3 που είναι δάνεια και τα 2/3 που
είναι επιχορήγηση; Τι θεωρεί επιζήµιο; Θα προτιµούσε να µην
είχε δοθεί αυτό το ποσό; Υποτίθεται ότι η µη ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αντικείµενο κριτικής όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης στην
Αίθουσα αυτή. Τώρα υπήρξε πρωτοβουλία. Πρόταση, βέβαια.
Περιµένουµε µε πολύ µεγάλη αγωνία την τελική επιλογή κι από-
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φαση, αν και επειδή βρίσκεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Μακρόν και Μέρκελ, θεωρώ ότι δεν θα είναι µακριά το τελικό αποτέλεσµα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι
εκκεντρική παραδοξότητα να πει κανείς ότι αυτά τα χρήµατα θα
δηµιουργήσουν πρόβληµα και κόστος και όχι όφελος. Θα έρθω
σ’ αυτό το θέµα αµέσως µετά.
Όµως, θέλω να πω στο Σώµα ότι έχουµε ένα σχέδιο νόµου µε
το οποίο κυρώνονται δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
εκατόν είκοσι άρθρα που συµπληρώνονται µε άλλα πενήντα, µε
άλλες διατάξεις. Έχουµε δύο τροπολογίες µε δεκαεπτά άρθρα.
Χτες, την Πέµπτη, ήρθαν επτά ακόµα άρθρα µε άλλη τροπολογία.
Συνολικά εκατόν ενενήντα τέσσερα και έντεκα τώρα, προ ολίγων
ωρών, για τα εργασιακά. Στο σύνολο διακόσια πέντε.
Ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν µπορεί να τοποθετηθεί επί της αρχής. Δεν υπάρχει αρχή, µέση και τέλος. Μια
«σκούπα» είναι αυτό, µια νοµοθετική «σκούπα». Και καλά οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά µετά τα υπόλοιπα θέµατα
έχουν να κάνουν µε την κανονική ζωή του τόπου και δεν µπορεί
να έρχονται έτσι. Είναι κακός τρόπος νοµοθέτησης που δείχνει
κατά τη γνώµη µας ότι σχέδιο δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Πανδηµία ήταν, µεγάλο πρόβληµα για
την ελληνική οικονοµία, την ελληνική κοινωνία. Οι αποσπασµατικές ρυθµίσεις µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι ο κανόνας. Αντιληπτό. Δεν είπαµε όχι. Αλλά για τα υπόλοιπα θέµατα
η αποσπασµατικότητα δεν είναι σχέδιο. Είναι ένα «περπάτηµα»
βλέποντας και κάνοντας. Αµφισβητώ αυτό που µε έµφαση είπε
ο Υπουργός Οικονοµικών ότι η Κυβέρνηση έχει σχέδιο και βάσει
αυτού προχωρά.
Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα οικονοµικά θέµατα
µπορεί να αργεί, αλλά µε την πείρα δεκαετιών που έχουµε, τελικώς ενεργεί. Είναι σαν ένα καράβι που δύσκολα εκκινεί για µια
πορεία, αλλά αν εκκινήσει δεν σταµατάει. Και θεωρώ ότι εµείς
την αργοπορία της την έχουµε πληρώσει ως χώρα και ειδικά
εµείς του ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση το 2009 - 2010, όταν πήρε µήνες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στα προβλήµατα της οικονοµικής κρίσης που εµάς µας χτύπησαν αλύπητα, αλλά χτύπησαν κι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή µιλώ, θέλω λίγη ησυχία από τα δεξιά
µου. Δεν είναι σωστό να µιλάει ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να ακούει φωνές. Δεν είναι καλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, βεβαίως. Έχετε
απόλυτο δίκιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εδώ πήγε γρηγορότερα πάντως. Δεν
πήγε όπως στο 2009 - 2010, αλλά σ’ αυτή την Αίθουσα είχαµε
αναρωτηθεί: «Θα κάνουν κάτι;». Ήταν το αντικείµενο της κριτικής
µας η καθυστέρησή τους. Ευτυχώς δεν ήταν µεγάλη. Στο πλαίσιο
αυτών των αναζητήσεων είχε γίνει και η συζήτηση για την πρόταση του ΜέΡΑ25 στην Κυβέρνηση να ασκήσει βέτο επειδή δεν
εκδίδετο το ευρωοµόλογο.
Βέβαια, διπλασιασµό πόρων προβλέπει το πολύ φιλόδοξο
αυτό πρόγραµµα, ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
πρώτο πράγµα που σκέφτεσαι αν ακούσεις «ίδιους πόρους» στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ΦΠΑ. Λες: «Από εκεί θα προκύψουν
κάποια χρήµατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε πέραν
των δανείων που θα πάρει ως Ένωση να τα διοχετεύσει;».
Ευτυχώς στο ρεπορτάζ των εφηµερίδων γι’ αυτό το µεγάλο
πρόγραµµα, που είναι ακόµα στα σπάργανα όµως, προβλέπονται
πηγές άµεσων πόρων που δεν είναι ΦΠΑ. Δεν είναι, δηλαδή, έµµεση φορολογία. Αυτό ακούγεται θετικό. Μένει να το δούµε και
µένει να δούµε σε ποιες πλάτες θα φορτωθούν τα έσοδα για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ίδιοι πόροι δηλαδή, που αφορούν όλους,
αλλά και την Ελλάδα µέσα σ’ αυτούς. Για εµάς προβλέπεται ένα
ποσό 42 δισεκατοµµύρια. Αν αφαιρέσετε τα 10 δισεκατοµµύρια
που είναι ίδιοι πόροι, που θα συµβάλλουµε εµείς δηλαδή, είναι
ένα πρόγραµµα 32 δισεκατοµµυρίων.
Δεν µπορεί κανείς να πει αυτά που ακούστηκαν στην Αίθουσα
αυτή, δηλαδή ότι είναι κακό για τη χώρα, ότι είναι αρνητικό για
τη χώρα, ότι ο τελικός απολογισµός θα είναι αρνητικός. Σκέψεις
βέβαια µπορεί να κάνει για τον τρόπο της αξιοποίησης, σκέψεις
µπορεί να κάνει, αντλώντας και εµπειρία από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που δεν ήταν όλα και απολύτως επιτυχηµένα. Πρέ-
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πει, όµως, να πούµε ότι περιµέναµε, επιτέλους αυτό το πρόγραµµα αποφασίστηκε, προτείνεται τουλάχιστον και σε λίγες
µέρες θα έχουµε την απόφαση. Είναι µεγάλο, είναι µεγαλύτερο
από όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και πρέπει η Τράπεζα της
Ελλάδος να το συγκρίνει µε το σχέδιο Μάρσαλ, αφού κάνει προβολή των χρηµάτων εκείνων και των ειδών που παρασχέθηκαν
στην Ελλάδα. Μου φαίνεται πολύ µεγαλύτερο και από το σχέδιο
Μάρσαλ. Συνιστά θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη η συγκεκριµένη επιλογή, η οποία δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά κάτι κινείται.
Κύριοι Υπουργοί και κυρίως κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, έχουµε
µια εµπειρία αυτών των µηνών της κρίσης, που έφερε η πανδηµία
στην οικονοµία. Οι τράπεζες µέσα από τις οποίες «διοχετεύεται»
το Ταµείο Επιχορηγήσεων 1 και σε λίγο το δεύτερο τέτοιο πρόγραµµα, δεν λειτουργούν προς όφελος της οικονοµίας, γιατί δεν
λειτουργούν προς όφελος αυτών που έχουν ανάγκη και οι οποίοι
δεν είναι ζόµπι. Δεν είναι κακοπληρωτές αυτοί που δεν χρωστούν
ούτε στην εφορία, αυτοί που δεν χρωστούν ούτε στα ασφαλιστικά ταµεία, αυτοί που δεν έχουν καθυστερήσει καµµία δόση
τους προ του Μαρτίου της πανδηµίας και ζητούν δάνεια και δεν
παίρνουν τίποτε. Τους ζητούν εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις, προσηµειώσεις, να καταθέτουν χρήµατα ως εγγύηση του δανείου που
θα πάρουν. Από όλη την Ελλάδα µού έρχονται παράπονα. Το τελευταίο ήταν από την Πιερία όπου σε υποκατάστηµα φιλόδοξος
δανειολήπτης ζήτησε 30 χιλιάδες ευρώ και είπε: «Μα, η Κυβέρνηση λέει ότι εφόσον δεν χρωστάω, µπορώ να δανειοδοτηθώ».
Η απάντηση ήταν: «Να πας στην Κυβέρνηση να δανειοδοτηθείς».
Αυτές είναι οι απαντήσεις που δίνουν.
Ακούγεται ότι θα δηµιουργηθούν δύο παρατηρητήρια, ένα παρατηρητήριο στην Τράπεζα της Ελλάδος και ένα παρατηρητήριο,
ακούσαµε, µέσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ακούσαµε και
αυτό. Ένα παρατηρητήριο, επειδή έχω εµπειρία από άλλα παρατηρητήρια, αν κοιτά χωρίς να µπορεί να αντιδρά ο αρµόδιος
Υπουργός ή η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι παρατηρητήριο για
ρεπορτάζ, αλλά η αντίδραση -αν υπάρχει κι αν µάθουµε ποια
είναι και πώς το σκέφτονται- µπορεί να κάνει το παρατηρητήριο
πάρα πολύ χρήσιµο.
Διάβαζα χθες στις οικονοµικές στήλες των εφηµερίδων ότι για
το Ταµείο Επιχορηγήσεων, το Ταµείο 3, δεκατέσσερις τράπεζες
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, οι τέσσερις συστηµικές και άλλες
δέκα µικρότερες, µη συστηµικές. Μία κύρωση –φαντάζοµαι- θα
ήταν να αποκλείεται από τα προγράµµατα αυτά και από το µελλοντικό εκείνος ο τραπεζικός οργανισµός που λειτουργεί ανασταλτικά για την αντιµετώπιση της ύφεσης. Άλλοι λένε
«κρατικοποιήστε µια τράπεζα». Εµένα οι απότοµες κινήσεις δεν
µε βρίσκουν σύµφωνο. Οι προειδοποιήσεις µιας Κυβέρνησης που
θέλει να βοηθήσει, η ίδρυση παρατηρητηρίων και στην Τράπεζα
της Ελλάδος και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και η επιβολή κυρώσεων του επιπέδου «Δεν βοηθάς; Είσαι έξω από τα προγράµµατα, είσαι έξω από τα προγράµµατα των κρατικών εγγυήσεων,
είσαι έξω από το πρόγραµµα των 22 δισεκατοµµυρίων» ή πόσα
θα είναι αυτά, τα οποία θα διοχετευτούν στους τοµείς που
ακούµε, σε υγεία, περιβάλλον και πράσινη ανάπτυξη και στα υπόλοιπα που έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
Αν δεν υπάρξει αυτή η παρέµβαση, νοµίζω, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ότι θα έχουµε πια έναν λόγο που αρθρώνεται στην
Αίθουσα, Συµπολίτευση - Αντιπολίτευση, αντιπαραθέσεις µεταξύ
µας, αλλά στην πράξη τελικά ο πολίτης που ακούει και νοµίζει
ότι κάτι γίνεται, θα καταλαβαίνει στο πετσί του ότι δεν γίνεται
απολύτως τίποτα. Και λες: «Μήπως θα ήταν µια λύση να αποποινικοποιηθεί η υπογραφή του τραπεζικού υπαλλήλου;». Δεν υπογράφει, δεν χορηγεί δάνειο γιατί φοβάται για όλα όσα
συνέβησαν επί της προηγούµενης διακυβέρνησης, τις διώξεις,
τα µπλεξίµατα που είχε κάθε οικογένεια υπαλλήλου; Η απάντηση
που παίρνουµε από εµπειρότερους από µένα είναι ότι δεν είναι
αυτό το µείζον. Το µείζον είναι ότι δεν δηµιουργείται η bad bank
και για να δηµιουργηθεί η bad bank, η Βουλή είναι αρµόδια. Η
Κυβέρνηση πρέπει να φέρει πρόταση εδώ και εµείς να την ψηφίσουµε. Το πρότεινε και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι, όταν το πρότειναν αυτό η κ. Γεννηµατά και
ο κ. Κωνσταντινόπουλος πριν από τέσσερα χρόνια, γέλαγαν στην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αίθουσα αυτή, µας έλεγαν λαϊκιστές, που δεν είµαστε. Είµαστε
ακριβώς το αντίθετο. Ήταν, όµως, µια σκέψη και µια πρόταση
στα σπάργανα, που στην πορεία του χρόνου αποδείχθηκε όχι
µόνο κατάλληλη, αλλά απολύτως απαραίτητη, γιατί όπως µας
είπε ο κ. Στουρνάρας όταν ενηµέρωσε την Επιτροπή Οικονοµικών προ καιρού και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η
ύπαρξη των κόκκινων δανείων στις τράπεζες είναι ο µεγαλύτερος
ανασταλτικός παράγοντας για τη λειτουργία τους υπέρ της αγοράς και υπέρ των πολιτών, γιατί για τους πολίτες µιλάµε τώρα
εδώ. Δεν µπορεί να δοξολογούµε υπέρ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην πράξη να τους αφήνουµε απροστάτευτους.
Μας είπε, λοιπόν, ότι οι τράπεζες λένε «έχω 70 δισεκατοµµύρια
κόκκινα, θα προσθέσω και άλλα 15;». Αυτό το σκεπτικό τις κρατάει. Πώς θα απελευθερωθούν από αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση; Με το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ»;
Ακούµε ότι ο κ. Ζαββός, που είναι ο πατέρας του σχεδίου
«ΗΡΑΚΛΗΣ», δεν είναι θετικός στην ίδρυση bad bank. Η Κυβέρνηση, όµως, τι λέει; Και σε µια επόµενη ενηµέρωση που ο κ. Ζαββός πρέπει να κάνει για την πορεία του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», θα
του τεθεί το θέµα ευθέως από εµάς: «Τι λες γι’ αυτό, που εµφανίζεται να είναι µια σωτήρια λύση για την αγορά, για την κοινωνία,
για την Ελλάδα που καλείται να πληρώσει τον λογαριασµό της
επιτυχούς εκ µέρους της αντιµετώπισης της πανδηµίας;».
Κύριε Πρόεδρε, οι Αρχηγοί των κοµµάτων µίλησαν για πάρα
πολλή ώρα. Θα µου επιτρέψετε και εµένα που είµαι εδώ και µιλώ
στη θέση της κ. Γεννηµατά ορισµένα λεπτά παραπάνω, για να
κλείσω την οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας δώσω και τη
δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα
ειδικά θέµατα. Το πρώτο ειδικό θέµα -το είπε ο κ. Πουλάς, το
λέµε όλοι οι αγορητές του Κινήµατος Αλλαγής-, έχει να κάνει µε
τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και τους νοσηλευτές.
Πόσο καλά λόγια λέει όλη η Ελλάδα, πόσο καλά λόγια λένε όλοι
οι Υπουργοί, πόσο τους δοξάζουν, όµως στα βαρέα και ανθυγιεινά δεν τους ενέταξαν. Δεν έχω χρόνο. Το έχω αναπτύξει το
θέµα µε πάρα πολλά λόγια σε προηγούµενες συνεδριάσεις.
Κύριε Υπουργέ Εργασίας, φέρατε την τροπολογία που έχει να
κάνει µε το 60%. Εµείς το καταλαβαίνουµε και θέλω πάρα πολύ
να σας ακούσω. Όλο αυτό το σχέδιό σας το καταλαβαίνουµε,
µισή δουλειά - µισός µισθός. Και αν σας αδικεί αυτό, µε την αγόρευση σας πρέπει να το ανατρέψετε. Θα πάρει τον λόγο εκ µέρους µας ο κ. Μουλκιώτης και θα σας αναλύσει τη θέση µας,
γιατί εγώ δεν έχω χρόνο.
Προτελευταίο θέµα: Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, µε τους δικηγόρους τι γίνεται; Δεν υπάρχει κοινωνικό στρώµα που να έχετε
κοροϊδέψει περισσότερο ως Κυβέρνηση. Εσείς έχετε κάνει -και
το έχω τονίσει- πολλές προσπάθειες τις οποίες τις έχω πει, παρ’
ότι αντιπολιτεύονται την Κυβέρνηση και εν τέλει µετά από δυόµιση µήνες, όλοι παραπονιούνται ότι δεν αντιδράτε καθόλου ως
Κυβέρνηση. Έχετε κάτι να πείτε; Κατά καιρούς η Κυβέρνηση
τούς υποσχέθηκε δι’ ηµών, δι’ άλλων, ότι τους αντιµετωπίζει
όπως και τους υπόλοιπους πολίτες. Και σας έχω πει εδώ ότι για
κάποιους από εµάς τους δικηγόρους που έχουµε και άλλα εισοδήµατα, δεν µας νοιάζει γι’ αυτούς τους δικηγόρους που έχουν
υψηλά εισοδήµατα. Μας νοιάζει για εκείνους από τα διακόσια
ευρώ µιας παράστασης κρίνεται η εβδοµάδα τους. Γι’ αυτούς τι
έχει να κάνει; Τίποτα.
Κλείνω. Κύριε Πρόεδρε, διάβασα τη Δευτέρα για το άρθρο 69
του νόµου -όπως ήταν τότε, δεν ξέρω πώς αριθµήθηκε τώρα- για
το ζήτηµα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Τουρισµού για την ανάθεση µ’ αυτές τις συνοπτικές διαδικασίες σε
µια εταιρεία να προβάλει την Ελλάδα, κάνοντας µια διαφήµιση
στο εξωτερικό για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, για τη χώρα
µας, για το brand name της κ.ο.κ.. Μάλιστα. Περίµενα ότι θα γίνει
κάποια αλλαγή µετά την κατάθεση της γνωµοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία σας λέει
ότι η διάταξη αυτή του κ. Θεοχάρη φαίνεται ότι στον βαθµό που
αφορά συµβάσεις άνω των ορίων, εγείρει σηµαντικά ζητήµατα
συµβατότητας µε το Ενωσιακό Δίκαιο, ενώ για τις συµβάσεις
κάτω των ορίων δεν συµβαδίζει µε τους θεµελιώδεις κανόνες και
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τις γενικές αρχές της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τις αρχές της ίσης µεταχειρίσεως και της
απαγορεύσεως των διακρίσεων, καθώς και στην απορρέουσα εξ’
αυτών υποχρέωση διαφάνειας.
Τι είναι τούτο; Ο Υπουργός Τουρισµού είναι άφαντος σε όλη
αυτή τη φάση της κρίσης. Τώρα τελευταία µιλά. Οι τουριστικές
περιοχές της χώρας έχουν αναστατωθεί µε αυτές τις ζώνες που
πήγε να κάνει. Είναι ο Υπουργός που έχει στο πορτφόλιό του µία
από τις σηµαντικότερες πηγές παραγωγής Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στον τριτογενή τοµέα και πλην του σχεδίου
νόµου που έφερε στη Βουλή, δεν ξέρουµε τι λέει ανά φάση της
αντιµετώπισης της πανδηµίας που περνάµε. Και η νοµοθετική
του πρωτοβουλία είναι αυτή; Αφού αναστάτωσε τη χώρα µε τις
ζώνες, εκδηλώνει νοµοθετική πρωτοβουλία για δύο-τρία άρθρα,
µεταξύ των οποίων είναι αυτό;
Αυτό έχει σχολιαστεί µε πάρα πολύ αρνητικό τρόπο στον δηµόσιο διάλογο και πρέπει να το δει η Κυβέρνηση λίγες ώρες πριν
κληθεί να ψηφίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί εµείς δεν
ψηφίζουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με συγχωρείτε, κυρία
Φωτίου, αλλά για τον κ. Τσακαλώτο δεν διαµαρτυρηθήκατε. Στα
ίδια λεπτά είναι. Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η κακία θα µείνει, κυρία συνάδελφε.
Δεν πειράζει. Η κακία θα µείνει. Δεν διαµαρτυρηθήκατε για άλλους που µιλούσαν για είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε συνάδελφε...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µιλώ εκ µέρους της κ. Γεννηµατά και θα µε ακούσετε.
Αν δεν σας αρέσει, υπάρχει και το έξω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σώπα, καλέ, που θα πάω έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ολοκληρώνω µε το εξής.
Είπε ο κ. Σταϊκούρας, κάνοντας λάθος προφανέστατα, ότι
πήρε µία πρωτοβουλία για την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία,
ενώ κανένα άλλο κόµµα δεν είχε πάρει και κανένας στη Βουλή
δεν είχε µιλήσει. Τον αδικεί το επιχείρηµά του.
Εµείς, τέσσερις Βουλευτές, ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Μουλκιώτης, ο κ. Πουλάς και εγώ, καταθέσαµε πριν από λίγες µέρες, στις
20 Μαΐου, σχετική τροπολογία - προσθήκη, για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που έχουν οι εργαζόµενοι στην ΕΑΒ.
Μάλιστα, ήµασταν και το µοναδικό κόµµα που στην κεκλεισµένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας θέσαµε θέµατα αµυντικής βιοµηχανίας και θέµα
απεγκλωβισµού του Υπουργείου Άµυνας από το Υπουργείο Οικονοµικών για τα θέµατα της αµυντικής βιοµηχανίας. Και το θέσαµε µε ένταση το θέµα αυτό.
Η τροπολογία µας είναι εδώ. Απορώ γιατί η Κυβέρνηση κάνει
τέτοιο λάθος. Και, µάλιστα, είµαστε και το µοναδικό κόµµα που
στα πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έκανε το θέµα και για τα ΕΑΣ
και για την Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία.
Στο άρθρο 7, όµως, έχετε µία ρύθµιση δύο σελίδων, η οποία
δίκην τροπολογίας ρυθµίζει ειδικά θέµατα σε σχέση µε τη βοήθεια στο προσωπικό της ΕΑΒ, η οποία δεν συνάδει µε κείµενο
διάταξης νόµου και η οποία λέει ότι θα ισχύσει επί δύο µήνες έως
ότου εκδοθεί η υπουργική απόφαση, ενώ αυτή είναι η υπουργική
απόφαση µέσα στον νόµο. Και έχετε και τους εργαζόµενους απ’
έξω, γιατί παράγονται αδικίες από εδώ.
Δεν νοµίζω ότι έχετε σχέδιο. Ξαναλέω, βλέποντας και κάνοντας πάτε και αφήνοντας πάρα πολλά σοβαρά θέµατα απ’ έξω,
θέµατα για τα οποία τα κόµµατα επιφορτίζονται ρόλο ρεπόρτερ,
να καταγράψουν τι γίνεται στην πράξη, να σας το φέρνουν στη
Βουλή, να σας καλέσουν να συµπληρώσετε. Παραδείγµατος
χάριν, µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου, σε
σχέση µε τη βοήθεια που δίνετε σε αυτούς οι οποίοι έχουν να
πληρώσουν ενοίκιο και τη στήριξη των ιδιοκτητών, αφήσατε απ’
έξω τις ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
Και πρέπει να το συµπληρώσετε το άρθρο 5 παράγραφος 2.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ ολοκλήρωσα. Όµως, αν µου έλεγαν να συµπληρώσω τις θέσεις του Κι-
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νήµατος Αλλαγής µε δύο επιχειρήµατα, το πρώτο είναι ότι δεν
εµφανίζεται η Κυβέρνηση µε σχέδιο. Το περιµένουµε µάλλον µε
τον προϋπολογισµό του νέου έτους, όπου θα έχουµε και εικόνα
από το πώς θα κυλήσει το πρόγραµµα που προέρχεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά επιχορηγήσεις και δάνειο.
Αν µέχρι τότε συνεχίσετε έτσι, να νοµοθετείτε µε αυτόν τον
τρόπο, εµείς θα έχουµε την πλήρη απόδειξη ότι πρέπει να φτάσουµε Οκτώβριο, για να καταλάβουµε πώς η χώρα θα αντιµετωπίσει την ύφεση που είναι συνέπεια της πανδηµίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, κύριε
Λοβέρδο, σας παρακαλώ. Μιλάει ο Υπουργός. Πηγαίνετε πιο
κοντά, να τα πείτε. Τώρα θα τα λύσετε; Δεν φταίει ο κ. Λοβέρδος.
Του έδωσα τον λόγο. Τελείωσε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θέλουµε να ξέρουµε αν θα µιλήσουν οι Βουλευτές και πότε, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ξέρουµε το πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα έρθετε πάνω. Θα
έρθετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο γρήγορες απαντήσεις θα δώσω και µετά θα πω για τις
τροπολογίες που έχω εδώ.
Η µία απευθύνεται προς τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος είπε ότι
δεν έχουµε αξιοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ µε τους νέους
κανονισµούς που επιτρέπονται να χρησιµοποιοηθούν κ.λπ.. Κάνει
λάθος. Όλα τα προγράµµατα που έβγαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, και η επιδότηση του επιτοκίου των ενήµερων επιχειρηµατικών δανείων και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τώρα το µεγάλο εγγυοδοτικό του
COVID-19 που ξεκινά την άλλη εβδοµάδα και γενικά τα προγράµµατα που έχουµε ανακοινώσει, είναι µε χρήµατα ΕΣΠΑ που χρησιµοποιήσαµε µε άδεια των ευρωπαϊκών αρχών, βάσει των νέων
κανονισµών λόγω COVID-19. Άρα, αυτό που είπα, το κάναµε.
Μάλιστα, θα το πω και αυτό για να υπάρχει στα Πρακτικά της
Βουλής, κύριε Πρόεδρε. Χθες, είχαµε τηλεδιάσκεψη µε την
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Και θέλω να ευχαριστήσω την κάθε
µία περιφέρεια ξεχωριστά και τον κάθε περιφερειάρχη ξεχωριστά
και τον Πρόεδρό τους, τον κ. Τζιτζικώστα, γιατί όλες οι περιφέρειες της χώρας συνέβαλαν στην αντιµετώπιση του COVID-19, δίνοντας πολλά χρήµατα από τα ΠΕΠ, από τα περιφερειακά
προγράµµατα του ΕΣΠΑ, για να στηρίξουν αυτά τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία και να στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα.
Θέλω να απευθυνθώ τώρα στον κ. Λοβέρδο.
Κύριε συνάδελφε, θέσατε ένα πολύ σοβαρό θέµα, το θέµα πώς
θα δοθούν τα χρήµατα. Το παρατηρητήριο ρευστότητας, που
φτιάχνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικού Χρέους και στην
Τράπεζα της Ελλάδος και σε συνεργασία µεταξύ των δύο, φτιάχνονται δύο οργανισµοί, αλλά µία παρακολούθηση. Γιατί είναι
ανεξάρτητη η Τράπεζα της Ελλάδος. Γίνεται ακριβώς, για να βλέπουµε πού πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία δίνουµε.
Ξέρετε ότι βάσει των ευρωπαϊκών κανονισµών δεν µπορείς νοµοθετικά να παρέµβεις στις τράπεζες. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Οφείλω, όµως, να σας πω, επειδή το είπατε και µου δίνετε
την ευκαιρία, για να τα ακούσουν και οι τράπεζες.
Την άλλη εβδοµάδα ξεκινάει το µεγάλο εγγυοδοτικό, πού θα
φτάσει ως τα 7 δισεκατοµµύρια και βλέπουµε. Αν χρειαστεί επιπλέον, θα το αυξήσουµε. Θα παρακολουθήσουµε τις πρώτες
τριάντα ηµέρες πώς οι τράπεζες δίνουν τα χρήµατα. Η κάθε τράπεζα έχει αιτηθεί και υπογράφουµε συµβόλαια µαζί, της αναπτυξιακής και της κάθε τράπεζας, για τα χρήµατα που δικαιούται
από το κοµµάτι των εγγυήσεων.
Αν µετά τις τριάντα ηµέρες δούµε ότι κάποιες τράπεζες µένουν πάρα πολύ πίσω και κάποιες άλλες τράπεζες «τρέχουν»
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πάρα πολύ, θα επιβραβεύσουµε µε ανακατανοµή των πόρων
αυτές που «τρέχουν» και θα τιµωρήσουµε αυτές που πηγαίνουν
αργά και ας χάσουν λεφτά, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Αυτή είναι η απάντηση.
Εµείς τα εργαλεία τα φτιάχνουµε, για να πάνε τα χρήµατα σε
επιχειρήσεις και να ζήσουνε. Αυτή είναι η πολιτική µας απόφαση.
Και θα είµαστε, κύριε συνάδελφε, πολύ αυστηροί σε αυτό. Και
συµφωνώ σε αυτό που είπατε. Εύχοµαι να τα καταφέρουν όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε µας για τις τροπολογίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Σχετικά µε τις τροπολογίες, η πρώτη είναι κάτι
πολύ απλό, είναι η κατάργηση του νόµου για το Συµβούλιο της
Εγκρίσεως των Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι βάσει του επιτελικού κράτους αυτά τα συµβούλια πια γίνονται µέσω πράξεως
του Υπουργικού Συµβουλίου και έτσι, εφόσον µε τον νέο νόµο
µε πράξη Υπουργικού Συµβουλίου γίνεται η σχετική διυπουργική,
αλλά και σε επίπεδο γενικών γραµµατέων η Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, καταργείται το άρθρο του προηγούµενου
νόµου που προέβλεπε να ιδρύεται µε νόµο. Ήδη πλέον γίνεται
µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Η δεύτερη -και τη διαβάζω ακριβώς γιατί είναι αυτή που ενέχει
πολιτικό διακύβευµα και δεν θέλω να φανεί ότι το είπα έτσι βιαστικά- είναι η εξής, η παράγραφος β’ της παραγράφου 1α του
άρθρου 16 του ν.4177/2013. Είναι ο νόµος που ορίζει σε ποιες
περιοχές µπορούν να ανοίγουν τα εµπορικά καταστήµατα τις Κυριακές από τους µήνες Μάιο µε Οκτώβριο. Ο προηγούµενος
νόµος έγραφε «σε περιοχές του Δήµου Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου
Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση τάδε,
καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών» -µέχρι εκείνο ήταν το προηγούµενο- και προστίθεται και το
επιχειρηµατικό πάρκο Γιαλού - Άγιος Δηµήτριος - Πύργος στον
Δήµο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην
απόφαση ΠΕΧΩ του νόµου τάδε.
Δηλαδή, έχουµε προσθέσει τη φράση «…και στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού - Άγιος Δηµήτριος...» κ.λπ.. Γιατί συµβαίνει
αυτό; Είναι γνωστό το θέµα. Έχει εκδοθεί σχετική υπουργική
απόφαση δύο φορές κατά το παρελθόν, έχει προσβληθεί στα δικαστήρια, όπου αµφισβητείται η νοµοθετική εξουσιοδότηση.
Αφού, λοιπόν, αµφισβητούν τη νοµοθετική εξουσιοδότηση της
υπουργικής αποφάσεως, καταργούµε την υπουργική απόφαση
και νοµοθετούµε από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Βρούτσης, για να υποστηρίξει την τροπολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα κάνω την οµιλία µου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν προβλέπονται οµιλίες Υπουργών! Εµάς
µας έχετε στείλει µια διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Για την τροπολογία θα
µιλήσει. Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγµή
δεν θέλει να µιλήσει ο Υπουργός Εργασίας για µία κρίσιµη, πολύ
σηµαντική τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είπαν αυτό. Για
τον χρόνο είπαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Για τον χρόνο, βεβαίως.
Είναι µία τροπολογία την οποία πρέπει να αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως ζήτησε και το ΚΙΝΑΛ, ο κ. Λοβέρδος πριν, για να ακουστεί
τι πραγµατικά φέρνουµε προς ψήφιση. Εκτός αν έχετε καταλάβει
και συµφωνείτε. Γιατί στο τέλος δεν θα ψηφίσετε και δεν θα ξέρετε γιατί δεν ψηφίζετε και θα κάνετε πάλι το ίδιο ατόπηµα, για
λόγους κοµµατικού πατριωτισµού.
Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω ξετυλίγοντας το νήµα από την
αρχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοφανής αυτή κρίση λόγω
της πανδηµίας ενεργοποίησε την Κυβέρνηση, η οποία έδειξε αντανακλαστικά, ευαισθησία, ταχύτατες, πρωτοφανείς, αλλά πάνω
απ’ όλα, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την υγεία του ανθρώπου. Και αυτό το πετύχαµε. Σήµερα αποτελεί θετικό παράδειγµα η χώρα µας, διότι στο πρώτο αυτό ξεκίνηµα δείξαµε ότι ο
στόχος που θέσαµε στην περιφρούρηση της υγείας των ανθρώπων πέτυχε.
Δεν ήταν, όµως, µόνο αυτό. Ήταν και οι στόχοι που θέσαµε
στις πολιτικές µας για κοινωνική συνοχή, για αντιµετώπιση των
προβληµάτων που ανοίχθηκαν στην αγορά εργασίας, για τα προβλήµατα των επιχειρήσεων. Ναι, πετύχαµε και σε αυτό, όσο µπορεί να πει κάποιος ότι πέτυχε, πάντα συγκριτικά µε το µεγάλο
πρόβληµα το οποίο δηµιουργήθηκε.
Κλείσαµε την πρώτη χρονική περίµετρο η οποία ολοκληρώθηκε, τελειώνει τέλος Μαΐου. Στην πρώτη αυτή χρονική περίµετρο πήραµε µέτρα φορολογικά, οικονοµικά, ρευστότητας των
επιχειρήσεων, στήριξης των εργαζοµένων, επίδοµα ειδικού σκοπού. Όλα αυτά είχαν έναν κοινό παρονοµαστή. Ο κοινός παρονοµαστής ήταν η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, η
απαγόρευση απολύσεων. Όλο αυτό το πλαίσιο στηρίχθηκε και
µε την πολιτεία, η οποία έδωσε σε όλους τους εργαζόµενους,
είτε σε επιχειρήσεις που κλείσαµε µε διοικητική εντολή είτε σε
επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν λόγω ΚΑΔ, πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη. Έτσι κλείσαµε τον πρώτο κύκλο τον επικίνδυνο µε το
πρώτο µεγάλο βήµα που έγινε από την Κυβέρνησή µας.
Τώρα από την 1η Ιουνίου ξεκινάει η δεύτερη χρονική περίµετρος. Ανοίγουν τα ξενοδοχεία, ανοίγουν επιχειρήσεις επισιτισµού, ανοίγουν σιγά-σιγά όλα τα µαγαζιά και µπαίνουµε σε µία
δεύτερη χρονική περίµετρο, στην οποία πάλι η Κυβέρνηση προετοιµασµένη, µε σχέδιο, έρχεται να θέσει και πάλι στο επίκεντρο
τον άνθρωπο.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα ακούστηκαν ανακρίβειες, ερωτηµατικά, πώς θα σταθούµε στον κόσµο του τουρισµού, στον
κόσµο που εργάστηκε στα ξενοδοχεία, τι θα κάνουµε µε όλον
αυτόν τον κόσµο, τους άνεργους, τους ανθρώπους που φέτος
δεν θα πιάσουν δουλειά. Μπήκαν ερωτηµατικά τα οποία σήµερα
η Κυβέρνηση µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, που δεν είναι µία
απλή τροπολογία, είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο δράσεων και ενεργειών, έρχεται να στηρίξει κάθε εργαζόµενο ο οποίος βρίσκεται
στο περιβάλλον της επικινδυνότητας λόγω ακριβώς της πανδηµίας.
Θέλω, λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πρώτη απόφασή
µας είναι ότι όλο το κοµµάτι που αφορά τον τουρισµό και τον επισιτισµό έχει το δικαίωµα της αναστολής για τον Ιούλιο. Το τµήµα
του τουρισµού, στο σύνολό του, έχει δικαίωµα αναστολών και
Ιούνιο και Ιούλιο. Ειδικά οι τουριστικές επιχειρήσεις, ο κόσµος
των τουριστικών καταλυµάτων, είναι για τέσσερις µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Όπως είπε και ο Χρήστος Σταϊκούρας πριν, µε την ειδική παρέµβασή µας για τα αεροδρόµια
δίνουµε µία ξεχωριστή δυνατότητα στον συγκεκριµένο κόσµο,
που επλήγη πιο πολύ απ’ όλους, µέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό
είναι το πρώτο που περιγράφουµε για να καταλάβει ο καθένας
πώς εξελίσσουµε το πλαίσιο της δράσης µας.
Το δεύτερο είναι τι κάνουµε. Το τι κάνουµε τώρα έχει ειπωθεί,
το έχετε ακούσει και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Είναι το
επονοµαζόµενο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο στηρίζεται
χρηµατοδοτικά από το πρόγραµµα «SURE». Στόχος είναι να πάρουµε 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Επιδίωξή µας θα είναι να αντλήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Γιατί; Γιατί
ξεκινώντας από 1η Ιουνίου όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, οι
οποίες θα έχουν απώλεια τζίρου, όπως περιγράφεται και στην
τροπολογία, 20% και πάνω θα µπορούν να µπουν στο συγκεκριµένο µηχανισµό.
Τι κάνει ο µηχανισµός αυτός; Ο µηχανισµός της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» πολύ απλά έρχεται κι όπου υπάρχει επιχείρηση η οποία
είναι έτοιµη να κλείσει, είναι έτοιµη να µπει λουκέτο από τον επιχειρηµατία, από τον εργοδότη, ερχόµαστε και του λέµε: «Όχι, µη
βάλεις λουκέτο, µην την κλείσεις. Η πολιτεία είναι εδώ δίπλα, σε
στηρίζει. Διατήρησε τις θέσεις εργασίας. Εµείς θα στηρίξουµε,
ως πολιτεία, ένα µεγάλο τµήµα του µισθολογικού κόστους».
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Και πώς το κάνουµε αυτό; Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» θα έχουν τη δυνατότητα
έως 50%, εάν και εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, των ωρών εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού τους. Όµως, κύριε Λοβέρδο, και αυτό δεν είναι µισός χρόνος, µισές δουλειές, µισός µισθόςέρχεται η πολιτεία και αναπληρώνει µε το 60% την όποια απώλεια
του εργαζοµένου στο µισθό του και ταυτόχρονα, ερχόµαστε και
καλύπτουµε, ο επαγγελµατίας δηλαδή, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στον ονοµαστικό µισθό του εργαζόµενου.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε απόλυση ή αλλαγή σχέσης
εργασίας της σύµβασης του εργαζοµένου και ταυτόχρονα, αυτό
το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον εργαζόµενο ο
οποίος θα µπει στους περιορισµούς τους συγκεκριµένους να έχει
ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήµατός του από 83,5% έως
100% και όχι 50%, εάν και εφόσον πάει στο 50% µείωσης του
ωραρίου του εργαζοµένου.
Άρα, λοιπόν, έχουµε έναν πολύ καλό µηχανισµό που στηρίζει
στην πράξη το εισόδηµα του εργαζοµένου και αυτό είναι πραγµατικά ένα πρωτόγνωρο εργαλείο στη χώρα µας, που έρχεται
πρώτη φορά να στηρίξει την εργασία ουσιαστικά και αποτελεσµατικά και όχι να µπει στη λογική των επιδοµάτων ανεργίας.
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά. Από 83,5% έως 100% είναι η αναπλήρωση του εισοδήµατος του εργαζοµένου.
Στο ερώτηµα τώρα τι γίνεται µε τον τουρισµό και πιο συγκεκριµένα µε τα ξενοδοχεία για τα οποία ενδιαφέρεστε κι έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. Μέσα στην τροπολογία υπάρχει ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης το οποίο, µε βάση το ν.1346/1983,
υποχρεώνει τµηµατικά να γίνεται απορρόφηση των εργαζοµένων, τον οποίο επιζητούσε και ο κόσµος του τουρισµού, των ξενοδοχείων δηλαδή. Και δεν είναι λίγοι, κύριε Παππά και κυρία
Ιατρίδη, που είστε από περιοχές τουριστικές. Είναι ογδόντα χιλιάδες. Είναι ένας κόσµος ο οποίος αγωνιούσε πραγµατικά.
Κι ερχόµαστε εµείς καλύπτουµε αυτόν τον κόσµο και βάζουµε
πλέον τη ρήτρα επαναπρόσληψης από 1η Ιουνίου. Επαναπροσλαµβάνεται όλος αυτός ο κόσµος τη στιγµή που ο επιχειρηµατίας
µπαίνει στη διαδικασία ανοίγµατος ή µη ανοίγµατος του ξενοδοχείου του. Θα τον επαναπροσλάβει, θα µπει σε διαδικασία αναστολής για όσο χρόνο πιστεύει ο εργοδότης, τέσσερις µήνες του
δίνουµε τη δυνατότητα. Τη στιγµή, όµως, που αρχίζει να ενεργοποιείται η λειτουργία του ξενοδοχείου ποσοστιαία θα κάνει και
την απορρόφηση. Εάν, παραδείγµατος χάριν, έχουµε το ξενοδοχείο να καταλαµβάνει χώρο ηµερήσιο 20% θα απορροφά το 1/3,
σε πληρότητα 50% θα παίρνει τα 2/3 και σε περίπτωση 80% και
πάνω το 100%.
Αυτές είναι παρεµβάσεις που στηρίζουν τον εργαζόµενο!
Αυτές είναι παρεµβάσεις που τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πράγµατα αλλότρια και εξαπατούσε τον κόσµο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εν πάση περιπτώσει, για τον κόσµο ο οποίος…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτήν τη στιγµή µας ακούνε χιλιάδες κόσµος του
τουρισµού που αγωνιά να µάθει τι κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ο υπόλοιπος, λοιπόν, κόσµος, ο οποίος βρίσκεται…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ο κόσµος, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή εργασίας, και δεν θα απορροφηθεί από τους ξενοδόχους….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): …θα απολαµβάνει ένα επίδοµα ειδικού σκοπού 534
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ευρώ plus, συν ασφαλιστικές εισφορές στο ύψος του συγκεκριµένου επιδόµατος.
Άρα, καλύπτουµε πλήρως όλο τον κόσµο στη βάση του
ν.1346/1983. Ογδόντα χιλιάδες κόσµου για τους τέσσερις µήνες
της περιόδου αυτής έχει πλήρη κάλυψη από την Κυβέρνηση.
Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι άλλο έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): …ένα ερώτηµα, το οποίο γεννάται για τον κόσµο
του επισιτισµού και του τουρισµού που δεν µπαίνει στη διαδικασία της επαναπρόσληψης. Ο κόσµος αυτός είναι σαράντα χιλιάδες, κύριε Πρόεδρε, και σήµερα παρακολουθεί τη Βουλή για να
δει τι κάνουµε. Αυτός ο κόσµος, λοιπόν, δεν µένει εκτός προστασίας. Μπαίνει σε ένα ειδικό περιβάλλον, τον στηρίζουµε, αφού
δεν είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψή του, και του δίνουµε
τη δυνατότητα να πάρει ένα επίδοµα, όπως το τελευταίο επίδοµα
που πήρε ως έκτακτη αποζηµίωση από τον ΟΑΕΔ.
Για τους υπόλοιπους, όµως -και για να κινητροδοτήσουµε την
επαναπρόσληψή τους- δίνουµε τη δυνατότητα στους εργοδότες
και στις επιχειρήσεις που θα πάρουν από αυτό το «καλάθι» των
εργαζοµένων -των σαράντα χιλιάδων- στη δουλειά τους, για
πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών στη µερική απασχόληση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να, λοιπόν, ποιες είναι οι πολιτικές για να στηρίξουµε και αυτούς τους εργαζόµενους, συνολικά εκατόν είκοσι χιλιάδες.
Όλο το προηγούµενο διάστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπήρξε εντονότατη κριτική, από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, για τη διάταξη
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 20ης Μαρτίου, για το
άρθρο 9, περί εκ περιτροπής απασχόλησης, η γνωστή εκ περιτροπής που κατακεραυνώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ βρισκόµουν
εκεί και έλεγα ότι είναι έκτακτα, προσωρινά, αναγκαία µέτρα για
να στηρίξουµε τις θέσεις εργασίας. Τίποτα δεν θα µείνει την επόµενη µέρα, εάν και εφόσον βγαίνουµε σιγά-σιγά από την κρίση.
Να, λοιπόν, ποιος είναι ο αξιόπιστος και συνεπής στην πράξη,
στη συγκεκριµένη διάταξη που έχουµε καταθέσει. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 20ης Μαρτίου, το άρθρο 9 της εκ περιτροπής απασχόλησης, καταργείται στις 15 Ιουνίου. Το
καταργούµε και πάµε πλέον καθαρά µε το νέο πλαίσιο, το πλαίσιο του µηχανισµού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Αυτές είναι οι πολιτικές µας, αυτή είναι η στάση µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Σας ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κλείσω µόνο µε κάτι το οποίο θεωρώ αναγκαίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με µία πρόταση.
Έχετε ξεφύγει από τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Τα αγροτικά ζητήµατα θα τα αναπτύξει ο κ. Βορίδης, τις διατάξεις που έχουµε ενσωµατώσει. Για ακόµη µία φορά
είναι πολύ ευνοϊκές για τον πρωτογενή τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν λέει ότι µπορούµε
να κάνουµε θαύµατα. Είµαστε µία Κυβέρνηση, όµως, που κινείται
µε ρεαλισµό και υπευθυνότητα. Δεν µένουµε αδρανείς, ούτε
σταυρώνουµε τα χέρια. Αξιοποιούµε και το τελευταίο ευρώ για
να στηρίξουµε τον κόσµο της εργασίας και θα το κάνουµε µέχρι
τέλους. Και είµαι σίγουρος ότι το 2021 θα κερδίσουµε το χαµένο
έδαφος και όλοι µαζί -πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι- θα
µπορούµε να δούµε µε αισιοδοξία και ελπίδα το µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν είστε κοινοβουλευτικός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να ρωτήσουµε για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Κατσώτη.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να µας πείτε
ποιο είναι το προφίλ των σαράντα χιλιάδων που λέτε ότι δεν θα
είναι στην επαναπρόσληψη; Γιατί δεν µπαίνουν; Είναι στις ΑΠΔ
στα Χανιά; Ποιο είναι το προφίλ των σαράντα χιλιάδων; Γιατί δεν
µπαίνουν στην προστασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία να συνοµιλήσω
και το πρωί µε τον κ. Κατσώτη και του τα εξήγησα.
Κύριε Κατσώτη, εφαρµόζουµε ακριβώς τις προβλέψεις του
νόµου όπως σας τον είπα, του νόµου που επικαλεστήκατε και
εσείς το πρωί στην ερώτησή σας, βάσει του οποίου είναι υποχρεωτική η επαναπρόσληψη. Όσον αφορά την περίµετρο των εργαζοµένων που βρίσκονται στο πλαίσιο του νόµου, θέλω να σας
πω ότι καλύπτονται όλοι µε υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Το
δεύτερο κοµµάτι των σαράντα χιλιάδων δεν εµπίπτει στις διατάξεις τις συγκεκριµένες. Μήπως πρέπει να ενηµερωθείτε λίγο περισσότερο;
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, σας παρακαλώ.
Απάντησε ο κύριος Υπουργός.
Να πάµε στους οµιλητές. Ο κ. Βορίδης προχθές στην οµιλία
του είπε ότι είναι καλός άνθρωπος. Το αποδεικνύει σήµερα που
λέει να βάλουµε πρώτα δύο οµιλητές και µετά να πάρει τον λόγο.
Επειδή µιλούσε Υπουργός, θα δώσω πρώτα τον λόγο στην κ. Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά και µετά στην κ. Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία. Τον λόγο µετά θα λάβει ο κ.
Βορίδης για δύο λεπτά και θα συνεχίσουµε µε τους κοινοβουλευτικούς…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Χήτα και κύριε Γρηγοριάδη, ξέρω. Δεν γίνεται αλλιώς.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το δικαίωµα να
µιλήσω επί της διαδικασίας για τριάντα δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να σας ακούσουµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει συνήθεια
να µιλάνε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των µισών κοµµάτων
της Βουλής και οι δύο τελευταίοι να µην µιλάνε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν θέλετε να είσαστε δίκαιοι µε τους Βουλευτές, τους
οποίους υπερασπίζοµαι πάντα, γιατί Βουλευτής είµαι, δεν είµαι
τίποτα παραπάνω, να είσαστε από την αρχή, πριν από τον κ. Λοβέρδο και πριν από τον κ. Τσακαλώτο. Εµείς δεν είµαστε αποπαίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, προς Θεού!
Τώρα µε προσβάλλετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε και σας βλέπω
έτσι. Σας παρακαλώ. Σκεφτείτε και λίγο τους Βουλευτές.
Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ας πιάσουµε το νήµα από
εκεί που το αφήσαµε στην επιτροπή.
Αναφέρθηκα και στην Επιτροπή για τα κενά σε µερικές διατάξεις. Έχουµε την προσθήκη νοµικών µορφών και επαγγελµατιών
στις ενισχύσεις, µία διαδικασία που καθυστέρησε ένα µήνα και
είχε σαν αποτέλεσµα οι επαγγελµατίες να µην έχουν λάβει καµµία ενίσχυση εν µέσω lockdown. Εδώ σας ανέφερα ότι δεν φαίνεται η τροποποίηση της ΠΝΠ στις 30 Μαρτίου, σχετικά µε την
κάλυψη επιχειρήσεων µε έως είκοσι εργαζόµενους.
Σας επισήµανα, επίσης, ότι έχετε αφήσει εκτός τις ΚΟΙΝΣΕΠ
και τους συνεταιρισµούς. Βέβαια, αυτό δεν είναι καινούργιο, µιας
και από το σύνολο των µέτρων σας οι αγρότες είναι άγνωστη
λέξη. Είπε ο κύριος Υπουργός να περιµένουµε το Ταµείο Ανάκαµψης. Η εµµονή σας στη µη εµπροσθοβαρή ενίσχυση δηµιουργεί ασφυξία στην παραγωγή.
Παρατήρηση δεύτερη σχετικά µε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Το συγκεκριµένο µέτρο δέχθηκε κριτική από τους ίδιους
τους επαγγελµατίες. Επιλέξατε ένα σκληρό πλαίσιο προϋποθέσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία ήταν πρωτότυπη.
Πρώτα, ζητήσατε τα απαραίτητα έγγραφα και στη συνέχεια διευκρινίσατε τους όρους του δανείου. Αυτό το γεγονός αποθάρρυνε αρκετούς, καθώς δεν θέλησαν να µπουν στη διαδικασία
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χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς θα χρεωθούν.
Έχετε προχωρήσει στο 1/4 του υπολογιζόµενου ποσού σε
µόλις πενήντα τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις. Εµάς αυτό µας ανησυχεί. Για εσάς δεν σηµαίνει κάτι; Δεν αρκεί να ανοίξετε ξανά την
εφαρµογή αν αυτό γίνει µε τους ίδιους όρους. Οι επαγγελµατίες
και οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγµή περνούν µία δύσκολη περίοδο.
Εσείς δεν φροντίσατε να την κάνετε πιο εύκολη. Το αντίθετο µάλιστα. Τους αφήσατε χωρίς καµµία χειροπιαστή ενίσχυση.
Θα µας ενηµερώσετε αν θα αλλάξει κάτι στην επιστρεπτέα
προκαταβολή και σε ποιες επιχειρήσεις; Νοµικές µορφές, τζίρο,
πού γίνονται αλλαγές; Μοιράστηκε το ποσό που εγκρίθηκε.
Παρατήρηση τρίτη: Παράταση προστασίας πρώτης κατοικίας
µέχρι την 31η Ιουλίου. Σας ρωτήσαµε και στην επιτροπή τι θα έχει
αλλάξει µέχρι τότε.
Ζητήσαµε, επίσης, ενηµέρωση για το σχέδιο «SALE & LEASE
BACK». Τι θα συµβεί; Ο κόσµος θα είναι σαν να έχει σπίτι, αλλά
δεν θα έχει, αλλά θα πληρώνει και νοίκι;
Παρατήρηση τέταρτη, σχετικά µε τη συµπερίληψη στους πληττόµενους κωδικούς των νοσοκοµειακών δραστηριοτήτων. Η Κυβέρνηση επέλεξε να αυξήσει την αποζηµίωση για τις ιδιωτικές
κλινικές µε χρήµατα που θα µπορούσαν να ενισχύσουν το δηµόσιο σύστηµα. Τώρα έρχονται να προστεθούν και τα χρήµατα από
τη µείωση κατά 20% στις δόσεις του clawback, χρήµατα που θα
τα στερηθεί ο ΕΟΠΥΥ και που θα κατευθύνονταν προς τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Πάµε τώρα στο άρθρο 8, στις λοιπές διατάξεις. Ποιο είναι το
επείγον που αντιµετωπίζει η διάταξη και έρχεται εδώ στην ΠΝΠ;
Επίσης, σας επισήµανα ότι η ανανέωση των διατάξεων για τις
µειώσεις των µισθωµάτων ερχόταν µε καθυστέρηση, δηµιουργώντας αρκετά προβλήµατα στις συναλλαγές. Ανεπαρκής και
στενόκαρδη η έκπτωση φόρου στους εκµισθωτές. Αυτός είναι
χαρακτηρισµός της ΠΟΜΙΔΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς δεν λέει πως η κατάσταση είναι
εύκολη. Δυστυχώς, όµως, οι χειρισµοί σας την κάνουν ακόµη πιο
δύσκολη. Δυστυχώς, δεν έχετε σχέδιο. Πηγαίνετε «βλέποντας
και κάνοντας».
Εµείς µένοντας συνεπείς στη στάση που κρατήσαµε το διάστηµα της καραντίνας, εξειδικεύσαµε την πρότασή µας. Είναι
διαφορετική από την πρόταση της Κυβέρνησης. Υπάρχει απόλυτη σύγκρουση στη λογική των µέτρων.
Κινηθήκαµε σε πέντε άξονες:
Ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας. Δεν θα κουραστούµε να το προτάσσουµε και για την ασφάλεια των πολιτών,
αλλά και για την ασφάλεια της οικονοµίας.
Στήριξη της εργασίας, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιό
µας για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Στόχος µας είναι η προστασία των εργαζοµένων, η διατήρηση των µισθών και η ανατροπή των τάσεων απορρύθµισης.
Στήριξη της εργασίας και όχι όπως κάνει η Κυβέρνηση µε µισό
χρόνο ανεργίας, µείωση µισθού 20% και επιβάρυνση στην πληγείσα επιχείρηση για µισή παροχή εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές για όλο τον µισθό.
Προτείνουµε εισόδηµα έκτακτης ανάγκης, το οποίο αφορά
ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες,
κτηνοτρόφους, ανέργους καλλιτέχνες, εργαζόµενους στον πολιτισµό, τέσσερα εκατοµµύρια ωφελούµενους που είδαν τα εισοδήµατά τους να συρρικνώνονται, αλλά τις υποχρεώσεις τους
να µεγαλώνουν. Ελάχιστο µηνιαίο εισόδηµα αντίστοιχο ενέκρινε
το ισπανικό Κοινοβούλιο χθες.
Στηρίζουµε τις επιχειρήσεις, όταν στηρίζουµε τους εργαζοµένους, τα νοικοκυριά και την κατανάλωση. Ωστόσο, οι ανάγκες
τους σε ρευστότητα είναι εξαιρετικά αυξηµένες. Αυτό προτείνουµε να αντιµετωπιστεί, πρώτον, µ’ ένα πρόγραµµα µη επιστρεπτέας ενίσχυσης, που θα ενισχύει άµεσα µε 2.000 ευρώ κάθε
επιχειρηµατία ή αυτοαπασχολούµενο και επιπλέον 2.000 για κάθε
εργαζόµενο που απασχολεί, µέχρι και 100.000 ευρώ το ανώτερο
πλαφόν, δηλαδή πενήντα εργαζόµενοι.
Δεύτερον, µείωση προκαταβολής φόρου στο 50%. Πρόκειται
για πρόταση που είχαµε εξαγγείλει από πέρσι, πολύ πριν την
πανδηµία, και αποτελούσε µέρος του προεκλογικού µας προγράµµατος.
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Τέλος, ενισχύουµε στοχευµένα κλάδους που έχουν πληγεί σηµαντικά: Τον τουρισµό µε την κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης και ένα πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού, όχι 30
εκατοµµύρια, άλλα 600 εκατοµµύρια. Επίσης, για την εστίαση,
εκτός από τα µέτρα που αφορούν την εργασία και την επιχείρηση, µείωση του ΦΠΑ στο 6% µέχρι τον Σεπτέµβριο και στον
αγροτικό τοµέα 300 εκατοµµύρια, όπου συνδυαστικά θα λάβουν
και το επίδοµα έκτακτης ανάγκης και τη µη επιστρεπτέα ενίσχυση.
Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να απαντήσει στα αρχικά ερωτήµατα όχι µε τελεσίδικες αποφάσεις, αλλά µε στόχο τη
συµβολή και την ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας. Επιλογή
της Κυβέρνησης ήταν να προχωρήσει, όµως, χωρίς διάλογο,
χωρίς να λάβει υπ’ όψιν άλλες προτάσεις. Έχετε την έκθεση του
Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, έχετε την πρόσφατη µελέτη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, σας τα λέει ο Πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ εδώ στην επιτροπή και οι άλλοι παραγωγικοί φορείς
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ την ανοχή
σας.
Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού και από τις συνεχείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών το µόνο αποτέλεσµα, που εξάγουµε σχετικά µε την πρότασή µας είναι ότι και
το µαξιλάρι των ταµειακών διαθεσίµων έχετε χρησιµοποιήσει,
αλλά και ο απαραίτητος χώρος για να ακολουθήσετε τις προτάσεις µας υπάρχει. Δεν τις θέλετε.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις µε την πρόταση της Κοµισιόν
που εκθείασε ο κύριος Υπουργός για το πακέτο στήριξης, θα
πρέπει να είστε υπέρ πιο γενναίου προγράµµατος, όπως το δικό
µας «Μένουµε Όρθιοι ΙΙ» για να βρεθεί η οικονοµία σε καλύτερη
θέση και η κοινωνία να εκµεταλλευτεί τις χρηµατοδοτήσεις του
Ταµείου Ανάκαµψης.
Εµείς δεν προτείνουµε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη
συµβαίνει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Στην προσπάθειά
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τους οι χώρες να απαντήσουν άµεσα στην πανδηµία, προχώρησαν σε άµεσες µεγάλες παρεµβάσεις στήριξης της οικονοµίας.
Δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή η εσωτερική υποτίµηση. Θα
έπρεπε να το ξέρετε καλύτερα από όλους µας αυτό.
Όµως, όπως κάθε κρίση, έτσι και η σηµερινή παράγει νέα διλήµµατα. Η κλίµακα των επιπτώσεων της πανδηµίας στην οικονοµία έδειξε την ανάγκη για ισχυρή παρέµβαση του κράτους σε
ρόλο διασώστη της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η διαδικασία έχει
δοµικούς περιορισµούς από τα ίδια τα όρια που θέτει ο νεοφιλελευθερισµός.
Πασχίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ώστε οι πολίτες να µην αντιληφθούν ότι η κρατική παρέµβαση µπορεί να είναι θετική για την
οικονοµία. Οι κοντόφθαλµες επιλογές, όµως, της Κυβέρνησής
σας είναι αυτές που ωθούν την οικονοµία σε ύφεση και τους πολίτες σε νέα περιπέτεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Αυτό δεν θα το επιτρέψουµε.
Οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα πάνε χαµένες. Το ποτάµι
δεν γυρίζει πίσω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ.
Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά..
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε ψυχραιµία, σοβαρότητα και ρεαλισµό αντιµετωπίζει
µια κατάσταση που όµοιά της δεν έχει ζήσει κανείς στο παρελθόν.
Από την πρώτη στιγµή, όµως, µε σθένος και αποφασιστικότητα
ανέλαβε δράση και έλαβε κρίσιµες αποφάσεις. Άκουσε µε προσοχή τις οδηγίες των ειδικών επιστηµόνων µε επικεφαλής τον κ.
Τσιόδρα και είµαστε τώρα στο σηµείο όπου η χώρα µας να αποτελεί διεθνές παράδειγµα για τον τρόπο χειρισµού και αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού, να έχουµε προστατεύσει
στο µέγιστο την ανθρώπινη ζωή, να έχουµε καταστήσει τη χώρα
µας έναν ασφαλή προορισµό.
Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν ήταν ούτε αυτονόητο, αλλά ούτε
και εύκολο να γίνουν. Όµως, όλες και όλοι µαζί καταφέραµε να
κερδίσουµε την πρώτη µάχη, τη µάχη της υγείας, τη µάχη της
αντιµετώπισης της πανδηµίας.
Με την άµεση αντίδραση της Κυβέρνησης οι πολίτες αισθάνονται και είναι υγειονοµικά ασφαλείς και για αυτό τον λόγο βρισκόµαστε όλες και όλοι εδώ για να προχωρήσουµε στην επόµενη
µάχη, τη µάχη της οικονοµίας. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν είχαµε κερδίσει τη µάχη της υγείας, δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε τώρα για το σχέδιο-γέφυρα, για το σχέδιο
αναδιάταξης της οικονοµίας µας ούτε, βέβαια, η αντιπολίτευση
να κάνει κριτική εκ του ασφαλούς.
Με τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, του Απριλίου
και της 1ης Μαΐου του 2020, η Κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε
σηµαντικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης. Και
στις 20 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
συναρµόδιοι Υπουργοί ανακοίνωσαν τα νέα µέτρα για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, πολλά εκ των οποίων περιλαµβάνονται
σε υπουργικές τροπολογίες, που έχουν κατατεθεί στο παρόν νοµοσχέδιο. Τα µέτρα έχουν ανακοινωθεί και είναι γνωστά.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ σε µια ευρύτερη πολιτική παρατήρηση και σε κάτι που διαπίστωσα και στη συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές. Ζούµε µια δυναµική και όχι µια στατική
κατάσταση. Συνεπώς το ζήτηµα της κάλυψης των αναγκών, που
προκύπτουν είναι και αυτό δυναµικό. Η Κυβέρνηση έχει δείξει
πολλές φορές ότι µελετά σε πραγµατικό χρόνο όλα τα δεδοµένα
και όπου κρίνεται σκόπιµο, επεµβαίνει για να καλύψει όσες ανάγκες είναι εφικτό να ικανοποιηθούν.
Αυτό είναι κάτι που η αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση δεν µπορεί ή δεν θέλει να καταλάβει. Προφανώς
η απουσία σοβαρής εναλλακτικής πρότασης και η πάγια αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, την οδηγεί µακριά από την κοινωνία, µακριά από τους
πολίτες. Και αυτό συµβαίνει γιατί οι πολίτες ζουν την ιστορία του
2015 και µετά και έχουν µέτρο σύγκρισης.
Συνεπώς, το να κατηγορείτε µια Κυβέρνηση ότι προχωρά µε
προσοχή, µε µελέτη των δεδοµένων, τα οποία αλλάζουν τις περισσότερες φορές, είναι πραγµατικά κάτι που µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ
µπορεί να το εξηγήσει.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ λίγο και στο
ζήτηµα του τουρισµού. Αν είµαστε εδώ και συζητάµε για τον τουρισµό είναι γιατί η Κυβέρνηση έχει καταφέρει τα νησιά µας να
είναι ασφαλής προορισµός και αυτό είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες χώρες.
Ο τουρισµός, όπως γνωρίζετε, συνεισφέρει περίπου το 97%
των Δωδεκανήσων και γενικά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και, βέβαια, είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε µια δύσκολη κατάσταση.
Όµως, επαναλαµβάνω, αν µπορούµε να µιλάµε για τουρισµό
φέτος είναι γιατί η Κυβέρνησή µας προστάτευσε τα νησιά µας,
προστάτευσε τους ακρίτες νησιώτες.
Και τώρα προχωράµε µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, το οποίο
περιλαµβάνει ενδυνάµωση και διασύνδεση όλων των δοµών
υγείας -νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων- στα νησιά µας. Προβλέπονται επιπλέον επτακόσιες περίπου προσλήψεις υγειονοµικών στα νησιά µας, περισσότερα
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διαγνωστικά τεστ και ένα σχέδιο διακοµιδών µε πλωτά και εναέρια µέσα, υπό την επίβλεψη του ΕΚΑΒ.
Με απλά λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιώτισσα
που ζει στη Λέρο και την Κάλυµνο ή σε οποιοδήποτε άλλο ακριτικό νησί ξέρει ότι και στην τοπική δοµή θα µπορέσει να εξυπηρετηθεί και αν χρειαστεί, µπορεί να βρεθεί σε κοντινό
µεγαλύτερο νησί µε κατάλληλη δοµή. Διότι αυτή τη στιγµή που
µιλάµε το Νοσοκοµείο Ρόδου έχει επιτροπή λοιµώξεων, έχει ενισχυθεί και πρόκειται για ένα άρτια εξοπλισµένο νοσοκοµείο και
το µεγαλύτερο στα νησιά µας.
Συνεπώς, στα Δωδεκάνησα µε τις καίριες παρεµβάσεις του
Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, είµαστε σε θέση να λειτουργήσουµε µε ασφάλεια, πρώτα για εµάς και βέβαια και για
τους επισκέπτες µας. Είναι πραγµατικά λυπηρό ο ΣΥΡΙΖΑ, που
επί πέντε χρόνια είχε αφήσει τα νησιά µας στην τύχη τους, που
κατήργησε τους µειωµένους συντελεστές του ΦΠΑ στα νησιά
του Αιγαίου, σήµερα να έρχεται και να µας κουνάει το δάχτυλο.
Εµείς, όµως, δουλεύουµε µε σχέδιο και όποιες ανάγκες θα δηµιουργούνται, θα τις καλύπτουµε και τέτοιες ανάγκες είναι, κύριε
Υπουργέ και η τοποθέτηση αναισθησιολόγων στο Νοσοκοµείο
Ρόδου. Έχει, βέβαια, ήδη δροµολογηθεί η οριστική πρόσληψή
τους, αλλά στο µεσοδιάστηµα θα µπορούσαν να τοποθετηθούν
αναισθησιολόγοι από τα υπόλοιπα νοσοκοµεία της χώρας µέχρι
να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Το σύστηµα υγείας στα νησιά µας ενισχύεται ακόµα περισσότερο µε την ολοκλήρωση των προσλήψεων στα Νοσοκοµεία της
Κω και της Καρπάθου, που ήδη έχουν δροµολογηθεί από το
Υπουργείο. Και δεν σταµατάµε εδώ. Ήδη έχει συζητηθεί και θα
κατατεθεί ως νοµοσχέδιο µια συνολική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη νησιωτική πολιτική, το οποίο θα εισάγει ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία και άλλα µέτρα για τη στήριξη της
νησιωτικής οικονοµίας και των νησιωτών.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω την οµιλία µου,
σχολιάζοντας δύο βασικές υπουργικές τροπολογίες. Με µεγάλη
χαρά διαπιστώνω ότι οι εισηγήσεις µας και οι παρεµβάσεις µας
εισακούγονται από τα αρµόδια Υπουργεία. Έτσι, µε την τροπολογία 329 καλύπτονται σηµαντικά ζητήµατα, όπως: Μπαίνουν σε
καθεστώς προστασίας οι εργαζόµενοι σε εποχικά κύρια και µη
κύρια τουριστικά καταλύµατα, καθώς και οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων. Προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης
στους εργαζόµενους του τουρισµού, που λειτουργούν εποχικά
και για τους οποίους δεν υπάρχει δικαίωµα επαναπρόσληψης
κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Κάτι το οποίο είχαµε
επανειληµµένα τονίσει ότι πρέπει να γίνει και γίνεται είναι η παράταση στις επιταγές κατά εξήντα µέρες των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις, που ο ΚΑΔ τους δεν είχε
ενταχθεί µε τα προηγούµενα µέτρα, αλλά µπορούν τώρα να ενταχθούν στη ρύθµιση αυτή, ως πληττόµενες επιχειρήσεις µε ορισµένες προϋποθέσεις.
Τέλος, µε την υπ’ αριθµόν 321/56 και µε το άρθρο 12 προβλέπεται η απλή παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας και στα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια. Είναι µια ρύθµιση, που την
είχαµε συζητήσει σε προγενέστερο χρόνο και χαίροµαι ιδιαίτερα
που γίνεται πράξη, γιατί πρέπει να ενισχύονται όλες οι επιχειρήσεις του τουρισµού. Σηµειώνω ότι η απλή χρήση αιγιαλού από
τα καταλύµατα αυτά ήταν πάγια πρακτική και τα προηγούµενα
χρόνια.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δούµε το ενδεχόµενο
να αυξηθούν τα τετραγωνικά µέτρα της παραχωρούµενης έκτασης και από τα εκατό τετραγωνικά µέτρα να πάµε σε παραπάνω,
ενδεχοµένως και στα πεντακόσια µέτρα, σύµφωνα και µε την
πρόταση της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις προκλήσεις που όλοι αντιµετωπίζουµε. Δίνεται µια
πολυεπίπεδη µάχη, µε προσήλωση και εγρήγορση. Σε αυτή τη
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µάχη έχει την εµπιστοσύνη των Ελλήνων και των Ελληνίδων και
είναι χρέος µας να τιµήσουµε αυτή την εµπιστοσύνη. Γι’ αυτό και
προχωράµε δυναµικά, µε αποφασιστικότητα και προσήλωση
στον βασικό µας στόχο. Κανείς να µη µείνει πίσω και όλες και
όλοι µαζί να φέρουµε τις ζωές µας και την οικονοµία σε καλύτερη
κατάσταση απ’ ό,τι αυτές ήταν πριν την πανδηµία. Είµαι σίγουρη
ότι θα τα καταφέρουµε. Γι’ αυτό και στηρίζω και αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Παρακολούθησα µε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή την αγωνιώδη στρατηγική
συζήτηση που ανέπτυξε ο κ. Τσακαλώτος σε έναν νοερό διάλογο
µε τον κ. Βαρουφάκη και ενδεχοµένως, µε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα του κοµµουνιστικού κινήµατος. Να ανατρέψουµε τον καπιταλισµό τώρα;
Να κάνουµε παραγωγική κριτική στο καπιταλιστικό σύστηµα;
Μήπως, όµως, αυτό τελικώς τον ενισχύει;
Είναι µια συζήτηση, που κρατάει περίπου από το 1890 και συνεχίζεται. Νοµίζω ότι και την επόµενη εκατονταετία θα το συζητούν. Εν τω µεταξύ, εµείς να λύσουµε κανένα ζήτηµα των
αγροτών.
Άρα, λοιπόν, έχουµε δύο πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις σήµερα, τις οποίες θέλω να δω αν πράγµατι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και άλλες πτέρυγες θα τις καταψηφίσουν, θα τις
υπερψηφίσουν και πώς θα τοποθετηθούν.
Στην πρώτη και πάρα πολύ σηµαντική είχαµε να επιλύσουµε
ένα µεγάλο θέµα, απόλυτα συνδεδεµένο µε τα περιοριστικά
µέτρα µετακίνησης των εργαζοµένων στις αγροτικές εργασίες,
κυρίως αυτών που µετακινούνται διακρατικά. Εκεί, λοιπόν,
υπήρξε -έχει ψηφιστεί από το Σώµα ήδη- µια πολύ σηµαντική παρέµβαση, µε την οποία δόθηκε η δυνατότητα ειδικώς στους απασχολούµενους σε αγροτικές εργασίες να µετακινούνται µε µια
ειδική γρήγορη διαδικασία.
Άκουσα ότι δεν ασχοληθήκαµε. Ήδη διάβασα και ένα ενδιαφέρον κείµενο της «ΑΥΓΗΣ», που είναι εκτός τόπου και χρόνου,
δεν παρακολουθούν. Επειδή ασχολούνται µε αυτά τα µεγάλα
στρατηγικά, δεν παρακολουθούν καθόλου τι συµβαίνει στη
χώρα.
Εκείνο το οποίο έχει γίνει, λοιπόν, είναι ότι δόθηκε η δυνατότητα -ήδη έχει δοθεί- µε µια ειδική διαδικασία ταχείας µετακλήσεως να µπορούν να έρχονται πολίτες τρίτων χωρών,
προκειµένου να απασχολούνται ειδικά σε αγροτικές εργασίες.
Γεννήθηκε ένα περαιτέρω ζήτηµα, στο οποίο επιχειρήθηκε να
γίνει πολιτική εκµετάλλευση και το οποίο, αν εγκρίνει το Σώµα,
θα επιλύσετε σήµερα.
Οφείλω να συγχαρώ εδώ τον Υπουργό Εργασίας, γιατί δίνει
τη δυνατότητα οι εργαζόµενοι αυτοί, όπως είναι και το νοµικά
σωστό, να εργάζονται ασφαλισµένοι µε εργόσηµο, εξαιτίας της
φύσης των αγροτικών εργασιών.
Δίνεται, λοιπόν, αυτή η δυνατότητα και µε το άρθρο 6 της συγκεκριµένης τροπολογίας στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
αν το εγκρίνει το Σώµα, θα υιοθετήσετε αυτή τη ρύθµιση.
Όµως, θα κάνετε και κάτι εξαιρετικά σηµαντικό. Δίνετε τη δυνατότητα σε συνταξιούχους του ΟΓΑ, άρα σε συνταξιούχους
αγρότες, να µπορούν να συνεχίζουν να απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να διακόπτεται η σύνταξή τους, εφόσον το
εισόδηµά τους από τις αγροτικές εργασίες δεν υπερβαίνει το
ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Είναι εξαιρετικά σηµαντική ρύθµιση, διευκολύνει τους παραγωγούς µας, δίνει πρόσθετο εισόδηµα σε συνταξιούχους και δεν τους αποκόπτει από τις εργασίες
τις οποίες κάνουν.
Και µε τροπολογία την οποία καταθέσαµε και πρόκειται να ψηφιστεί στο νοµοσχέδιο, που έρχεται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την
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Τρίτη και την Τετάρτη, γίνεται κάτι επίσης εξαιρετικά σηµαντικό.
Δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους να εργάζονται σε αγροτικές
εργασίες χωρίς να διακόπτεται η παροχή του επιδόµατος ανεργίας.
Άρα, στην πραγµατικότητα, είναι µια ολοκληρωµένη δέσµη προτάσεων, κύριε Πρόεδρε, προς το Σώµα, τις οποίες εγκρίνετε σήµερα και εάν το κρίνει το Σώµα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, µε τις
οποίες ενισχύουµε, πραγµατικά, τον κόσµο της εργασίας, τον
κόσµο της παραγωγής και ξεπερνάµε µια από τις µεγάλες δυσκολίες που συνδέονταν µε τα περιοριστικά µέτρα την εποχή του κορωνοϊού: Τον κίνδυνο της παραγωγικής κατάρρευσης, τον κίνδυνο
του να µη γίνουν οι συγκοµιστικές και καλλιεργητικές εργασίες
εξαιτίας του προβλήµατος µετακινήσεως του προσωπικού.
Άρα, το Σώµα, µε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης φυσικά,
εφόσον εγκρίνει, θα έχει συµβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση
της διατροφικής επάρκειας, της επισιτιστικής επάρκειας και θα
συνεχίσουµε να πορευόµαστε µε παραγωγική αρµονία και ρώµη.
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι σηµαντικό
το γεγονός ότι έχουµε πολύ καλές ειδήσεις από τον χώρο της
πρωτογενούς παραγωγής. Οι αυξήσεις των εξαγωγών µας είναι
στο ύψος του 15%, πράγµα που δείχνει τον δυναµισµό του συγκεκριµένου χώρου και του συγκεκριµένου τοµέα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, που βοηθούν µε τις θέσεις
τους, τις προτάσεις τους και την ψήφο τους στην κατεύθυνση
αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και για την τήρηση του χρόνου φυσικά.
Τώρα βέβαια µε το δίκιο του ο κ. Γρηγοριάδης θα πρέπει να
απαντήσει σε κάποια βέλη, που έχουν εκτοξευθεί.
Τον λόγο έχει, λοιπόν, για έξι λεπτά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Κλέων Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να αρχίσω από ένα πραγµατικά αξιοπερίεργο γεγονός. Αυτό
το αξιοπερίεργο, κατά τη γνώµη µου, γεγονός είναι ότι, όπως ίσως
δεν προσέξατε, αλλά εγώ έχω τη διαστροφή να προσέχω κάτι τέτοια, τόσο ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας κ. Σταϊκούρας όσο και
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως κ. Τσακαλώτος και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
τρίτου κόµµατος άρχισαν τις οµιλίες και τις τοποθετήσεις τους
απαντώντας όχι µε βάση τη δυναµικότητα των κοµµάτων, αλλά
απαντώντας όλοι προς τον κ. Βαρουφάκη. Φαίνεται ότι για κάποιους λόγους το ΜέΡΑ25 είναι πολύ µέσα στη σκέψη σας, κάτι που
για εµάς είναι πολύ τιµητικό, γιατί φαίνεται ότι όλο το πολιτικό σύστηµα το οποίο, κατά τη γνώµη µας -και το λέω µε ευγένεια- έχει
παρακµάσει πια σε αυτή τη χώρα φοβάται µόνο έναν άνθρωπο,
φοβάται µόνο έναν σχηµατισµό, φοβάται µόνο ένα κίνηµα, και
αυτό έχει ονοµατεπώνυµο και λέγεται ΜέΡΑ25. Αυτό µας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Ωστόσο, δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να ξεκινήσω µε τον κ.
Τσακαλώτο, ο οποίος τυχαίνει να µην είναι εδώ, φαίνεται ότι κουράστηκε ο άνθρωπος, ήταν πάρα πολλές ώρες εδώ. Δεν θα τον
ρωτήσω, βέβαια, τα γνωστά µου ερωτήµατα, όπως τι γίνεται µε
το «ΗΡΑΚΛΗΣ», γιατί το ρώτησε ο κ. Βαρουφάκης. Φαίνεται ότι
η Κυβέρνησή σας είναι αποφασισµένη να δωρίσει 12 δισεκατοµµύρια στα αρπακτικά ταµεία. Δεν θα τον ρωτήσω τι γίνεται µε
τους εργαζόµενους στην τέχνη, φαίνεται ότι είστε αποφασισµένοι να τους καταστήσετε χαµένους στο διάστηµα διά παντός, να
είναι αόρατοι, δηλαδή, για πάντα. Δεν θα ρωτήσω τι γίνεται µε
τη «ΛΑΡΚΟ», δεν θα ρωτήσω τίποτα από όλα αυτά, δεν θα ρωτήσω καν τι γίνεται µε τα σποτάκια «Ελληνική Δηµοκρατία - Κυβέρνηση», σαν να µην έφτανε το «Ελληνική Δηµοκρατία».
Θα µείνω, όµως, στον κ. Σταϊκούρα για να του πω δυο λόγια.
Ακόµα κι αν λείπει, θα του µεταφέρετε εσείς ή θα µας βλέπει από
το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης αυτή την ώρα.
Αγαπητέ, κύριε Σταϊκούρα, θα ήθελα να σας πω πρώτον, να
µην κοροϊδευόµαστε. Δεν έθεσε βέτο µε τον επίσηµο τρόπο, που
θα έπρεπε να θέσει και θα εννοούσε κανείς ο Πρόεδρος της Ολλανδίας, αλλά στην προηγούµενη θαυµάσια γι’ αυτή, προσπά-

13782

θεια διάσωσης της Ευρώπης, το σχέδιο Μακρόν - Μέρκελ -που
πρέπει να πω ότι ήταν καταπληκτικότερο από αυτό που τώρα έρχεται και για το οποίο θριαµβολογείτε, αυτό που θα µοίραζε 500
δισεκατοµµύρια σε επιδοτήσεις ως επί το πλείστον- είπε «δεν το
δέχοµαι». Όταν ο Ολλανδός Πρόεδρος κάνει τη δήλωσή «δεν το
δέχοµαι», σηµαίνει ότι ασκεί βέτο.
Δεύτερον, έρχοµαι στα νούµερα, τα οποία νούµερα φαίνεται
ότι δεν τα είχατε πρόχειρα, αλλά θα σας τα θυµίσω εγώ, γιατί
αυτή, ξέρετε, είναι σαν πανδηµία, είναι µία πολιτική πανδηµία,
επιτρέψτε µου να πω. Και θα σας εξηγήσω σε τι ακριβώς αναφέροµαι. Είναι ότι τελευταία µαθαίνουµε συνέχεια ότι η πανδηµία
του COVID-19 είναι αυτή, που ανέκοψε την πορεία της χώρας,
την πορεία της οικονοµίας σε µία εποχή που η οικονοµία της
χώρας έµπαινε µάλιστα ορµητικά, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του
Πρωθυπουργού -στις 25 Μαΐου, την προηγούµενη εβδοµάδα τα
είπε αυτά ο Πρωθυπουργός µας- σε µια τροχιά ανάπτυξης. Επίσης, είναι κάτι που επαναλαµβάνουν στις επιτροπές τόσες µέρες
όλοι οι αρµόδιοι, όλοι οι Υπουργοί. Είναι εύκολο να κρύβεται κανείς πίσω από τον COVID-19 και φυσικά δεν είµαι λαϊκιστής. Δεν
είµαστε λαϊκιστές στο ΜέΡΑ25 και δεν θα πούµε ποτέ ότι δεν παίζει τεράστιο ρόλο και ότι δεν έχει επιβαρύνει δραµατικά τα πράγµατα.
Ωστόσο, άλλο είναι να συµµετέχει ή να συµµετέχει κατά το µέγιστο βαθµό µία πανδηµία σε κάτι και άλλο είναι να ευθύνεται
αυτή εξ ολοκλήρου γι’ αυτό. Και θα σας εξηγήσω αµέσως γιατί
το λέµε αυτό. Διότι, όπως λένε τα ωραιότατα στοιχεία -τα οποία,
αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα, το Υπουργείο σας µας έδωσε και δεν
τα βγάλαµε ούτε από την κοιλιά µας ούτε µυρίσαµε τα νύχια µας,
κατά το λαϊκώς λεγόµενο- το τελευταίο τρίµηνο του 2019, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας µας, το εθνικό µας
εισόδηµα µειώθηκε κατά 274 εκατοµµύρια δολάρια, παρακαλώ!
Στη διάρκεια του ίδιου χρόνου, δηλαδή του 2019, οι ακαθάριστες
επενδύσεις της χώρας µειώθηκαν από το ήδη εξαιρετικά χαµηλό
14%, ποσοστό επί του εθνικού εισοδήµατος, που βρίσκονταν το
2017, στο ακόµα εξαιρετικά, εξωφρενικά θα έλεγε κανείς, χαµηλότατο 11% το 2019.
Και ξέρετε, αγαπητοί της Κυβέρνησης, αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων, αυτό σας εκθέτει εδώ όλους µαζί, διότι
τόσα χρόνια, δέκα χρόνια µνηµονίων, ακούµε διαρκώς το ίδιο ευχολόγιο, ότι να, µόλις βγήκαµε από τα µνηµόνια, να που ανακάµπτουµε, να που πήρε µπροστά η οικονοµία και ότι αν δεν ήταν
αυτός ο καταραµένος ιός και όλα αυτά τα θαυµάσια. Και έρχεται
αυτό το άθλιο -κωµικά το λέω- νούµερο που αφορά τις ακαθάριστες επενδύσεις και δείχνει ότι όλα αυτά είναι απλώς ψέµατα.
Ο κ. Σταϊκούρας είπε για µία πρόταση αναπτυξιακή, εννοώ γι’
αυτό το τελευταίο σχέδιο διάσωσης, που ασφαλώς θα διασώσει
όλο τον ευρωπαϊκό νότο. Τη χαρακτήρισε, λοιπόν, ως µία πρόταση αναπτυξιακή, δίκαιη, ευέλικτη, αλλά κυρίως είπε ότι είναι
µε επιχορηγήσεις και όχι µε δάνεια. Άρα, λοιπόν, καταπληκτική
πρόταση! Φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε όλοι εδώ! Καταπληκτική πρόταση! Αν είναι πράγµατι έτσι όπως τα είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα είστε βέβαια ασυγχώρητοι αν του χρόνου φέρετε στη
χώρα κανένα 5ο µνηµόνιο, γιατί µε τέτοια καταπληκτική, σχεδόν
τέλεια πρόταση, φοβάµαι ότι θα αποδειχθείτε εντελώς ανεπαρκείς κυβερνήτες. Ίσως γι’ αυτό είστε λίγο λιγότερο ενθουσιώδεις
µε την πρόταση από τους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε
γιατί. Διότι άκουσα µε τα ίδια µου τα αυτιά την κ. Ξενογιαννακοπούλου χθες ή προχθές σε µία τηλεοπτική εκποµπή να ονοµάζει
αυτή την πρόταση ως «ευρωοµόλογο». Μάλιστα, είπε επί λέξει
ότι είναι ευρωοµόλογο, αφού το εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αφού το βγάζει, το λέει, το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα ήθελα, λοιπόν, να την πληροφορήσω ότι καµµία Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και κανένας θεσµός, νόµιµος ή εξωφρενικά παράνοµος
και παρασιτικός, όπως είναι αυτές οι ευρωπαϊκές επιτροπές, δεν
µπορεί να εκδώσει κανένα απολύτως ευρωοµόλογο. Ευρωοµόλογα εκδίδει και µπορεί να εκδίδει µόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι το είπε, λοιπόν, η κ. Ξενογιαννακοπούλου. Και όπως σας
είπα πριν, εσείς είστε λιγότερο ενθουσιώδεις, γιατί βέβαια δεν
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τολµάτε. Και αναρωτιέται κανείς γιατί εσείς δεν τολµάτε να το
ονοµάσετε «ευρωοµόλογο». Θα σας πω εγώ γιατί δεν τολµάτε.
Δεν τολµάτε γιατί κυβερνάτε και το ψέµα έχει πολύ κοντά πόδια.
Διότι λέτε ας κρατήσουµε µία πισινή όταν σε λίγο καιρό, σε πάρα
πολύ λίγο καιρό, θα αρχίσουν να καταφθάνουν τα κακά µαντάτα,
η άγρια φτώχεια, η τεράστια ανεργία. Και ξέρετε καλύτερα από
µένα ότι αυτό είναι κάτι που θα γίνει.
Αυτή η πρόταση, λοιπόν, δεν είναι ευρωοµόλογο. Ωστόσο, ευρωοµόλογο µπορεί να µην τη λέτε, αλλά τη λέτε «πρόταση». Ξέρετε γιατί τη λέτε «πρόταση»; Διότι είναι πρόταση. Και τι σηµαίνει
ότι είναι πρόταση; Ότι δεν είναι απόφαση, αλλά είναι ένα ακόµα
ευχολόγιο που µένει να δούµε αν θα ξαναβάλουν βέτο οι «κακοί
αστυνοµικοί», αυτοί, που υποδύονται τους κακούς αστυνοµικούς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούµε!
Και θα ήθελα να πω στον κ. Τσακαλώτο τα εξής: Εµείς, αγαπηµένε κύριε Τσακαλώτο µου, δεν είπαµε τίποτα σχετικά µε το
ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν έρθει πρώτα ο σοσιαλισµός. Δεν
λέµε τέτοια πράγµατα. Επίσης, δεν λέµε ποτέ ότι εµείς είµαστε
πεισµατάρηδες και ότι επειδή δεν γίνεται αυτό που ντε και καλά
ζητάµε και θέλουµε εµείς, πεισµώνουµε και καθόµαστε στη γωνιά
µας. Εµείς είπαµε και επαναλαµβάνουµε εδώ και έναν χρόνο σχεδόν που εκλεγήκαµε µία λέξη, τη λέξη «βέτο». Βέτο, κύριε Τσακαλώτο! Βέτο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ! Ξέρετε ότι τεσσεράµισι χρόνια δεν
ασκήσατε ποτέ κανένα βέτο; Κυβερνούσατε και παριστάνατε
τους αριστερούς, χωρίς να ασκείτε κανένα βέτο στην κατακρήµνιση του λαού µας, στον εξευτελισµό, στον διασυρµό και κυρίως στην άγρια φτώχεια και στην τεράστια ανεργία του λαού
µας. Βέτο, λέµε, είναι η µαγική λέξη. Θυµηθείτε τη –την ξέρατε
πριν πέντε χρόνια- και ξαναβρείτε τη!
Αυτό το βέτο φέρνει αµέσως σαν κρίκος σχεδόν στη συζήτηση
τον επόµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, που επιτέθηκε στον
Πρόεδρό µας, τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος είπε «τι θα έλεγε, άραγε,
σήµερα ο κ. Βαρουφάκης για το πρώιµο βέτο που απαιτούσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη, µε αυτή την επίθεση.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε,
όταν θα διπλασιάσω τον χρόνο µου, όπως έκανε ο κ. Λοβέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κάνετε λάθος, κύριε
Γρηγοριάδη. Δεν µίλησε ο Αρχηγός του κ. Λοβέρδου όµως. Σας
παρακαλώ!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Λοβέρδος δεν µίλησε καθόλου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μίλησε ο κ. Βαρουφάκης και µάλιστα τον διπλάσιο χρόνο. Μη µου λέτε ότι θα µιλήσετε
διπλάσιο χρόνο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Λοβέρδος µίλησε είκοσι δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Γρηγοριάδη, ολοκληρώστε και µη µε φέρνετε σε δύσκολη
θέση.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Λοβέρδος µπορεί να είναι πιο
όµορφος από εµένα, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο. Θα σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε µια και καλή. Ο κ. Λοβέρδος µίλησε
είκοσι δύο συναπτά λεπτά, ενώ είχε δώδεκα. Εγώ έχω έξι λεπτά.
Αν κάνετε µια µαθηµατική πράξη, θα δείτε ότι, κατά τον κ. Λοβέρδο, µπορώ να µιλήσω τουλάχιστον άλλα τέσσερα. Αφήστε,
λοιπόν, να το κάνω και µη χάνετε τον χρόνο σας, γιατί θα το κάνω
τελικά.
Ο κ. Λοβέρδος λοιπόν µας εγκάλεσε για το βέτο και είπε
«Τώρα, τι; Μετανιώνουµε άραγε; Βάζουµε την ουρά στα σκέλια»;
Τώρα σας λέµε ότι θα χρειαστεί πάλι βέτο. Και µε τα νέα δεδοµένα θα λειτουργήσετε αντεθνικά, αν δεν ασκήσετε και πάλι
βέτο. Τελικά θα αναγκαστεί κάποια Κυβέρνηση να ασκήσει, εν
τέλει, κάποιο βέτο.
Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε -για να µην σας βασανίζω
άλλο και εσάς και το Σώµα- µε το εξής. Τόσο εξαιρετικά τα πήγαινε η ελληνική οικονοµία πριν µας εκτροχιάσει ο κορωνοϊός,
φανταστείτε, που το Υπουργείο Οικονοµικών έµεινε 37% πίσω
από τους δηµοσιονοµικούς του στόχους τους δύο πρώτους
µήνες του χρόνου. Δηλαδή πραγµατικά, αν δεν ήταν εξαιρετικοί
µήνες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν, πόσο θα είχε µείνει
το Υπουργείο σας πίσω; Θα είχε µείνει 80%, 90%;
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Το τραγικό είναι ότι ενώ είστε -και είστε πράγµατι- υποδειγµατικοί αιχµάλωτοι, καθώς δεν διαθέτετε βεβαίως ούτε την αρετή
ούτε την τόλµη για να επιχειρήσετε οποιαδήποτε δραπέτευση
και να πείτε το µεγάλο και απαραίτητο «όχι» στο πέµπτο µνηµόνιο
και στην απάνθρωπη λιτότητα, που αυτό θα φέρει το 2021, λόγω
της δικής σας και µόνο ενδοτικότητας, το τραγικό λοιπόν είναι
ότι παρά την υποδειγµατικότητα της αιχµαλωσίας σας, η ανικανότητα της ηγεσίας σας καταφέρνει να µην επιτυγχάνει καν τα
χαράτσια και τους στόχους του ευρωπαϊκών παρασιτικών αφεντικών σας. Μην τα ρίχνετε όλα στον COVID-19, λοιπόν, καθώς
απλώς επιτάχυνε και µεγέθυνε σε ένα βαθµό τη χρεοκοπία της
καπιταλιστικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Είµαι και υποχρεωµένος, δεν φτάσατε στα δώδεκα λεπτά.
Ο κ. Στεφανάδης ή ο κ. Μουλκιώτης θα πρέπει να φανεί ευγενικός και να παραχωρήσει τη θέση του στην κ. Πέρκα, που πρέπει
να φύγει µέχρις τις επτά. Μέχρι τις επτά, πρέπει να µιλήσει και ο
κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Χήτας που τον πάµε συνέχεια
προς τα πίσω, όπως και ο κ. Σκυλακάκης. Σας ευχαριστώ για την
κατανόηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου, Υφυπουργός Εσωτερικών, για
µια τροπολογία, για τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω
να είµαι µέσα στο πλαίσιο του χρόνου.
Έχω την χαρά και την τιµή να στέκοµαι απέναντί σας για να
αναφερθώ στο άρθρο 10 της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών, ένα πολύ σηµαντικό άρθρο που αφορά τη δηµιουργία
του Τεχνολογικού Πάρκου τέταρτης γενιάς, το «Thess INTEC»
στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του οποίου µπορώ να πω µε πολύ µεγάλη σιγουριά ότι από σήµερα και επισήµως η Θεσσαλονίκη καθιερώνεται ως η µήτρα της καινοτοµίας στη νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Με δύο κουβέντες, ό,τι είπαµε, το κάνουµε πράξη. Η βόρεια
Ελλάδα αποδέχεται την ιστορική πρόκληση να µετεξελιχθεί σε
έναν διεθνή κόµβο έρευνας, τεχνολογίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας, που βασίζεται στη γνώση.
Το Τεχνολογικό Πάρκο τέταρτης γενιάς «Thess INTEC», κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ένα µοναδικό εγχείρηµα στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σκοπός του οποίου είναι η
συγκέντρωση κρίσιµης µάζας εταιρειών, που βασίζονται στην τεχνολογία αιχµής. Η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του
είναι ένα συλλογικό στοίχηµα, το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί,
διότι δεν αφορά µόνο τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά το σύνολο της χώρας.
Η άµεση προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, που
θα βασίζονται στην υψηλή τεχνολογία, µπορούν να δώσουν νέο
προσανατολισµό στην εθνική µας οικονοµία. Σε αυτή την προσπάθεια, η Θεσσαλονίκη δηλώνει παρούσα και δεσµεύεται ότι θα
είναι πρωταγωνίστρια.
Σήµερα, λοιπόν, µε την ψήφιση του άρθρου 10 της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών, κάνουµε το πιο αποφασιστικό
βήµα για τη δηµιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου τέταρτης γενιάς, που θα χρηµατοδοτηθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν
υλοποιούµε απλώς µια από τις πιο σηµαντικές εξαγγελίες της
παρούσας Κυβέρνησης, αλλά αποδεικνύουµε ότι η πολιτική είναι
ο κατεξοχήν χώρος που βοηθά την ανάπτυξη.
Δεν θα µπω και δεν θα σταθώ αναλυτικά στην ουσία της τροπολογίας, για να µη σας ταλαιπωρήσω και για να µην βγω εκτός
χρόνου. Απλά θα πω ότι στην έκταση του µεταβιβαζόµενου οικοπέδου των επτακοσίων εξήντα ένα στρεµµάτων θα καταρτιστεί
ένα ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης του οποίου
θα φέρει η εταιρεία που θα συσταθεί προς τούτο, η Εταιρεία
Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου, η οποία είναι και υπεύθυνη
για τη σύνταξη όλων των αναγκαίων µελετών, όπως επίσης και
όλων των απαιτούµενων υποδοµών.
Στο σηµείο αυτό θέλω να υπενθυµίσω τη σηµαντικότατη δικλείδα ασφαλείας, που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το
βήµα της περσινής, της ογδοηκοστής τέταρτης Διεθνούς Εκθέ-
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σεως Θεσσαλονίκης, τον περασµένο Σεπτέµβριο, έτσι ώστε η
έκταση να µην αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης, µια δικλείδα ασφαλείας, που άπτεται της βιωσιµότητας του έργου,
αφού τίθενται σφιχτά και υλοποιήσιµα τα χρονοδιαγράµµατα.
Το ακίνητο που θα στεγάσει το Τεχνολογικό Πάρκο τέταρτης
γενιάς θα επανέλθει στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου
εντός δύο χρόνων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του «Thess INTEC», εφόσον δεν
τηρηθούν ορισµένες βασικές προϋποθέσεις.
Πιο συγκεκριµένα, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που εποπτεύουν τον νόµο 3982/2011 η µη τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων της απόφασης έγκρισης. Επίσης, εάν
η εταιρεία ανάπτυξης δεν κατορθώσει να αποδείξει τη βιωσιµότητά του, δηλαδή δεν µπορέσει να προσελκύσει ιδιωτικές χορηγίες και κεφάλαια για τη συγχρηµατοδότησή του, που θα
καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του προϋπολογισµού της πρώτης
φάσης του έργου, καθώς και αν το ακίνητο χρησιµοποιηθεί για
σκοπό άλλο από τον προβλεπόµενο.
Κλείνοντας, να σταθώ για λίγο σε µία σηµαντική διάταξη, που
αφορά τα φορολογικά κίνητρα. Όπως θα διαβάσατε στην τροπολογία, καθίσταται σαφές ότι κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος επιφάνειας, αγοροπωλησίας και δωρεάς κινητών και
ακινήτων προς την εταιρεία ανάπτυξης, για τη διασφάλιση της
ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου, καθώς και έκτασης
εντός του επιχειρηµατικού πάρκου από την εταιρεία ανάπτυξης
ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή µετεγκατασταθεί
εντός του «Thess INTEC», απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς αντιστοίχως.
Πρόκειται για µια απόφαση πολύ σηµαντική, που σκοπό έχει
να παρακινήσει µεγάλες, µικρές, αλλά καινοφυείς επιχειρήσεις
να τολµήσουν να ενταχθούν στο εγχείρηµα, δηµιουργώντας συνέργειες και προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία του τεχνολογικού
πάρκου υψηλών προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη είναι ένα έργο
υπεράνω κοµµάτων. Για αυτό και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει συνάδελφος της Αντιπολίτευσης, που θα καταψηφίσει την τροπολογία.
Το Τεχνολογικό Πάρκο τέταρτης γενιάς «Thess INTEC» είναι
η απάντηση στην αυξανόµενη ανάγκη για ένα αποτελεσµατικό
και δυναµικό οργανισµό, ο οποίος θα προωθεί την καινοτοµία,
την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων. Εντός αυτού θα συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται βιοµηχανίες και ερευνητικές οµάδες, για τη µεταφορά των
αποτελεσµάτων της έρευνας από το εργαστήριο στην παραγωγή
πραγµατικά καινοτόµων προϊόντων.
Από σήµερα, λοιπόν, µε την ψήφιση της τροπολογίας, η Θεσσαλονίκη ετοιµάζεται να φιλοξενήσει ένα αναπτυξιακό έργο εθνικής εµβέλειας, τα οφέλη του οποίου θα είναι πολλαπλάσια για
την εθνική µας οικονοµία. Η βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η
Θράκη καθίστανται ένας ασφαλής επενδυτικός προορισµός, ο
οποίος χάρη στην ξεχωριστή γεωστρατηγική του θέση και το
σπουδαίο ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, έχει όλα τα εφόδια
να εξελιχθεί σε έναν χώρο υποδοχής εµβληµατικών επενδύσεων.
Όλοι οι βορειοελλαδίτες οφείλουµε να αγκαλιάσουµε την προσπάθεια αυτή, ώστε να διευκολύνουµε στο να αποκτήσει σάρκα
και οστά. Εγωισµοί και λογικές ατοµικισµού δεν χωρούν στην παρούσα στιγµή και δεν εκπέµπουν δηµιουργικότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοπίστη Πέρκα για επτά λεπτά.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
όπως και τους συναδέλφους. Δυστυχώς ξεφύγαµε λίγο από τον
χρόνο. Δεν το είχαµε υπολογίσει.
Έφυγε ο κ. Βορίδης για να του πω ότι ναι, η τροπολογία για
τα εργόσηµα όντως λύνει προβλήµατα, γιατί εµείς δεν κάνουµε
στείρα αντιπολίτευση.
Και τώρα ας προσγειωθούµε ή µάλλον ας απογειωθούµε στα
επόµενα, γιατί εγώ θα αναφερθώ κυρίως στις αεροπορικές µεταφορές, οι οποίες δεν υπάρχει αµφιβολία ότι έχουν δεχθεί πολύ
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ισχυρό πλήγµα λόγω της πανδηµίας. Ας δούµε πώς πρέπει να
γίνει η ενίσχυση που θα είναι και σύµφωνη και µε το εθνικό και
το Ενωσιακό Δίκαιο.
Εδώ υπάρχει αυτή η διάταξη για τις οφειλές από µαταιώσεις
πτήσεων. Είναι τα γνωστά vouchers. Αυτό, λοιπόν, ορίζεται ως η
µόνη εναλλακτική του επιβάτη σε περίπτωση µαταίωσης της πτήσης του, δηλαδή µόνο αν µέσα σε δεκαοκτώ µήνες δεν αξιοποιήσει το voucher θα έχει επιστροφή χρηµάτων –µόνο τότε.
Δηλαδή, οι επιβάτες δανείζουν τις αεροπορικές εταιρείες µε αρκετά εκατοµµύρια. Αυτό αντίκειται βεβαίως στους ευρωπαϊκούς
κανονισµούς, σύµφωνα µε τους οποίους για να προστατεύονται
τα δικαιώµατα των επιβατών, πρέπει να έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν είτε την επιστροφή χρηµάτων είτε το voucher. Έγινε παρέµβαση από την ελληνική Κυβέρνηση µαζί µε δώδεκα χώρες,
προκειµένου να αλλάξει ο κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι µόνο δεν άλλαξε, αλλά θα υπάρξουν και κυρώσεις.
Η εκτελεστική Αντιπρόεδρος, λοιπόν, της Κοµισιόν λέει:
«Κάντε πιο ελκυστικά τα voucher, αλλά δεν γίνεται να µην επιστραφούν τα χρήµατα». Βεβαίως αυτό είναι αντίθετο και µε το
Σύνταγµα της χώρας σε ό,τι αφορά στην τήρηση της ιδιοκτησίας,
της περιουσίας, έτσι όπως είναι τα χρήµατα των επιβατών.
Πάµε, όµως, τώρα σε ένα ακόµα πιο δύσκολο θέµα, γιατί µε
προκάλεσε και ο κ. Σταϊκούρας. Θα αναφερθώ στη «FRAPORT».
Μας είπε, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας ότι η «FRAPORT» δεν χρωστάει στο ελληνικό δηµόσιο, χρωστάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Σοβαρά; Το
ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι δηµόσιο ταµείο; Ποιανού λεφτά είναι τα λεφτά
του ΤΑΙΠΕΔ;
Δεύτερον, εδώ γίνεται µια αναστολή, γιατί δεν είχε εξεταστεί
η σύµβαση παραχώρησης. Ακούστε να δείτε, το κύριο επιχείρηµα υπέρ των συµβάσεων παραχώρησης διαχρονικά ήταν ότι
ο επιχειρηµατίας αναλαµβάνει το ρίσκο. Σοβαρά; Πιο ρίσκο; Εδώ
η «FRAPORT» παίρνει αναβολή για να δώσει τα λεφτά της παραχώρησης του 2019, που συγχρόνως την ίδια ώρα εµφανίζει υπερκέρδη και δίνει µπόνους στα στελέχη της. Αν ζητούσε το 2020
και µάλιστα τον Δεκέµβρη να το συζητήσουµε. Αλλά σε κάθε περίπτωση -και το είδαµε και σήµερα εδώ, κάποια στιγµή είχαµε
και µία έκρηξη- υπάρχουν θεσµικά όρια. Όταν υπογράφει ένα ελληνικό κράτος µία σύµβαση παραχώρησης, πάει µε τη σύµβαση
παραχώρησης. Αφού, λοιπόν, αυτή η σύµβαση παραχώρησης
δεν προέβλεπε γεγονός ανωτέρας βίας, δεν δικαιούταν η «FRAPORT» λεφτά. Επίσης έχουµε κάνει πολλές ερωτήσεις και δεν
έχουµε καµµία απάντηση. Ωστόσο το ξεπέρασε και φέρνει ΠΝΠ.
Με ΠΝΠ κάνει δωράκι αυτή την αναστολή έξω από τις συµβάσεις.
Να θυµίσουµε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει πριν από όλα να
προστατεύσει και να ενισχύσει τα είκοσι τρία αεροδρόµια, που
παραµένουν στο δηµόσιο και είναι και τα πιο ευάλωτα, λόγω και
µικρότερης κίνησης και κυρίως το αεροδρόµιο του Ηρακλείου,
από το οποίο εξαρτάται και η χρηµατοδότηση του έργου του αερολιµένα στο Καστέλι.
Πάµε τώρα στις αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια εδώ είναι οι
εταιρείες διαχείρισης. Μας είπε µάλιστα ότι στο µέλλον µπορεί
να το δούµε για επιπλέον ενίσχυση, γιατί προφανώς θα έρθει και
το Ελευθέριος Βενιζέλος, εάν βέβαια καταλήξει η Κυβέρνηση
στον νοµικό χαρακτηρισµό του συµβάντος. Γιατί η µία σύµβαση
δίνει λεφτά µε δυσµενές συµβάν, η άλλη δίνει µε γεγονός ανωτέρας βίας. Ανοιχτά όλα!
Εδώ, µε τα οριζόντια µέτρα της Κυβέρνησης, µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που και σήµερα έχουν έρθει προς ψήφιση, δίνονται ενισχύσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Μιλάω για τα
voucher που προείπα, µείωση ΦΠΑ, συντελεστής 15% για το πτητικό προσωπικό, µειώσεις κρατικών τελών κ.λπ.. Μας προβληµατίζει, όµως, ιδιαίτερα µία ρύθµιση, που ορίζει ως αποζηµίωση το
ποσό των 20 ευρώ συν ΦΠΑ ανά προσφερόµενη θέση για το διάστηµα Απριλίου και Μαΐου και για τις εµπορικές πτήσεις, επιβατικές και cargo, αλλά και για τις άγονες γραµµές.
Εδώ έχουµε έναν προβληµατισµό. Πώς βγαίνουν τα 20 ευρώ
και σε τι ποσό αντιστοιχούν, ειδικά για τις επιβατικές; Γιατί οι
άλλες είναι και πιο λίγες. Με τον τρόπο αυτό επιδοτείται όλο το
αεροσκάφος, σαν να µην υπήρχε κενή θέση και αυτό είναι ένα
ζήτηµα. Βεβαίως, όλο αυτό γίνεται µε ευθύνη του αεροµεταφο-
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ρέα και όχι της ΥΠΑ. Και εδώ βέβαια για άλλη µία φορά -και κάθε
φορά θα το λέω- που είναι η ΑΠΑ; Πού είναι αυτή η ανεξάρτητη
διοικητική δοµή, που θα ελέγχει και την ΥΠΑ και όλη τη διαδικασία των αεροµεταφορών; Δέκα µήνες -έντεκα κοντεύουν- δεν
έχει γίνει τίποτα, παρόλες τις υποσχέσεις.
Το τελευταίο διάστηµα συγχρόνως, πέρα από αυτά, ακούµε
ότι η «AEGEAN» θα πάρει κρατική ενίσχυση 400 εκατοµµύρια
ευρώ. Τα τελευταία νέα λένε ότι η «AEGEAN» θα πάρει δάνεια
µε εγγύηση του δηµοσίου γύρω στα 115 εκατοµµύρια ευρώ,
όπως είδαµε εχθές, από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες.
Ακούστε να δείτε, υπάρχει το διεθνές παράδειγµα, υπάρχει το
ευρωπαϊκό παράδειγµα και εγώ να αναφερθώ στη «LUFTHANSA»
που θα λάβει πακέτο 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά το 25% των
µετοχών στο γερµανικό δηµόσιο, µε εκπροσώπηση στο εποπτικό
συµβούλιο και δικαίωµα αρνησικυρίας, βέτο. Η «AIR FRANCE»
και η «KLM», όπου το 14% κατέχουν αντίστοιχα η Γαλλία και η
Ολλανδία, θα πάρουν ενίσχυση µε προϋποθέσεις για οικολογικότερη πολιτική. Βέβαια, θα παγώσει τα µερίσµατα και τα µπόνους στα στελέχη. Η Ιταλία ετοιµάζεται για την κρατικοποίηση
της «ALITALIA», στην Πορτογαλία η «TAP» κ.λπ.. Εµείς εδώ τι
πάµε να κάνουµε ακριβώς; Να είµαστε καθαροί. Θεωρούµε ότι
θέλει στήριξη. Όλοι οι τοµείς θέλουν στήριξη. Αλλά οποιαδήποτε
ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να γίνει µε κάποιες
προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι: άµεση συσχέτιση της
απαγόρευσης των απολύσεων, της διατήρησης των θέσεων εργασίας και των αµοιβών των εργαζοµένων.
Θυµόµαστε κάποιες εκατοντάδες υπαλλήλων, που απολύθηκαν µε SMS στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και βεβαίως σε ό,τι
αφορά τις ενισχύσεις εννοείται ότι δεν µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να µην πάρει εγγυήσεις και ανταλλάγµατα, που σηµαίνει, βεβαίως, µετοχές, παρουσία στο διοικητικό συµβούλιο µε άσκηση
βέτο.
Εµείς περιµένουµε πολλές απαντήσεις. Θα επανέλθουµε και
µε επίκαιρες.
Από εδώ και πέρα, το υπόλοιπο της οµιλίας µου έχει να κάνει
µε το γνωστό και αγαπηµένο θέµα της Κυβέρνησης: «Απευθείας
αναθέσεις» για τη µετακίνηση των µαθητών, για ζητήµατα, που
αφορούν συµβάσεις προµηθειών στους ΟΤΑ Α’ βαθµού, για προµήθειες οχηµάτων, ανταλλακτικών, συναφών υπηρεσιών.
Και η τροπολογία για τον ΟΑΣΑ στο άρθρο 2 για τέσσερις
µήνες προβλέπει απευθείας ανάθεση, κατά παράβαση του
ν.4412. Βάζει και κάποια άλλα άρθρα. Ουσιαστικά τι λέει; Αντί οι
απευθείας αναθέσεις να γίνονται µέχρι ύψους 20 χιλιάδων ευρώ,
θα µπορούν να γίνουν µέχρι ύψους 480 χιλιάδες ευρώ για συµβάσεις προµηθειών, 5,5 εκατοµµύρια ευρώ για συµβάσεις έργων
κ. ο. κ.. Αναφέρεται, όµως, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων και ότι µε διατάξεις ΠΝΠ δεν µπορούν να εισάγονται
παρεκκλίσεις ακόµα και στο πλαίσιο εξαιρετικών περιστάσεων,
όπως είναι η παρούσα υγειονοµική κρίση, για να µην καταπατάται
η αρχή της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης κ.λπ..
Βεβαίως να κάνω µια τελευταία ερώτηση. Αφού σήµερα έρχονται αυτές οι παρεκκλίσεις, πώς κατάφερε το Υπουργείο και
έκανε ανάθεση 372.000 ευρώ από τον ΟΑΣΑ σε ιδιωτικές εταιρείες για φύλαξη για τους τριακόσιους βοηθούς επιβατών;
Αγαπητοί συνάδελφοι, δηλώνουµε για άλλη µια φορά ότι η
χρηστή και η διαφανής διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών της
χώρας αποτελεί πρωτίστως ζήτηµα δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, για τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µιλήσω σύντοµα για τρία θέµατα. Το πρώτο είναι η διάταξη για την παράταση των επιταγών,
ειδικά για τον τουριστικό κλάδο. Εκεί θέλω να επισηµάνω ότι
έχουµε προβλέψει αυτούς που είναι οι παραλήπτες των επιταγών, οι κοµιστές και δεν ανήκουν στον κλάδο του τουρισµού, αν
επηρεάζονται σηµαντικά, αν έχουν δηλαδή πάνω από 20% του
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µέσου µηνιαίου τζίρου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, να
µπορούν να µπουν στις πληττόµενες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
απαλύνουµε αυτούς που είναι εκτός περιµέτρου.
Το δεύτερο θέµα που ήθελα να θέσω, πιο σηµαντικό, αφορά
την απάντηση στην Αντιπολίτευση για το θέµα της ύφεσης.
Άκουσα τον κ. Βαρουφάκη να µιλάει για 15%. Αυτός µίλησε,
έδωσε ένα νούµερο για ύφεση. Αυτό που δεν άκουσα είναι τι δηµοσιονοµικό πρόγραµµα έχει, µε βάση αυτό το 15% της ύφεσης.
Δηλαδή, τι προτείνει να κάνουµε; Το µόνο που άκουσα να προτείνει είναι να βάλουµε βέτο στο Eurogroup. Αυτό είναι το δηµοσιονοµικό του πρόγραµµα.
Την τελευταία φορά που πήγε ο κ. Βαρουφάκης στο Eurogroup τον Φεβρουάριο του 2015 τον θυµάµαι να δίνει 10 δισεκατοµµύρια πίσω στους δανειστές για να υπογράψει πρόσθετη
παράταση του µνηµονίου. Ήταν ο µόνος Υπουργός, ξέρετε, που
υπέγραψε παράταση του µνηµονίου κι αντί να πάρει χρήµατα,
έδωσε χρήµατα στους δανειστές. Συνεπώς, η εµφάνισή του στο
Eurogroup δεν αποτελεί ένα πειστικό δηµοσιονοµικό πρόγραµµα.
Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, που όντως εµφάνισε ένα δηµοσιονοµικό πρόγραµµα, δεν µας λέει τι ύψος ύφεσης προβλέπει. Πώς
είναι δυνατόν να κάνεις δηµοσιονοµικό πρόγραµµα χωρίς να λες
τι ύφεση θα έχεις; Αδύνατον είναι. Πώς θα κάνεις ταµειακό προγραµµατισµό, αν δεν πεις τι ύφεση θα έχεις; Από εκεί και πέρα
αν δεν πεις τι ύφεση θα έχεις, τι έσοδα θα χάσεις, τι θα χρειαστεί,
τι φόρους να κόψεις, τι φόρους να βάλεις, τι ταµειακά διαθέσιµα,
δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό πρόγραµµα. Και βέβαια αν δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό πρόγραµµα, µπορείς να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις. Να δίνεις µη επιστρεπτέα προκαταβολή, να δίνεις ό,τι λεφτά
σου κατεβαίνει. Έπεα πτερόεντα. Λόγια του αέρα είναι οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις, όταν δεν προβλέπεις συγκεκριµένη
ύφεση στο ΑΕΠ.
Το τρίτο θέµα, που ήθελα να θίξω είναι µια πάρα πολύ σηµαντική διάταξη την οποία θα ψηφίσει σήµερα η Βουλή. Τη θεωρώ
ιστορικής σηµασίας και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε.
Αυτή είναι η διάταξη για τη δυνατότητα να δίνουµε εγγύηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για να δανείζεται µόνη της για λογαριασµό
της Ευρώπης. Αφορά το «SURE» αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και για άλλες περιπτώσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργούµε
ένα καινούριο νοµικό µόρφωµα επί της ουσίας που θα δανείζεται
το ίδιο. Αυτό έγινε ως τώρα µόνο στον ESM. Είναι πολύ πιθανό
ότι η ίδια τεχνική θα χρησιµοποιηθεί για τα άλλα, τα πολύ µεγαλύτερα ταµεία, που έρχονται και από τα οποία η Ελλάδα προσβλέπει και είναι πιθανόν να πάρει δεκάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ. Η τελευταία πρόβλεψη είναι 22 δισεκατοµµύρια, µόνο
crunch. Αυτή η καινούρια νοµική µορφή, η καινούρια Ευρωπαϊκή
Ένωση που θα µπορεί να δανείζεται είναι µια επαναστατική αλλαγή στην Ευρώπη. Είναι µια καινούρια φάση της οµοσπονδιοποίησης. Ακριβώς αυτή η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα
εγγύησης, ανοίγει τον δρόµο για µια καινούρια Ευρώπη στην
οποία θα µπαίνουµε µε την κλείδα µας αλλά θα παίρνουµε πολύ
περισσότερα χρήµατα. Αυτή είναι η µεγάλη αλλαγή.
Έχω την αίσθηση ότι ο µόνος που το αντιλήφθηκε σ’ αυτή την
Αίθουσα είναι ο κ. Κουτσούµπας. Γι’ αυτό και βγήκε και είπε ότι
αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια, που δίνει η Ευρώπη είναι επίθεση
στους εργαζοµένους. Γιατί κατάλαβε ότι το βήµα αυτό που κάνει
η Ευρώπη είναι τόσο µεγάλο, τόσο επαναστατικό, που δεν έχει
γυρισµό. Μπαίνουµε σε µια επόµενη φάση οµοσπονδιοποίησης
που συµφέρει την Ελλάδα όσο τίποτα άλλο. Γιατί κακά τα ψέµατα, η Ελλάδα είναι η περισσότερο ωφελούµενη χώρα µε βάση
τα στοιχεία που πήραµε από τα καινούρια ταµεία που δηµιουργούνται.
Δεν ξέρω που θα καταλήξει τελικά η διαπραγµάτευση αλλά σε
κάθε περίπτωση δηµιουργεί αισιοδοξία, γιατί µας δίνει πόρους
που όχι µόνο θα δαπανηθούν για επενδύσεις, για κοινωνική στήριξη, για πράσινη ανάπτυξη για ψηφιακή σύγκλιση, αλλά θα δηµιουργήσουν πολύ µεγάλο δηµοσιονοµικό χώρο από τους
φόρους και τις εισφορές που θα φέρουν, ανάλογα µε τη µόχλευση που θα κάνουµε, δηλαδή τους ιδιωτικούς πόρους που θα
κινητοποιήσουµε, ανάλογα και µε την ταχύτητα της απορρόφησης. Αυτή ακριβώς η δηµοσιονοµική δυνατότητα, που µας δίνουν
αυτά τα χρήµατα θα µας επιτρέψει και να ξεπεράσουµε την κρίση
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του κορωνοϊού και να τηρήσουµε το πρόγραµµά µας σε πολύ σηµαντικό βαθµό -ελπίζω 100%- µε βάση το οποίο ψηφιστήκαµε για
µείωση φόρων και µείωση εισφορών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την Ελληνική Λύση ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, τον οποίον ευχαριστώ για
την κατανόηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Αν µη τι άλλο, κύριε Πρόεδρε, µε
την παραχώρηση της θέσης εξασφαλίσαµε την ηρεµία πάλι στο
Κοινοβούλιο. Νοµίζω ότι οι γυναικείες παρουσίες είχαν λίγα
νεύρα σήµερα. Νοµίζω όµως ότι τώρα µπήκαν τα πράγµατα στη
θέση τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ. Είναι
Παρασκευή. Όλοι έχουν και κάποια δουλειά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Χαριτολογώ. Ούτως ή άλλως αγαπάµε τις γυναίκες γι’ αυτό κάνουµε ό,τι µπορούµε για να είναι
αυτές καλύτερα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα την αίσθηση
ότι έχω δει πολλά. Δεν τα έχω δει όλα. Δεν γίνεται. Όσα ζούµε
µαζεύουµε εµπειρίες. Πραγµατικά τους τελευταίους µήνες εδώ
στο Κοινοβούλιο νοµίζουµε ότι σιγά-σιγά τα βλέπουµε όλα. Θα
καταλήξω κάπου και θα σας πω τι εννοώ.
Θέλω να ξεκινήσω σήµερα µε µια αναφορά, που έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νοµίζω ότι ήταν ο µόνος που αναφέρθηκε σ’ αυτό. Είναι γι’ αυτή τη µαύρη µέρα για τον Ελληνισµό
και τον χριστιανισµό. Δεν θα µείνω στην ιστορία. Δεν θα µείνω
στο ιστορικό γεγονός, γιατί άλλωστε το ανέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος πάρα πολύ καλά. Θέλω να δούµε όλοι µαζί οι Έλληνες
και οι Ελληνίδες κι εµείς που είµαστε στο Κοινοβούλιο εδώ, αν
αυτή η ιστορία τελικά τους Έλληνες µας διδάσκει κάποια στιγµή.
Πρέπει να διδάσκει η ιστορία για να αποφεύγουµε λάθη του παρελθόντος. Αυτό είναι το ερώτηµα που θέτω στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουµε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος; Δεν
νοµίζω να έχουµε διδαχθεί και θα σας εξηγήσω γιατί.
Κατ’ αρχάς να πω ότι θα περίµενα σήµερα µια ανακοίνωση για
την πολύ σηµαντική αυτή µέρα από την Επιτροπή «Ελλάδα
2021». Είναι µια µαύρη µέρα για την Ελληνισµό και τον Χριστιανισµό. Δεν θα έπρεπε να βγάλει µια ανακοίνωση; Με πολύ σεβασµό στον θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας θα περίµενα
µια ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, µια αναφορά, να δείξει τουλάχιστον την ίδια σπουδή και το ίδιο ενδιαφέρον που έδειξε για τους ΛΟΑΤΚΙ. Ας το δείξει και σήµερα, σε
µια µεγάλη, ιστορική, µαύρη µέρα για τον Ελληνισµό και τον Χριστιανισµό. Θα περίµενα, λοιπόν, από την Προεδρεία της Δηµοκρατίας µε απόλυτο σεβασµό στους θεσµούς αυτούς, να βγάλει
µια ανακοίνωση, όχι επίσηµη, έστω µια ανάρτηση στο Facebook,
ένα tweet.
Για να επιστρέψω στις κερκόπορτες, γιατί το πρόβληµά µας
είναι αυτό. Πώς έγινε η Άλωση; Κερκόπορτα. Αν έχει και µια µεταφορική έννοια αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να δούµε τις σηµερινές κερκόπορτες. Άραγε, δεν είναι η Μόρια, και η κάθε
Μόρια, η Σάµος και η κάθε Σάµος µια κερκόπορτα; Δεν είναι σήµερα µια σύγχρονη κερκόπορτα; Τα τουρκικά F-16 που επανειληµµένως παραβιάζουν το ελληνικό FIR δεν είναι κερκόπορτα;
Από κάπου µπαίνουν αυτά. Και κάποιος επιτρέπει να τα κάνουν
αυτά. Στην κατοχή της Κύπρου να αναφερθώ, στο γκριζάρισµα
του Αιγαίου, στο ξεπούληµα της Μακεδονίας, στον ξεριζωµό των
αδελφών µας στη Βόρεια Ήπειρο. Από ποια κερκόπορτα µπήκαν
αυτοί και έκαναν όλα αυτά, που ανέφερα εγώ τώρα; Είναι οι σύγχρονες κερκόπορτες της εποχής µας. Πέρασαν χρόνια από το
1453 και όµως εξακολουθούµε να έχουµε κερκόπορτες τις
οποίες κάποιος έχει ανοίξει στο παρελθόν. Δυστυχώς η ιστορία
δεν µας έχει διδάξει.
Βλέπετε αυτούς τους απαράδεκτους, τους ανήσυχους, τους
νευρικούς, τους διεκδικητικούς γείτονές µας του Τούρκους.
Έκαναν σήµερα κάτι απίστευτο. Έχτισαν τείχος µπροστά από
την Αγία Σοφία για να το γκρεµίσουν, για να γιορτάσουν και να
µας το δείξουν. Είναι φοβερά πράγµατα αυτά που κάνουν. Δεν
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υιοθετούµε καµµία τακτική κανονιοφόρου, που θα έλεγε, αν ήταν
εδώ, ο κ. Δένδιας. Θα αναφερθώ στον κ. Δένδια στη συνέχεια.
Δεν λέµε εµείς «πόλεµος ή κάτι άλλο». Όχι. Αλλά δεν πρέπει αυτά
τα πράγµατα µε κάποιο τρόπο να τα απαντάµε; Πώς θα απαντήσουµε, λοιπόν, στον κ. Μπαγκίς, στον θρασύτατο κ. Μπαγκίς, ο
οποίος σε συνέντευξή του µας κουνάει το δάχτυλο και µας λέει
ότι: «Οι Έλληνες δεν έχουν πάρει το µάθηµά τους µε ό,τι έγινε
στην Κύπρο. Θέλουν να βάλουν και φράχτη. Κι αν θέλουν να βάλουν φράχτη οφείλουν να ρωτήσουν την Τουρκία», µας λέει ο
θρασύτατος, κ. Μπαγκίς. Καµµία απάντηση, τίποτα.
Πώς θα απαντήσουµε στη δήλωση του Τούρκου εθνικιστή
Μπουγιουκαταµάν που απείλησε µε νέα µικρασιατική καταστροφή; Σήµερα το είπε. Τις δηλώσεις τις έχετε δει όλοι. Πώς
απαντάµε σ’ αυτούς τους προκλητικούς; Δεν πρέπει να απαντήσουµε; Θα στείλουµε κανένα διάβηµα;
Στείλαµε δυο διαβήµατα την περασµένη εβδοµάδα. Και επειδή
είµαι µέλος της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας των Εξωτερικών Υποθέσεων και είχαµε την κουβέντα µε τον κ. Δένδια, µάθαµε ότι για
ό,τι συνέβη εκείνες τις ηµέρες φταίει η Ελληνική Λύση, η ακροδεξιά, η οποία παρέσυρε τα υπόλοιπα ανήλικα πολιτικά µέτωπα
σε µια ακραία λογική και ρητορική. Έτσι είπε ο κ. Δένδιας. Δεν
µας είπε, όµως, ο κ. Δένδιας τι έλεγαν τα διαβήµατα αυτά. Δεν
µας το είπε ποτέ, παρά την απαίτησή µας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, µπορεί να ασφυκτιάτε µέσα στα
ίδια σας τα ρούχα ή µέσα στο κόµµα στο οποίο βρίσκεστε. Διότι
το κόµµα που υπηρετείτε υιοθετεί ό,τι λέµε εµείς. Και τσιµεντένια
κοµµάτια έβαλε και φράχτη φτιάχνει. Ό,τι είπαµε. Ξέρω ότι εσείς
δεν είστε υποστηρικτής της άποψης αυτής, κύριε Δένδια, γιατί µας
είπατε και υπάρχει ραδιοφωνική συνέντευξη σας που λέτε «δεν
συµφωνώ µε την κατασκευή φράχτη». Τι να κάνουµε, κύριε Δένδια;
Η Ελλάδα συµφωνεί, γιατί πρέπει να προφυλάξει τα σύνορά της.
Αν δεν µπορείτε, είναι πολύ πιο έντιµο να πείτε: «Εγώ διαφωνώ µε
αυτά. Αφήνω τη θέση µου σε έναν άλλον Υπουργό Εξωτερικών».
Την ίδια ώρα, κύριοι συνάδελφοι, µιας και µιλούσα για κερκόπορτες, συνεχίζεται η ισλαµοποίηση της χώρας. Είναι απίστευτο
και θα σας πω παραδείγµατα. Μαθαίνω ότι στη Νέα Πέραµο, που
είναι το «νέο φρούτο», ο κόσµος είναι στην πρώτη γραµµή και
σας περιµένει να πάτε εκεί τους παράνοµους, τους λαθροµετανάστες. Το ίδιο οι κάτοικοι στα Γρεβενά. Ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα! Εξαπάτηση από τον Νότη Μηταράκη. Διότι, αυτό το οποίο
γίνεται στην Ελλάδα έχει υπογραφή Νότη Μηταράκη υπό την
ανοχή του Πρωθυπουργού της χώρας. Μαλακάσα: Οι λαθροµετανάστες διώχνουν τους Έλληνες. Ναι ή όχι; Έγινε στη Μαλακάσα ή όχι; Στο Κρανίδι, έβλεπα τα δελτία ειδήσεων. Για όνοµα
του θεού! Πήραν στο κατόπι τις αστυνοµικές δυνάµεις οι λαθροµετανάστες; Γίνεται να ζούµε στις εποχές µας, σήµερα αυτά τα
πράγµατα; Να τρέχουν οι φουκαράδες, οι αστυνοµικοί και τα
ΜΑΤ γιατί τους πήραν στο κατόπι; Στην πλατεία Σαπφούς, στη
Μυτιλήνη σφάζονται καθηµερινά, έφυγε ο κ. Καράογλου στη
Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου, πλακώνονται µπροστά στους
εµβρόντητους πολίτες. Κάθε µέρα γίνονται αυτά στη χώρα µας,
στην πατρίδα µας. Και εµείς σφυράµε αδιάφορα! Και στην Οµόνοια, στην πολυπολιτισµική Οµόνοια του κ. Μπακογιάννη που µας
την έκανε πλατεία του Ισλαµαµπάντ, ελάτε µόλις τελειώσουµε,
πάµε µια βόλτα από εκεί, να δείτε αν είµαι υπερβολικός, αν λέω
ψέµατα, αν είµαι ρατσιστής, αν είµαι εθνικιστής, αν η ρητορική
µου αγγίζει τα άκρα. Αυτά λέτε και τα αποκρούω φυσικά όλα,
γιατί τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Αλλά ελάτε να δούµε την καινούργια πλατεία του κ. Μπακογιάννη, την Οµόνοια. Τι µας έβαλε;
Σιντριβάνι για να λιάζονται οι από το Κονγκό και το Μπαγκλαντές;
Μόνο αυτοί είναι πέριξ και βγάζουν selfie, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Έχω πάρα πολλά να πω. Για το θέµα των Πρεσπών να ξεκαθαρίσω και να ακουστεί ότι η κουβέντα που έγινε προχθές εδώ
είχε ως αφορµή καταγγελίες πολιτών για τη χρήση του όρου
«Μακεδονία» στη λέξη Fyrom. Δεν είχε να κάνει µε κάτι άλλο. Τα
υπόλοιπα θα έλθουν. Και η πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής, που έχει καταθέσει η Ελληνική Λύση ελπίζουµε να έλθει
µέχρι τον Ιούνιο για να συζητηθεί. Τσακώνεστε τα δύο κόµµατα,
η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι δύο ψηφίσατε το
ίδιο. Μόνο εµείς ψηφίσαµε «όχι». Θέλω να πω ότι όλα γίνονται
για κάποιον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δύο ακόµα αναφορές, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Αυτή η Ελλάδα που περιέγραψα εγώ, γι’ αυτό σας είπα ότι δεν τα έχουµε
δει όλα, και αυτό που παρουσιάζουν δυστυχώς τα µέσα ενηµέρωσης είναι µια virtual reality, είναι µια εικονική πραγµατικότητα,
ενώ την ίδια ώρα «τρέχουν» άλλα πράγµατα. Αυτά που έχω περιγράψει εγώ δεν τα βλέπω πουθενά. Δεν τα παρουσιάζει κανείς.
Παρουσιάζουν µια άλλη Ελλάδα τα µπουκωµένα µε 20 εκατοµµύρια κανάλια. Έτσι είναι, τι να κάνουµε; Το ξέρετε κι εσείς στον
ΣΥΡΙΖΑ γιατί διοικήσατε τη χώρα και είχατε κι εσείς -όχι σε τέτοιον βαθµό βέβαια- τα µέσα µε το µέρος σας.
Κλείνω µε τη απολιγνιτοποίηση. Με ρωτούν από τη Μακεδονία:
Τι γίνεται; Γιατί ενώ έχουµε δικαίωµα µέχρι το 2028, το πήγαν
στο 2022; Γιατί ο Γερµανός δηλαδή θα το έχει µέχρι το 2038;
Γιατί ο Πρωθυπουργός µου µιλάει στην «BILD» και λέει ότι
«κλείνω όλα τα ανθρακωρυχεία νωρίτερα και πλέον οι κάτοικοι
θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν και θα επωφεληθούν οι
γερµανικές εταιρείες από αυτό»; Γιατί να συµβαίνουν αυτά τα
πράγµατα; Πείτε µου. Τόση ευαισθησία, τόσο «πράσινος» ο Πρωθυπουργός; Η Ελλάδα, µία κουκίδα, είναι το παγκόσµιο πρόβληµα; Να κλείσουµε τους λιγνίτες µας τρία και τέσσερα χρόνια
νωρίτερα;
Κλείνω, για να µιλήσουµε για ένα κράτος δικαίου, γιατί εδώ νοµοθετούµε. Ήµασταν µε τον κ. Τσιάρα τις προάλλες στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, της οποίας είµαι
µέλος. Βράζει το Ρέθυµνο, βράζει η Ελλάδα. Αυτό το κάθαρµα,
αυτό το κτήνος κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερο και έχει όνοµα.
Λέγεται Νίκος Σειραγάκης, ένας κύριος ο οποίος ασέλγησε, πιάστηκε στα πράσα να ασελγεί σε τρεις ανηλίκους, που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους και βγήκαν στη φόρα άλλες τριανταέξι
υποθέσεις, άλλα τριανταέξι παιδιά. Αυτό το κάθαρµα, λοιπόν,
έφαγε τετρακόσια ένα χρόνια και το σάπιο σύστηµα, το δικό µας
-γιατί έτσι είναι- τον έβγαλε έξω στα οκτώ χρόνια και σήµερα
είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ελεύθερα. Τα λέω, λοιπόν, για να
βλέπουµε την ουσία, να ακούµε τον λαό, τους Έλληνες πολίτες.
Ελάτε, λοιπόν, να νοµοθετήσουµε και να τα φτιάξουµε όλα
αυτά. Δεν µπορούν τέτοια κτήνη να κυκλοφορούν ελεύθερα. Γι’
αυτό λέµε και δεν είµαστε καθόλου ακραίοι, για τέτοιες περιπτώσεις όταν λέµε ισόβια, να είναι ισόβια. Να µην ξαναδούν ποτέ το
φως του ήλιου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Eυχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είναι επτά και δέκα και από τον κατάλογο των οµιλητών έχουν µιλήσει µόνο τρεις συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, τι να σας
πω; Η Κυβέρνηση και οι Αρχηγοί φταίνε. Δεν φταίει κανένας
άλλος. Προσπάθησα πολύ, κύριε Λοβέρδο, αλλά δεν µου βγαίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: To ξέρω. Δεν
σας καταµαρτυρώ τίποτα. Επισηµαίνω απλά το γεγονός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής έχει ευθύνη για όλα αυτά που παρατηρούµε.
Θέλησε να νοµοθετήσει µέσα σε µία συνεδρίαση διακόσια πέντε
άρθρα. Και όχι σε µια, αλλά σε µισή συνεδρίαση διότι ξεκινήσαµε
στις 13.00’, oπότε οι διαµαρτυρίες θα πρέπει να στραφούν προς
τα εκεί. Θα µπορούσε να είχε πάει σε δύο συνεδριάσεις και να
είχαµε µιλήσει πολύ καλύτερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι σηµερινές παρεµβάσεις του
ΚΚΕ και αυτές που έγιναν µέχρι τώρα µε τον γενικό του γραµµατέα και µε τον εισηγητή, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν,
θέλουν να συµβάλουν στο να γίνει ξεκάθαρο το βασικό ζήτηµα,
το οποίο σήµερα αντιµετωπίζει η εργατική τάξη, τα υπόλοιπα
λαϊκά στρώµατα, παρά την προσπάθεια συγκάλυψης της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήµατος Αλλαγής, µε τη βοήθεια του Βαρουφάκη.
Ποια είναι αυτή η προσπάθεια και ποιο είναι το βασικό πρόβληµα; Μπουχτίσαµε και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα µε τα
πακέτα διάσωσης. Πακτωλός χρηµάτων, κράτη, Ευρωπαϊκή
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Ένωση, τώρα µε το Ταµείο της Ανασυγκρότησης και της Ανάπτυξης –λέει- θα δοθούν 32 δισεκατοµµύρια στην Ελλάδα. Συνολικά
µέσα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα θα πάρει 61 δισεκατοµµύρια. Λεφτά µε το τσουβάλι.
Θα αναρωτηθεί κάποιος που πάνε αυτά τα χρήµατα και από
πού τα παίρνουµε; Δεν είναι το βασικό ερώτηµα; Ποιος θα καρπωθεί αυτόν το πακτωλό χρηµάτων; Και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χωρούν καµµία αµφισβήτηση. Αυτός ο
οποίος θα καρπωθεί θα είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι,
άµεσα µέσα από την κρατική χρηµατοδότηση, µέσα από την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και µάλιστα σε κλάδους, που έχει προτεραιότητα συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί
οι κλάδοι; Τους λέει. Ψηφιακή οικονοµία, «πράσινη» οικονοµία
αλλά και κλάδοι, που πλήττονται από τη νέα καπιταλιστική κρίση,
δηλαδή τουρισµός, µεταφορές.
Άρα, λοιπόν, έχουµε ένα το κρατούµενο. Και εδώ κοιτάξτε τη
διαφορετικότητα στην αντιµετώπιση: Χρηµατοδοτείτε µε ζεστό
χρήµα τους επιχειρηµατικούς οµίλους και ταυτόχρονα προσπαθείτε να τσακίσετε τη «ΛΑΡΚΟ». Γιατί αυτή η διαφορετική αντιµετώπιση, θα ρωτήσει κάποιος; Μα, είναι κι αυτή επιχείρηση, που
θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά πακέτα και
να µην οδηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησής της, γιατί εδώ τα συµφέροντα είναι πάρα πολύ µεγάλα.
Είναι τεράστιοι όµιλοι, οι οποίοι θέλουν να «βάλουν στο χέρι»
τον ορυκτό πλούτο της χώρας µας, αλλά και τον συγκεκριµένο
ορυκτό πλούτο. Γιατί είναι η µοναδική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, που παράγει σιδηρονικέλιο και έχει το 90% των κοιτασµάτων νικελίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τις
δυνατότητες που έχει για την παρασκευή ανοξείδωτου χάλυβα.
Βγάζεις την πρώτη ύλη, την επεξεργάζεσαι και φέρνουν εδώ
πέρα τον ανοξείδωτο χάλυβα.
Αυτές οι λογικές οδηγούν ακριβώς στο να συρρικνωθεί. Άλλωστε, αυτά είναι τα µέτρα της Κυβέρνησης. Κλείσατε το µεταλλείο
της «ΛΑΡΚΟ» στην Καστοριά, που έχει έτοιµο µετάλλευµα ύψους
δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, για να το πάρουν οι ιδιώτες. Στη
Λάρυµνα µόνο µία υψικάµινος λειτουργεί. Συρρικνώθηκαν όλες
οι υπόλοιπες. Διάφοροι εργολάβοι παίρνουν εκατοµµύρια ευρώ
από αυτή τη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, να «βάλουν στο χέρι» τον
ορυκτό πλούτο και ταυτόχρονα να τσακίσουν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων.
Βεβαίως, αυτή η προσπάθειά σας θα βρει ισχυρές αντιστάσεις
και είναι πολύ καθαρό αυτό, γιατί οι εργαζόµενοι της «ΛΑΡΚΟ»
έχουν πολύ σηµαντική εµπειρία. Και είναι στο χέρι σας σήµερα
να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ. Αυτή είναι η έµµεση στήριξη.
Υπάρχει, όµως, και η άµεση στήριξη. Ο Υπουργός Εργασίας συγγνώµη, ο Υπουργός της εργοδοσίας- ο οποίος εκτελεί τα
συµβόλαια των εντολών του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ απέναντι στους
εργαζόµενους, είπε «µε αυτό τον τρόπο στηρίζουµε την εργασία».
Αλήθεια; Τις επιχειρήσεις στηρίζετε µέσα από τη χρηµατοδότηση ενός τµήµατος του µισθολογίου τους. Έµµεση χρηµατοδότηση στις επιχειρήσεις είναι. Μάλιστα, µέσα από αυτόν τον τρόπο
προωθείτε και επιταχύνετε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης.
Το πρόγραµµα συν-εργασία, το «SURE», αυτόν τον σκοπό έχει,
να τσακίσει την πλήρη απασχόληση και να προωθήσει τη µερική
απασχόληση.
Ταυτόχρονα, οι εργαζόµενοι χάνουν το 20% από τον µισθό
τους συνολικά. Και τι άλλο; Μπορούν να τον αξιοποιούν τον εργαζόµενο για πλήρη απασχόληση, γιατί δεν υπάρχουν ελεγκτικοί
µηχανισµοί, ενώ θεωρητικά είναι εκ περιτροπής εργασία.
Αυτά είναι, λοιπόν, τα ζητήµατα. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, µέσα από αυτή τη διαδικασία προχωράει η προώθηση των µεταρρυθµίσεων, που είναι απαραίτητο συµπλήρωµα
των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελαστικοποίηση
της αγοράς εργασίας, µόνιµα µέτρα απέναντι στους εργαζόµενους, τσάκισµα των δικαιωµάτων και µεγαλύτερη απελευθέρωση
της αγοράς εργασίας για φτηνό αναλώσιµο εργατικό δυναµικό.
Και σήµερα λέτε ότι στηρίζετε τους εργαζόµενους;
Επίσης, είπατε ότι: «στον τουρισµό θα στηρίξουµε». Αφού, πα-
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ραδέχτηκε ο ίδιος ο Υπουργός ότι σαράντα χιλιάδες δεν θα πάρουν δεκάρα τσακιστή, γιατί δεν τους καλύπτει ο νόµος. Αλλάξτε
τον, αφού δεν τους καλύπτει ο νόµος. Κρυφτήκατε πίσω από τον
νόµο, που τον έχετε ψηφίσει από κοινού µε τον ΣΥΡΙΖΑ;
Επίσης, οι υπόλοιποι ογδόντα χιλιάδες θα πάρουν 534 ευρώ
για τέσσερις µήνες. Αν θα τα πάρουν και οι ογδόντα χιλιάδες!
Δηλαδή, τους λέτε «το ετήσιο εισόδηµά σας φέτος θα είναι δύο
χιλιάρικα». Σε ποιους; Σε όλους αυτούς, που τα προηγούµενα
χρόνια φτιάξανε το θαύµα του τουρισµού, για να κονοµήσουν οι
µεγάλοι ξενοδοχειακοί όµιλοι.
Το ίδιο και µε την ΕΑΒ. Θα µιλήσει ο Θανάσης Παφίλης πολύ
πιο συγκεκριµένα για τα ζητήµατα της ΕΑΒ, όπως και ο Γιώργος
Μαρίνος για τη «ΛΑΡΚΟ», γιατί δεν µου φτάνει ο χρόνος.
Άρα, ελαστικοποίηση για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα.
Θέλουν, δηλαδή, εργαζόµενο χωρίς δικαιώµατα, φτηνό και αναλώσιµο.
Δεύτερος µεταρρυθµιστικός άξονας είναι η απελευθέρωση
της αγοράς. Άρα, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις.
Τρίτον, η εµπορευµατοποίηση. Για παράδειγµα, στην υγεία.
Δεν πρέπει οι εργαζόµενοι να βγάλουν συµπεράσµατα, ότι παρά
την πανδηµία, οι τεράστιες ελλείψεις στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας υπάρχουν; Και πώς προσπαθούν να τις καλύψουν; Αξιοποιώντας το νοµοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ µε ιδιώτες γιατρούς
να ενταχθούν στα δηµόσια νοσοκοµεία, να υπογράφουν συµβάσεις κάτω από όρους και ταυτόχρονα να προωθηθούν οι συµπράξεις, τα ΣΔΙΤ, ανάµεσα στα νοσοκοµεία και τον ιδιωτικό
τοµέα.
Όλα αυτά, λοιπόν, τι διαµορφώνουν; Διαµορφώνουν τη νέα
«αρχιτεκτονική», για την οποία µίλησε προηγουµένως ο κ. Σκυλακάκης. Και ποια είναι αυτή η νέα «αρχιτεκτονική»; Είναι σε πιο
αντιδραστική κατεύθυνση η οµοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτροπάτα της θα
παρεµβαίνουν άµεσα στα κράτη-µέλη, όχι µόνο µε τη νοµισµατική ενοποίηση, αλλά και µε τη δηµοσιονοµική ενοποίηση και θα
καθορίζει συνολικά την πολιτική όλων των κρατών-µελών το διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ακόµη πιο αντιδραστική
κατεύθυνση, λοιπόν, κινούνται όλα αυτά.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής. Εντάξει, αυτά να τα πάρουµε. Ποιος θα τα πληρώσει, που δεν τοποθετείται κάνεις;
Εµείς λέµε ότι θα τα πληρώσουν οι ίδιοι οι λαοί: Αύξηση του δηµόσιου χρέους, φορολογική επιβάρυνση.
Οι καλοθελητές και αυτοί που προσπαθούν να ωραιοποιήσουν
την κατάσταση λένε: «Μα, θα είναι και επιδοτήσεις τα 22 δισεκατοµµύρια». Αλήθεια, πώς θα καλυφθούν αυτά τα χρήµατα των
επιδοτήσεων; Από τον ουρανό θα πέσουν; Δεν θα αυξηθεί, όπως
λένε, η ίδια συµµετοχή του κάθε κράτους µέσα από εγγυήσεις
που θα παρέχει; Άρα, κάποιος πρέπει να διασφαλίσει τις εγγυήσεις: Η φορολογία των εργαζόµενων. Ή λένε ότι «θα επιβάλουµε
πανευρωπαϊκούς φόρους». Δεν είναι αυτό έµµεση φορολογία,
που θα την πληρώσουν πάλι οι λαοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
Το τέλος των ρύπων ποιος το πληρώνει; Το πληρώνει η ΔΕΗ
και οι υπόλοιπες βιοµηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
οι ενεργοβόρες; Όχι. Το τέλος των ρύπων το πληρώνουν τα
λαϊκά νοικοκυριά µέσα από την αύξηση των τιµολογίων στην
ενέργεια, τη ΔΕΗ και τα υπόλοιπα. Άρα, λοιπόν, πάλι οι εργαζόµενοι θα κληθούν να πληρώσουν αυτά τα πακέτα σωτηρίας των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Από αυτήν την άποψη -και ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- σήµερα ο δρόµος της βελτίωσης της κατάστασης, όπως
προσπάθησε ο κ. Τσακαλώτος να µας πει, δεν περνά µέσα από
τη λογική ότι όλοι βρισκόµαστε στην ίδια «βάρκα», άρα και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι πρέπει να σωθούν για να αναπαραχθεί το κεφάλαιο. Δεν είµαστε όλοι στην ίδια «βάρκα».
Ο τουρισµός είναι η τρανή απόδειξη ότι δεν είµαστε όλοι στην
ίδια «βάρκα», γιατί ενώ κάποιοι τα προηγούµενα χρόνια κέρδισαν
δισεκατοµµύρια, οι εργαζόµενοι ανταµείφθηκαν στον τοµέα του
τουρισµού µε δεκαέξι µορφές ευέλικτης απασχόλησης. Ανταµείφθηκαν µε εντατικοποίηση της εργασίας, ανταµειφθήκαν µε τους
µισθούς φτώχειας και πείνας και ανταµείφθηκε και ο λαός συνο-

13788

λικά µε τον τουρισµό να είναι πολυτέλεια και µακρινό όνειρο, να
µην µπορεί να πάει να κάνει διακοπές. Αυτό είναι το αποτέλεσµα
της ανάπτυξης στον τοµέα του τουρισµού, που σήµερα λέτε ότι
όλοι είµαστε στην ίδια «βάρκα». Όχι.
Οι εργαζόµενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα είναι σε αυτούς που πλήρωσαν για την κρίση, πλήρωσαν για την ανάπτυξη
και θα ξαναπληρώσουν πάλι για την κρίση, για να έρθει πάλι η
καπιταλιστική ανάπτυξη.
Εµείς, λοιπόν, πολύ καθαρά λέµε ότι δεν είµαστε όλοι στην ίδια
«βάρκα». Το ΚΚΕ έχει συγκεκριµένες προτάσεις και στόχους
πάλης, που βρίσκονται, όµως, σε σύγκρουση. Γι’ αυτό έχουµε
διαφορετική λογική. Εµείς δεν µιλάµε για οριζόντια µέτρα. Μιλάµε για µέτρα ταξικά στοχευµένα, που θα αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατα, που αντιµετωπίζει σήµερα η εργατική τάξη και τα
υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα και αυτή τη στήριξη την οποία θα
έχουν στα εισοδήµατά τους θα την πληρώσει το κεφάλαιο.
Αυτό λέµε. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Είναι πρόταση ρεαλιστική, είναι στόχοι πάλης, οι οποίοι συγκρούονται µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου, µε αυτούς, δηλαδή, που φταίνε για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και σήµερα. Γιατί; Διότι οι εργαζόµενοι και τα υπόλοιπα
λαϊκά στρώµατα πλήρωσαν πολλά και λέµε ότι δεν πρέπει να
πληρώσουν πάλι.
Γι’ αυτό ακριβώς, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να συγκρουστούµε µε τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, µε τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, µε το
σύστηµα συνολικά, το άδικο και εκµεταλλευτικό, που κάνει τον
πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι πολύ σύντοµος, για να
τηρήσω απολύτως τον χρόνο.
Η χώρα µας ανταπεξήλθε µε θετικό τρόπο στην κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού και αυτό σε πολύ µεγάλο βαθµό είναι αποτέλεσµα των έγκαιρων αποφάσεων, που έλαβε ο Πρωθυπουργός
της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και της ενότητας, της
αλληλεγγύης και της δηµοκρατικής πειθαρχίας που έδειξε ο ελληνικός λαός αυτή την πάρα πολύ κρίσιµη περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Οι Έλληνες αποδείξαµε για άλλη µία φορά ότι στις δυσκολίες
µπορούµε να ενώνουµε τις δυνάµεις µας και να αντιµετωπίζουµε
αποτελεσµατικά τα σοβαρά προβλήµατα, που υπήρξαν όλο αυτό
το διάστηµα.
Αυτός πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος δρόµος και για την επόµενη περίοδο, όταν λογικά θα έχουµε αφήσει πίσω µας οριστικά
την υγειονοµική κρίση, αλλά θα έχουµε µπροστά µας να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη οικονοµική κρίση, την οποία άλλωστε θα
αντιµετωπίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και κάθε χώρα ξεχωριστά.
Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η Κυβέρνηση στήριξε µε
όλες της τις δυνάµεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειµένου
να αναδειχθεί στην πράξη σε πόλο αλληλεγγύης και κοινωνικής
συνοχής. Πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση αποδείχτηκε ένας θεσµός
εξαιρετικά χρήσιµος και αποτελεσµατικός την περίοδο αυτή.
Το Υπουργείο Εσωτερικών από τις πρώτες µέρες επιχορήγησε
µε 15 εκατοµµύρια ευρώ τους δήµους και τις περιφέρειες για να
πάρουν έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας.
Τις ηµέρες που διανύουµε το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει
έκτακτη οικονοµική στήριξη 75 εκατοµµυρίων ευρώ στους δήµους προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απώλειες από τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία πολύ συνειδητά παγώσαµε όλη αυτή
την περίοδο της πανδηµίας για να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις
οι οποίες πλέον δεν λειτουργούσαν.
Δώσαµε έγκαιρα τακτικές επιχορηγήσεις στους ορεινούς και
νησιωτικούς δήµους για την αντίστοιχη δόση των ΚΑΠ, ενώ το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείο Εσωτερικών διασφάλισε µε έκτακτη οικονοµική στήριξη των αντίστοιχων περιφερειών τη σίτιση τουλάχιστον εξήντα
χιλιάδων συµπολιτών µας µε δύο γεύµατα την ηµέρα ολόκληρη
αυτή τη χρονική περίοδο.
Στηρίξαµε, επίσης, αναβαθµίζοντας το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι», δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εργαζόµενους, που προέρχονταν από άλλους τοµείς.
Κάναµε πράξη το «πάγωµα» των δόσεων των δανείων των
δήµων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τρεις
µήνες.
Δώσαµε τη δυνατότητα προκαταβολής των ΚΑΠ µε αποπληρωµή τους έως και σε εβδοµήντα δύο µήνες στους δήµους,
καθώς και τη δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τετράµηνης σύµβασης, κατά παρέκκλιση όλων των προβλεπόµενων και υπαρχουσών διαδικασιών.
Αυτά είναι, τελείως επιγραµµατικά, πολύ συγκεκριµένα µέτρα
τα οποία πήρε η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών για
να στηρίξουν την αυτοδιοίκηση και να αναδειχθεί στην πράξη σε
πόλο κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και εξυπηρέτησης των
πολιτών σε αυτή τη πολύ δύσκολη περίοδο.
Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα
«Αντώνης Τρίτσης», ένα πρόγραµµα ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ διασφαλισµένων πόρων οι οποίοι προέρχονται από µνηµόνιο συνεργασίας, που έχει υπογράψει από τις 13 Μαρτίου ο
Υπουργός Εσωτερικών µε τον Πρόεδρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέσω αυτού του προγράµµατος έργων και
δράσεων πρόκειται να δηµιουργηθούν σαράντα χιλιάδες θέσεις
εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα µόνο από την κατασκευή των
έργων, χωρίς να υπολογίζει κανείς την προστιθέµενη αξία των
έργων και τις θετικές επιπτώσεις τους στην τοπική οικονοµία.
Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του προγράµµατος είναι ότι
στοχεύει στο να αξιοποιηθεί από όλους, µηδενός εξαιρουµένου,
τους δήµους της χώρας. Προηγούµενα προγράµµατα της προηγούµενης κυβέρνησης στόχευαν, υποτίθεται, σε παρόµοιους
στόχους, αλλά είχαν µείνει µόλις µε 134 εκατοµµύρια ευρώ διασφαλισµένους πόρους έναντι δεσµεύσεων και υποσχέσεων 1,2
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τότε είχαµε κατηγορηθεί από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε πελατειακές σχέσεις µε την αυτοδιοίκηση και να καταργήσουµε ένα
πρόγραµµα.
Εµείς βάλαµε τέλος στα ψέµατα και φέραµε ένα αληθινό πρόγραµµα µε αληθινούς πόρους και αληθινά έργα. Όλα τα έργα
που είχαν υπαχθεί στο προηγούµενο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι» τα εντάσσουµε µε διασφαλισµένη χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης».
Προκειµένου να κάνουµε πράξη τη συµµετοχή όλων των
δήµων σε αυτό το πρόγραµµα, άρα και των δήµων, που έχουν
σοβαρά προβλήµατα µε τις τεχνικές τους υπηρεσίες και δεν διαθέτουν το κατάλληλο δυναµικό, µε ρύθµιση η οποία περιλαµβάνεται σε όσα σήµερα κυρώνουµε µε την ψήφο µας, η ΕΕΤΑΑ, η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, έχει
τη δυνατότητα να υπογράφει προγραµµατικές συµβάσεις µε
τους δήµους και από ένα µητρώο µηχανικών, το οποίο θα δηµιουργηθεί, να δίνει τη δυνατότητα στους δήµους, παρέχοντας αυτούς τους µηχανικούς, να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές µελέτες
προκειµένου και ο τελευταίος δήµος της χώρας να είναι έτοιµος
να προγραµµατίσει, να µελετήσει και τελικά να υλοποιήσει σηµαντικά έργα και παρεµβάσεις, τα οποία θα τον οδηγήσουν σε
βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης και των προοπτικών.
Αυτή είναι η δική µας συµβολή του Υπουργείου Εσωτερικών και
των δήµων της χώρας και των περιφερειών µέσω αυτού του προγράµµατος στην επιχείρηση επανεκκίνησης και ανασύνταξης της
οικονοµίας. Είναι βασικό στοιχείο της συνολικής πολιτικής πρότασης που έχει προτείνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
για ένα εθνικό σχέδιο ανασύνταξης του κράτους και της οικονοµίας στις επόµενες δύσκολες µέρες, µε τη βεβαιότητα ότι αυτό
το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υπουργέ.
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Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
Παράκληση θερµή για την τήρηση του χρόνου, γιατί από το
σύνολο των περίπου σαράντα ένα Βουλευτών έχουν µιλήσει δυο
- τρεις. Πρέπει όλοι να τηρήσουµε τον χρόνο των επτά λεπτών.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρέθηκε µπροστά σε µία πρωτόγνωρη κατάσταση, µία πανδηµία, µπροστά σε
έναν ιό επικίνδυνο, που δεν υπήρχε ανοσία στην κοινότητα, που
δεν ξέραµε τη φυσική του πορεία, δεν ξέραµε πώς να τον αντιµετωπίσουµε. Και βέβαια, κατέφυγε η χώρα, όπως και πολλές
άλλες, σε αυτό το οποίο είναι γνωστό από χρόνια, αιώνες πριν,
στην καραντίνα.
Κατέφυγε, δηλαδή, στον περιορισµό, ο οποίος ενδεχοµένως
είναι αποτελεσµατικός εφόσον υπάρχουν δύο προϋποθέσεις, δηλαδή έγκαιρα µέτρα από τους κυβερνώντες και συνεργασία του
λαού. Ευτυχώς στη χώρα µας και τα δύο αυτά λειτούργησαν, έγκαιρα και αποτελεσµατικά µέτρα ελήφθησαν, ο λαός, οι πολίτες
συνεργάστηκαν και είχαµε ένα εξαιρετικό αντικειµενικά αποτέλεσµα, το οποίο βέβαια καταλογίζεται θετικά από όλο τον κόσµο,
τον πολιτισµένο και µη.
Βέβαια, από την αρχή γνωρίζαµε ότι το επόµενο στοίχηµα
είναι η οικονοµία. Περάσαµε µε επιτυχία, νικηφόρα, την πρώτη
φάση, δηλαδή το να σώσουµε ανθρώπινες ζωές και βέβαια να
στηρίξουµε το σύστηµα υγείας, το οποίο ενδεχοµένως σε διαφορετική κατάσταση θα κατέρρεε, όπως δυστυχώς έγινε σε γειτονικές χώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγεία και η οικονοµία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες. Αφού καταφέραµε, εποµένως, να
ελέγξουµε την εξάπλωση του επικίνδυνου ιού, ήρθε η ώρα να
δούµε τι γίνεται τώρα µε την οικονοµία, µε τη στήριξη της κοινωνίας και µε τα διάφορα µέτρα. Εδώ ακριβώς στοχεύει το σχέδιο
νόµου το οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε, δηλαδή στην ενίσχυση της δηµόσιας υγείας, της οικονοµίας, του τουρισµού, της
παιδείας, της εργασίας, του περιβάλλοντος, των µεταφορών και
του πολιτισµού.
Οι διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αποσκοπούν στη λήψη περαιτέρω µέτρων σε όλους
τους τοµείς κρατικής δράσης, καθώς και στην προστασία των
εθνικών συνόρων και αυτό είναι σηµαντικό. Αποτελεί µία παρέµβαση για τη δραστική µείωση των επιπτώσεων που βιώνει η κοινωνία µας.
Στο Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου προβλέπονται µέτρα στήριξης
των ελεύθερων επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων, των
ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων. Στο άρθρο 1, παραδείγµατος
χάριν, αναφέρεται η µε προϋποθέσεις αναστολή καταβολής του
ΦΠΑ, ενώ στο ίδιο µέρος προβλέπονται σηµαντικά µέτρα ενίσχυσης των παραπάνω κατηγοριών.
Στο Μέρος Β’, στο έβδοµο άρθρο -σταχυολογώ ορισµένα σηµαντικά τους νοµοσχεδίου, όπως αντιλαµβάνεστε- δίνονται κίνητρα για πολλές επιχειρήσεις, αφού δεν έχουν πληγεί µόνο
εκείνες οι οποίες έκλεισαν κατά τη διάρκεια του περιορισµού,
δηλαδή της καραντίνας. Δυστυχώς έχει πληγεί η αγορά στο σύνολό της εξαιτίας µιας γενικευµένης στασιµότητος.
Προβλέπονται, επίσης, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και µέτρα στήριξης του θεσµού της οικογένειας,
κυρίως στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου. Επίσης, προβλέπονται
µέτρα στήριξης του θεσµού του πολίτη. Προβλέπεται, ανάµεσα
στα άλλα, στο άρθρο ένατο του Μέρους Γ’, η παράταση της χορήγησης δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης των ανασφαλίστων πολιτών από τους δήµους.
Το Σύστηµα δηµόσιας υγείας γίνεται πολύ ευέλικτο. Εδώ θα
διαφωνήσω µε τον κ. Τσακαλώτο, που επικαλέστηκε ένα ιατρικό
ισοδύναµο µε τον δυσκίνητο ώµο, µε τον παγωµένο ώµο, µε την
αγκύλωση του ώµου.
Εδώ πέρα έχουµε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό προκύπτει, αντικειµενικά, από το νοµοσχέδιο. Γίνεται ευέλικτο το σύστηµα
υγείας και µπορεί άµεσα να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.
Με τη διάταξη του άρθρου 62, στο Μέρος ΣΤ’, προβλέπεται
ενίσχυση των υγειονοµικών υποδοµών της χώρας. Ειδικότερα,
στην Περιφέρεια Αττικής κατασκευάζονται, όπως γνωρίζετε, µε
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κατεπείγουσα διαδικασία, πενήντα νέες κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας στο «Σωτηρία», µετά τη γενναιόδωρη χορηγία της
Βουλής των Ελλήνων, σε µία προσπάθεια να είµαστε ακόµη περισσότερο οχυρωµένοι και έτοιµοι σ’ ένα ενδεχόµενο δυσµενές
σενάριο, δηλαδή σε µία νέα έξαρση της πανδηµίας.
Ακόµα, προβλέπονται µέτρα στήριξης της αγροτικής οικονοµίας, αλλά και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Θα κάνω ιδιαίτερη µνεία στο άρθρο 42. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άµεσης δράσης στις
πιέσεις που δέχεται η χώρα -τις βλέπουµε καθηµερινά από τους
γείτονες- λόγω της αυξήσεως των µεταναστευτικών ροών ειδικά
στα σύνορα στον Έβρο, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σκοπός είναι -και προκύπτει από το νοµοσχέδιο- η θωράκιση των συνόρων κατά τον καλύτερο δυνατό και ταχύτερο τρόπο.
Η θωράκιση των συνόρων οφείλει πάντα να είναι προτεραιότητα,
αφού τόσο η ηπειρωτική όσο και η νησιωτική Ελλάδα, όπως ο
νοµός µου, η Σάµος, δέχονται τεράστιες πιέσεις από την Τουρκία.
Και δεν µπορώ σήµερα να µην αναγνωρίσω µία θλιβερή επέτειο µιας αποφράδας ηµέρας, όπου οι Τούρκοι γείτονές µας στήνουν ένα σόου επικοινωνιακό, µία άθλια εορταστική εκδήλωση
έξω από το σύµβολο του Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας. Μιλάω
για την Αγιά Σοφιά.
Στο Μέρος Θ’, στα άρθρα 48 και 53, το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων αναφέρει ότι η παιδεία, πράγµατι, υπέστη το ξέρουµε όλοι- σηµαντικό πλήγµα από την πανδηµία. Ειδικότερα, το άρθρο 48 αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Αυτό είναι σηµαντικό και αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η µορφή
διδασκαλίας, µε τη βοήθεια πάντα ηλεκτρονικών µέσων, κρίνεται
ουσιώδης τόσο για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, όσο -κυρίωςγια την τόνωση της ψυχικής υγείας των παιδιών µας.
Ο πολιτισµός, βέβαια, δεν µένει εκτός νοµοσχεδίου. Στο
άρθρο 54 προβλέπεται η ενίσχυση του πολιτιστικού δυναµικού
της χώρας µας. Είναι τοµείς που στήριξαν το ηθικό των Ελλήνων
αυτές τις δύσκολες ώρες.
Στο άρθρο 17 προβλέπεται η ενίσχυση του τουρισµού, καθώς
και οι δράσεις προώθησης της Ελλάδας ως έναν ασφαλή τουριστικό, παραθεριστικό προορισµό.
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο των
έκτακτων συνθηκών που διάγει η χώρα, το νέο σχέδιο νόµου
αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των ακραία δυσµενών συνεπειών
που προκάλεσε στην κοινωνία µας αυτή η πανδηµία.
Άκουσα τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να περιγράφει ένα
δυσµενέστατο σενάριο. Διερωτήθηκε αν η χώρα θα επιβιώσει
µετά από όλα αυτά. Εµείς πιστεύουµε ότι η χώρα επεβίωσε, θα
επιβιώσει και εις τους αιώνες των αιώνων θα έχει το µέλλον το
οποίο της αξίζει και το οποίο πηγάζει από ένα λαµπρό παρελθόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής για
επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι το να έχεις διακόσια
και πλέον άρθρα, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας, και να πρέπει να συζητηθούν σε πάρα πολύ λίγες ώρες,
είναι ένα τραύµα για την ποιότητα της διαδικασίας της νοµοθέτησης. Και αυτό αφορά όλους µας.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι από την αρχή της Κοινοβουλευτικής Περιόδου έχουν κατατεθεί διακόσιες µία βουλευτικές
τροπολογίες και εκατόν είκοσι τέσσερις υπουργικές τροπολογίες. Πού πάει αυτή η κατάσταση; Πώς µπορεί να προχωρήσει η
διαδικασία νοµοθέτησης µ’ αυτόν τον τρόπο;
Και το λέω, γιατί µπορεί να είναι µία διαδικασία η οποία, ενδεχοµένως, υπήρχε και στο παρελθόν, όµως δεν µπορεί να συνεχιστεί µ’ αυτόν τον τρόπο.
Θα πω, επίσης, ότι πλείστες διατάξεις είναι και φωτογραφικές.
Είδα και διάβασα -το ακούσατε- «κοινωνία αστικού τύπου» που
πρέπει να πάρει το ειδικό επίδοµα. Πού τη θυµήθηκαν; Και συµπτωµατικά ξέχασαν τους µακροχρόνια ευρισκόµενους σε επίσχεση εργασίας ανέργους.
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Κύριε Πρόεδρε, η µεγάλη κρίση και κάθε κρίση που πλήττει
τον πλανήτη, γίνεται κεφάλαιο στην ιστορία τόσο για τον «πόνο»
που προκαλεί, όσο και για το πρότυπο του «φυσιολογικού» που
ακολουθεί. Και το πρότυπο που ακολούθησε την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008 περιελάµβανε τον ακρωτηριασµό των
χαµηλότερων στρωµάτων της εισοδηµατικής και κοινωνικής κλίµακας µε την έκρηξη της ανισότητας, τη συρρίκνωση της µεσαίας τάξης, τον επικίνδυνο περιορισµό των εργασιακών
δικαιωµάτων. Και όταν κατακάτσει αυτή η σκόνη από αυτή την
υγειονοµική κρίση, είναι σίγουρο ότι θα εµφανιστεί ένα άλλο «φυσιολογικό» στη χώρα µας, το ίδιο επώδυνο µε εκείνο της προηγούµενης δεκαετίας, στη σκιά µιας νέας µορφής οικονοµικής
κρίσης. Και ποιο είναι, τελικά, το µοντέλο που προωθείται;
Όµως, στην ΣΤ’ έκθεση ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα
-θα καταθέσω στα Πρακτικά το αγγλικό κείµενο- του Μαΐου του
2020 -τώρα δηλαδή- γίνεται αναφορά -επί λέξει- για ευρύ πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων και συµπληρωµατικών δεσµεύσεων.
Αυτή η έκθεση είναι αποκαλυπτική, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ,
όπως αναφέρει, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν, µε αφορµή την
πανδηµία, την εφαρµογή ενός νέου ευρέως σχήµατος µειωµένης
απασχόλησης, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις να προσαρµόσουν το ωράριό τους και καλύπτοντας εν
µέρει τις απολαβές των εργαζοµένων για τις ώρες που δεν θα
εργάζονται. Πού το ήξερε τότε και σήµερα νοµοθετούµε κάτι, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Άρα, τα δεδοµένα ήταν γνωστά εκ των προτέρων και η Κυβέρνηση είχε ήδη γνωστοποιήσει το τι θα κάνει και τι θα ακολουθήσει.
Πέντε είναι τα µείζονα ζητήµατα, κατά την άποψή µας, στην
αγορά εργασίας και την κοινωνία.
Πρώτον, απορρύθµιση εργασιακών σχέσεων και της εργατικής
προστασίας, καθώς και η εµπέδωση της επισφάλειας στην εργασία µε κυρίαρχο δόγµα «µισή δουλειά, µισός µισθός», «µισή
απασχόληση, µερική απασχόληση», που είπε και ο κ. Λοβέρδος.
Δεύτερον, απουσία ουσιαστικής µέριµνας για τους ανέργους,
τους ανάπηρους και τις ευάλωτες οµάδες.
Τρίτον, αφαίµαξη της ήδη συρρικνωµένης µεσαίας τάξης.
Κάθε ουσιαστικό µέτρο που την αφορά, αναβάλλεται.
Τέταρτον, έρµαιο στις τράπεζες οι µικροµεσαίοι λόγω υπερβολικών κριτηρίων και εγγυήσεων που αυτές επιβάλλουν και σε
εγγυηµένα από το κράτος δάνεια. Αντιλαµβάνεστε πώς.
Πέµπτον, περιθωριοποίηση των αγροτών, καθώς απουσιάζει
ακόµα και η αναφορά τους για τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν.
Χωρίς καµµία σοβαρή τεχνική τεκµηρίωση και µε διοικητικό
τρόπο όρισε η νοµοθεσία βασικό πυλώνα των µισθολογικών µέτρων που θέλει, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, τη γενική
µείωση των µισθών κατά 20%.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει θέσει στον δηµόσιο διάλογο την προοδευτική και κοστολογηµένη, αλλά και βιώσιµη στον κόσµο της
εργασίας, πρόταση. Ποια είναι αυτή; Επιδότηση από το κράτος
του 40% του µισθού ενός εκατοµµυρίου εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα για πλήρη απασχόληση, µε την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρξουν απολύσεις και χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισµού και διασφάλιση των εσόδων για το ασφαλιστικό σύστηµα.
Η ελληνική κοινωνία κρίνει και συγκρίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µοναδικό δίχτυ προστασίας
για αξιοπρεπή διαβίωση είναι το ήδη ανεπαρκές και απαράδεκτο
όριο του κατώτατου µισθού. Ο προσδιορισµός κατώτατου µισθού αναβάλλεται µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για
τον Ιανουάριο του 2021, ενώ µπορούσε κάλλιστα, επειδή είναι σε
αναµονή από το 2019, να έχει τακτοποιηθεί και τεκµηριωθεί
τώρα.
Δεύτερον, δεν υπολογίζονται οι νέοι επιστήµονες. Και δεν υπολογίζονται ούτε µε τα voucher, τα οποία είπαµε πριν λίγες ηµέρες.
Και εδώ θέλω να αναφέρω τον αποκλεισµό των δικηγόρων από
τη συγκεκριµένη ενίσχυση, την οποία και αυτοί θα έπρεπε να λάβουν. Φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Έχει ειπωθεί από αυτή τη
θέση πολλές φορές. Η Κυβέρνηση κωφεύει.
Πώς µεταφράζεται, λοιπόν, αυτή η προκλητική, αγενής συµ-
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περιφορά, κοινοβουλευτικά, στους δικηγόρους, σ’ αυτήν την
επαγγελµατική τάξη;
Τρίτον, µεγάλη πρόκληση που αναφέρεται πάλι σ’ αυτήν την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: Και ποια είναι αυτή; Η ΕΑΒ.
Είπε ο Υπουργός ότι δεν άκουσε για την ΕΑΒ τίποτα. Πού να
ακούσει; Αφού λείπει. Και λείπει όλο το Υπουργείο Οικονοµικών.
Είναι απών το Υπουργείο Οικονοµικών από την ΕΑΒ, στο οποίο
ανήκει η ΕΑΒ. Είναι κύριος µέτοχος.
Κύριε Πρόεδρε, εάν η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών
είχε επισκεφθεί την ΕΑΒ -που δεν την έχει επισκεφθεί εδώ και
πάρα πολλά χρόνια- θα καταλάβαινε ότι αυτό που έφερε ως διάταξη, είναι ατυχέστατη ρύθµιση. Είναι απαράδεκτη ρύθµιση.
Είναι ρύθµιση η οποία αφορά σ’ ένα χρονικό διάστηµα, µέχρι να
εκδοθεί νέα ΚΥΑ και δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα στην
ΕΑΒ σήµερα. Και όχι µόνο δεν µπορεί να τα επιλύσει, αλλά κάνει
µεγαλύτερη ζηµιά.
Καταθέσαµε πρόταση συγκεκριµένη, τροπολογία, για το τι
πρέπει να περιλαµβάνει η νοµοθετική ρύθµιση και να αποσυρθεί
το άρθρο 7 των λοιπών διατάξεων, προκειµένου να επέλθει ηρεµία και να συνεχίσει η ΕΑΒ το έργο της.
Η πρόταση είναι πολύ συγκεκριµένη γιατί αναφέρεται σε µια
δεδοµένη κατάσταση που υφίσταται να συνεχίσει και να καταλήξει, όταν θα εκδοθεί απόφαση µε την ΚΥΑ από την επιτροπή που
έχει χρόνια να ασχοληθεί και να τελειώσει το έργο της. Η πολιτική ηγεσία ποτέ δεν ασχολήθηκε µε την επιτροπή γιατί δεν προέβη σε ρύθµιση του κλάδου των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων ποτέ, και παρέµενε σε εκκρεµότητα.
Τρίτον, όσον αφορά στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα καµµία
σχέση η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών δεν έχει µε τον
χώρο. Δεν έχει πάει ποτέ, δεν τα έχει επισκεφτεί ποτέ. Ζητάµε
µε την τροπολογία µας να συνεχίσει να δίνεται το επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας που έχει αναλάβει την ευθύνη
και το δίνει το διοικητικό συµβούλιο, γιατί ξέρει ότι εκεί µέσα
είναι πολύ βαριά βιοµηχανία και δεν αντέχει άλλος εκεί να πάει,
όπως και στην ΕΑΒ είναι πολύ βαριά βιοµηχανία. Δεν είναι πολυτελής κατάσταση και γι’ αυτό δίνουν το επίδοµα βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.
Είναι λάθος και είναι έγκληµα αυτό το οποίο κάνει η ηγεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µ’ αυτές τις δύο βιοµηχανίες.
Για την ΕΑΒ ειδικά, επειδή την επικαλέστηκε ο κύριος Υπουργός, οφείλω να του πω ότι πήραµε τον λόγο και στην επιτροπή και ο εισηγητής µας και εγώ- τα είπαµε, αλλά δεν φαίνεται να τον
ενηµέρωσαν, να του είπαν τι έγινε και δεν έγινε.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω για την τροπολογία που αφορά στις εργασιακές σχέσεις, ότι θα θέλαµε
πολύ να την ψηφίσουµε γιατί περιλαµβάνει και θετικές διατάξεις,
πλην όµως το κλίµα στο οποίο αναφέρεται αυτή η συγκεκριµένη
τροπολογία δεν είναι ευνοϊκό -µε ποια έννοια;- γιατί αναφέρεται
σε κατάσταση πλέον των εργασιακών σχέσεων σε µόνιµη µειωµένη απασχόληση. Αυτό είναι µια πολιτική θέση του Κινήµατος
Αλλαγής. Δεν το ψηφίζουµε, µολονότι τα υπόλοιπα άρθρα έχουν
και θετικές διατάξεις. Και αν ήταν τα άρθρα τα υπόλοιπα µεµονωµένα, θα βλέπαµε πως θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε.
Όµως, µ’ αυτόν τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία δεν µπορούµε να ψηφίσουµε την τροπολογία και την καταψηφίζουµε.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η εργασία κράτησε
όρθια την κοινωνία σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Δεν µπορεί,
εποµένως, η εργασία µε τις τροποποιήσεις που έρχονται εδώ να
είναι αυτή η οποία θα αναλάβει και το κόστος. Θα πρέπει να προωθηθούν τώρα µέτρα και ρυθµίσεις προστασίας της εργασίας.
Αυτός είναι ο βασικός τρόπος, ώστε η οικονοµική κρίση να µη
µετατραπεί και σε κρίση βαθιά κοινωνική και σε κρίση πολιτική.
Αν η Κυβέρνηση δεν το καταλάβει, η χώρα δεν έχει καµµία
τύχη. Όση επικοινωνιακή ρητορική και να χρησιµοποιήσει, όσα
χρήµατα και να εισρεύσουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι χωρίς εργαζόµενους δεν υπάρχει σωτηρία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρί-
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σκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τη
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, την κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα.
Έχετε τον λόγο, κυρία συνάδελφε, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τελευταίοι
µήνες έδειξαν πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή, πολιτική, κοινωνική,
οικονοµική. Μας έδειξαν ότι µέσα σε ελάχιστο χρόνο µπορούν
να αλλάξουν συνήθειες που θεωρούνταν παγιωµένες και δεδοµένες, να αλλάξει ο τρόπος ζωής µας. Κανείς σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα, αλλά και όσοι µας παρακολουθούν έξω απ’ αυτήν, δεν
θα µπορούσε να φανταστεί ότι το 2020 θα εξελισσόταν όπως το
βιώσαµε και συνεχίζουµε να το βιώνουµε.
Οι τελευταίοι µήνες ήταν απόλυτα διδακτικοί. Μετρήθηκαν
αξίες και συµπεριφορές, δυνάµεις και αδυναµίες, πολιτικά µεγέθη και πράξεις. Όλη αυτή η περίοδος σηµάδεψε τον καθένα
και την καθεµιά από εµάς στη χώρα µας και σε ολόκληρο τον
κόσµο µε τις επιπτώσεις αυτής της πανδηµίας να είναι, πέρα, των
στενά υγειονοµικών δεδοµένων, βαθιά κοινωνικές και οικονοµικές. Πολλοί θα επηρεαστούν πολύ και για πολύ.
Σήµερα ολοκληρώνουµε στην Ολοµέλεια τη συζήτηση και κυρώνουµε τις δύο τελευταίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
µε επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού. Κλείνουµε έναν κύκλο παρεµβάσεων, έναν κύκλο έκτακτων µέτρων στήριξης και ενίσχυσης δοµών, οργανισµών,
επιχειρήσεων και εργαζοµένων, όλων εκείνων, δηλαδή, που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πρωτοφανή υγειονοµική κρίση.
Από το Βήµα αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να συγχαρώ µε τη
σειρά µου τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση µε τα εµπλεκόµενα
Υπουργεία και τους επιστηµονικούς φορείς που µε αποφασιστικότητα και γνώση οδήγησαν την Ελλάδα µας -αυτήν τη δύσκολη
περίοδο- µε ασφάλεια και σιγουριά.
Είµαστε τυχεροί που στο τιµόνι της χώρας βρισκόταν και βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρε αποφάσεις έγκαιρα και µε
γνώµονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεν δίστασε να
πάρει τα αναγκαία µέτρα που τελικά έσωσαν χιλιάδες ζωές και,
το σηµαντικότερο, κατάφερε να πείσει τον ελληνικό λαό να τηρήσει τα µέτρα. Μιλώντας του ειλικρινά και µε σαφήνεια η συντριπτική πλειοψηφία των συµπολιτών µας ανεξαρτήτως
πολιτικών πεποιθήσεων, όχι µόνο κατάλαβε την κρισιµότητα της
κατάστασης, αλλά και δέχθηκε µε στωικότητα τα λεγόµενά του.
Οφείλω, βέβαια, να αναγνωρίσω και την ουσιαστική στήριξη
όλου του πολιτικού κόσµου της χώρας που µε ελάχιστες παραφωνίες έδειξε να αναγνωρίζει την ορθότητα των πράξεων της Κυβέρνησης, τουλάχιστον όσον αφορά στο υγειονοµικό σκέλος
αυτής της κρίσης.
Η Ελλάδα ανέβηκε επίπεδο, έγινε παράδειγµα προς µίµηση,
αφήνοντας µια ισχυρή παρακαταθήκη για το µέλλον.
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου, καθώς έχουν
επαρκώς αναπτυχθεί και αναλυθεί όλα τα σηµεία του από τον εισηγητή µας και τους Υπουργούς.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σταθώ ως γιατρός στα επιτεύγµατα
του Υπουργείου Υγείας αυτήν την περίοδο. Η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου µε τον κ. Κικίλια και τον κ. Κοντοζαµάνη απέδειξαν πως όταν υπάρχει βούληση και αποφασιστικότητα, το αποτέλεσµα είναι πέρα για πέρα αξιοσηµείωτο. Όχι µόνο αποδείξαµε
ότι υπάρχει κράτος, αλλά αποδείξαµε και ότι λειτουργεί προς
όφελος του πολίτη. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και µε
τη βοήθεια πολλών ιδιωτών οι µονάδες εντατικής θεραπείας στα
δηµόσια νοσοκοµεία αυξήθηκαν από πεντακόσιες εξήντα πέντε
σε πάνω από χίλιες και έπεται συνέχεια, µε στόχο να φτάσουµε
τις χίλιες διακόσιες κλίνες και τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, εντεκάµισι περίπου κλίνες ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους.
Τα βήµατα είναι γρήγορα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο
αρχικός προγραµµατισµός για δύο χιλιάδες προσλήψεις στην
υγεία όχι µόνο υλοποιήθηκε, αλλά υπερκαλύφθηκε µε σχεδόν διπλάσιες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και επικουρικού
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προσωπικού στα νοσοκοµεία. Οι νέες προσλήψεις στην υγεία
θωρακίζουν και διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία όλου του
φάσµατος ξεκινώντας από την πρωτοβάθµια περίθαλψη και φτάνοντας µέχρι τα εξειδικευµένα νοσοκοµεία σε κάθε γωνιά της
χώρας.
Το σύστηµα υγείας άντεξε και πάνω σ’ αυτό -διορθώνοντας
παθογένειες και αντλώντας θετικά διδάγµατα από την επιτυχηµένη αντιµετώπιση του κορωνοϊού- θα χτίσουµε το νέο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε.
Η σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας άλλαξε
αυτήν την περίοδο και άλλαξε προς το καλύτερο. Και αν ένα δεύτερο κύµα του κορωνοϊού µας χτυπήσει τους επόµενους µήνες,
είµαστε σε πολύ καλύτερη θέση για να το αντιµετωπίσουµε σε
σχέση µε το πρώτο. Τα πήγαµε πολύ καλά τηρουµένων των συνθηκών. Δεν έγιναν όλα, έγιναν πολλά και έγιναν σε µικρό χρονικό
διάστηµα.
Η υγεία παρ’ όλα αυτά χρειάζεται ακόµη δουλειά και µεταρρυθµίσεις λειτουργικές και διοικητικές. Όσοι προερχόµαστε από
τον χώρο το γνωρίζουµε πολύ καλά.
Μου δίνεται η ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να σας µεταφέρω και
από αυτό εδώ το Βήµα ένα αίτηµα ετών της περιφέρειάς µου για
αναδιάρθρωση του υγειονοµικού χάρτη και διοικητικά µε ένα πιο
λειτουργικό και ευέλικτο µοντέλο διοίκησης και εννοώ µια νέα
υγειονοµική περιφέρεια στην περιοχή της Ηπείρου, που τώρα
ανήκει στην τεράστια 6η ΔΥΠΕ.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στέκοµαι και στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λειτουργώντας µε επιταχυντή έβαλε τη χώρα στην ψηφιακή εποχή αποδίδοντας τα µέγιστα τάχιστα, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να αξιοποιεί
το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, µειώνοντας τον βραχνά
της γραφειοκρατίας, θέτοντας στην υπηρεσία και στη διάθεση
των πολιτών πλήθος εφαρµογών που κάνουν ευκολότερη την καθηµερινότητά µας, όπως η έκδοση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων, η υπογραφή εξουσιοδοτήσεων, η υποβολή
αιτήσεων και πολλών ακόµη υπηρεσιών, γλιτώνοντάς µας από
κόπο και χρόνο. Έγινε σε λίγους µήνες ό,τι δεν είχε γίνει χρόνια.
Εργαζόµενοι και επιχειρήσεις είδαν το κράτος αρωγό και σύµµαχο. Οι παρεµβάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τα έκτακτα βοηθήµατα, τις
φοροελαφρύνσεις και το συνεργατικό πλαίσιο ήταν προς τη
σωστή κατεύθυνση. Ακούσαµε και τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις, µικρές και µεγάλες. Ο άµεσος στόχος ήταν ξεκάθαρος, να απορροφήσουµε και να µειώσουµε τις επιπτώσεις της
κρίσης, να βοηθήσουµε εργαζόµενους και εργοδότες να επανέλθουν στην νέα πραγµατικότητα, να διαφυλάξουµε την κοινωνική
συνοχή και µαζί να πάµε µπροστά.
Το πακέτο µέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τους επόµενους µήνες έρχεται να πιστοποιήσει τη βούληση για όσο το
δυνατό πιο ανώδυνη επαναφορά µε στρατηγικό σχεδιασµό και
καλά µελετηµένα βήµατα, µε σύµµαχο την Ευρωπαϊκή Ένωση
και σ’ αυτήν τη µάχη θα βγούµε νικητές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µάχη κερδήθηκε. Ναι,
η οικονοµία µας φέτος θα παρουσιάσει ύφεση. Ναι, ο πόλεµος
µε τον αόρατο εχθρό δεν έχει τελειώσει ακόµη. Ναι, άνοιξαν πληγές. Η χώρα µας, όµως, βγαίνει µέσα απ’ όλη αυτή τη δοκιµασία
µε παρακαταθήκη για το µέλλον µια περηφάνια ότι τα καταφέραµε όλοι µαζί, ότι σταθήκαµε στο ύψος των περιστάσεων. Δηλώνουµε έτοιµοι για επανεκκίνηση και ανάκαµψη. Μείναµε
όρθιοι, προχωράµε µπροστά και θα πετύχουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς για την οικονοµία του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αθανάσιο
Παπαδόπουλο, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η οικονοµική τραγωδία της
πανδηµίας έβαλε σε δοκιµασία, αγαπητοί συνάδελφοι, τις πολιτικές δυνάµεις σ’ όλες τις χώρες του κόσµου, προφανώς και
στην ενωµένη Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ µιας συνολικής πρότασης 13,43
δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν,
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βάζει τον πήχη της πολιτικής αντιπαράθεσης πολύ ψηλά, καθώς
και των συγκρίσεων για το ποιο από τα πολιτικά σχέδια είναι πιο
κοντά στα σύνθετα καθήκοντα της αντιµετώπισης της τραγωδίας.
Ο κ. Σταϊκούρας δεν είναι εδώ ούτε ο κ. Σκυλακάκης. Το ζήτηµα δεν είναι να προβλέψει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ή συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το βάθος της ύφεσης.
Το ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µε ποιες επιλογές θα
µπορέσουµε να κατορθώσουµε να µη φτάσει σε εφιαλτικά επίπεδα η ύφεση, πολύ άνω του 6%, που προβλέπει ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, µε ποιον τρόπο θα αποφύγουµε την
έκρηξη της ανεργίας, της νέας φτώχειας, των ανισοτήτων.
Εδώ, το σύνολο των κυβερνητικών µέτρων δεν αντιµετωπίζουν
το βάθος της καταστροφικής ύφεσης, την εφιαλτική ανεργία άνω
του 20%, το κλείσιµο χιλιάδων επιχειρήσεων, τον µεσαίωνα στην
αγορά εργασίας, την εκ περιτροπής εργασία µε µειωµένους µισθούς και πολλές άλλες επιπτώσεις για τον κόσµο του πολιτισµού, της παραγωγής, της εστίασης, του τουρισµού.
Τα µέτρα, επειδή βάλατε και ένα ζήτηµα συγκρίσεων, δεν προβλέπουν αν µε τις δυνατότητες που δίνει η δυνατότητα εκταµίευσης από τη χώρα µας 22,5 δισεκατοµµυρίων επιχορηγήσεων
µπορεί να συµπεριλάβει προτάσεις, όπως αυτές που κάναµε
εµείς για ανεπίστρεπτες ενισχύσεις 3 δισεκατοµµυρίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για ποιον λόγο δεν µπορεί να γίνει; Θα
απαντήσει κάποιος; Για ποιον λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα
για εισόδηµα έκτακτης ανάγκης 3,5 δισεκατοµµυρίων για τέσσερα εκατοµµύρια ωφελούµενους, άνεργους, επισφαλώς εργαζόµενους, αγρότες, άτοµα µε αναπηρίες, καλλιτέχνες,
αυτοαπασχολούµενους;
Στα κρίσιµα ζητήµατα της υγειονοµικής θωράκισης της χώρας
απέναντι στην πανδηµία, την αναµενόµενη φθινοπωρινή υποτροπή της, αλλά και τη δυνατότητα η Ελλάδα να είναι ασφαλής
τουριστικός προορισµός, η κεντρική ευθύνη της Κυβέρνησης
ήταν να δει το σύνολο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, ώστε,
όταν όλη η κοινωνία δίνει προτεραιότητα στην υγεία ως θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και δηµόσιο αγαθό, να θωρακίσει τα νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία, να
προχωρήσει στα ζητήµατα τα οποία οργανώνουν την νοσηλεία
στο σπίτι, την αποκατάσταση της υγείας, την εγγύηση της ισότιµης πρόσβασης για κάθε κάτοικο και επισκέπτη της χώρας.
Αυτή τη θωράκιση µε τη συµβολή εθνικών και ευρωπαϊκών
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, καθώς και του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, του ΕΟΠΥΥ, ακόµη και δωρεών, θα κατοχύρωνε τη
χώρα µας ως ασφαλή και ελκυστικό τουριστικό προορισµό σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα προσελκύει επισκέπτες για κάθε µορφής τουρισµό.
Αν δούµε τα συγκεκριµένα µέτρα τα οποία παίρνει το Υπουργείο Υγείας και συνολικά η Κυβέρνηση, θα βρούµε ότι βρίσκονται
σε µεγάλη απόσταση από το να µπορούµε να µιλάµε για θωράκιση των υπηρεσιών υγείας στο σύνολο της χώρας. Και αυτό το
ζήτηµα βάζει σε πολύ πιο συγκεκριµένα καθήκοντα το να δούµε
οι δυνατότητες που υπάρχουν µε ποιον τρόπο µπορούν να µεταφραστούν σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις.
Τι κάνετε, λοιπόν, για να έχετε µόνιµο ιατρικό, νοσηλευτικό
προσωπικό στα νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας; Τι κάνετε συγκεκριµένα; Επαφίεστε στο ότι
έχετε ένα επικουρικό προσωπικό άνω των τεσσάρων χιλιάδων,
όπως λέτε, δηλαδή το κουρασµένο ανθρώπινο δυναµικό του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, το οποίο θα αντιµετωπίσει και την
υποτροπή της πανδηµίας το φθινόπωρο; Δεν χρειαζόταν µέχρι
τώρα να είχε προκηρύξει πολλές χιλιάδες άλλες θέσεις εργασίας; Χάσατε όλο το 2019.
Εµείς σε ένα συνολικό σχέδιο δέκα χιλιάδων προσλήψεων σε
βάθος τετραετίας είχαµε δύο χιλιάδες πεντακόσιες για το 2019.
Δεν κάνατε καµµία προκήρυξη και συνεχίζετε και τώρα. Δεν σας
ενδιαφέρει ένα µόνιµο προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Νοµίζω ότι η απάντηση έρχεται µετά από αυτά που είπε και ο
κ. Μητσοτάκης για το ζήτηµα του πώς φαντάζεται το νέο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Τι λέει; Θα είναι, λέει, µε ΣΔΙΤ. Θα είναι µε δυνατότητα που θα έχουν διάφοροι επενδυτές στον σύγχρονο ια-
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τρικό εξοπλισµό, να µπορούν να κερδοσκοπούν από την αξιοποίηση των µηχανηµάτων που αυτοί θα παρέχουν. Θα είναι χωρίς
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών. Θα είναι µε
όλα εκείνα τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα για ένα ποιοτικό
και ολοκληρωµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και αυτό µας νοιάζει
ακόµη περισσότερο, καθώς και από τα νησιά µας και τα µεγάλα
και τα µικρά και τους άλλους χώρους τουριστικού προορισµού
έρχεται η αγωνία: Μπορούµε πραγµατικά να εγγυηθούµε ότι θα
υπάρχουν οι δοµές εκείνες που θα δίνουν την ασφάλεια;
Κλείνω. Νοµίζω ότι εκείνο το οποίο είναι το ζήτηµα, µε το οποίο
πρέπει να αντιµετωπίσουµε το σύνολο των καθηκόντων µας, είναι
να καταλήξουµε βγαίνοντας από την πανδηµία όρθιοι από την
πρώτη φάση στην οποία τα καθήκοντα ήταν και πιο εύκολα, να
βγούµε πιο σοφοί, πιο διορατικοί γι’ αυτά που είναι µπροστά µας.
Και εδώ το ζήτηµα, για µας, είναι ότι µε τις προτάσεις µας, τις
οποίες βάζουµε σε αντιπαράθεση µε το νεοφιλελεύθερο σχέδιο,
είναι ότι θέλουµε να πείσουµε για τη δυνατότητα µιας συµµαχικής προοδευτικής εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης στη βάση
συγκεκριµένου προοδευτικού προγράµµατος δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Παπαδόπουλο για την τήρηση του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Ακτύπη από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά από το Βήµα της Βουλής τον Υφυπουργό κ. Κοντοζαµάνη, όπως και τον Διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
κ. Καρβέλη για το γεγονός ότι η Ζάκυνθος µετά από οκτώ χρόνια
ταλαιπωρίας, κύριε Υφυπουργέ, έχει πλέον ΜΕΘ και ταυτόχρονα
έχει στελεχωθεί µ’ ένα αρκετά ικανό αριθµό προσωπικού, για να
µπορέσει τελικά το νησί της Ζακύνθου να είναι ασφαλές για τους
κατοίκους του, αλλά ταυτόχρονα και ένας ασφαλής προορισµός
για τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, δεν είναι µόνο η ασφάλεια την
οποία κερδίσαµε µε το άνοιγµα της µονάδας, αλλά θα πρέπει να
ξέρετε ότι έτσι γλιτώσαµε να επιστρέψουµε 37 εκατοµµύρια
ευρώ πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του γεγονότος ότι δεν
είχαµε ολοκληρώσει τη λειτουργία του νοσοκοµείου το οποίο
ήταν µε πρόγραµµα ΕΣΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας κυρώνονται οι δύο τελευταίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού. Με τον τρόπο αυτό κλείνει ένας
κύκλος, περνάµε στην επόµενη φάση και θέτουµε τα θεµέλια,
ώστε µε βήµατα σταθερά να περάσουµε όσο το δυνατόν πιο σύντοµα και οµαλά στην απέναντι όχθη, στην όχθη της ανάπτυξης
και της προόδου.
Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ µε τη σειρά µου τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και τους επιστηµονικούς φορείς που
άµεσα και αποτελεσµατικά προχώρησαν στη λήψη µέτρων για
τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε µία πρωτοφανή υγειονοµική κρίση.
Με τη συµβολή όλων µας και κυρίως µε την αυτοθυσία των ανθρώπων της υγείας, αλλά και την απόλυτη συµµόρφωση στα
µέτρα, η χώρα µας κατόρθωσε να αποτελέσει φωτεινό παράδειγµα για την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρο τον κόσµο.
Μάλιστα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατάφερε παράλληλα µε την κρίση του κορωνοϊού να αντιµετωπίσει µε αξιοσηµείωτη επιτυχία και την προσφυγική κρίση. Απέναντι στην
Τουρκία που δεν χάνει ευκαιρία να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα
και να εκβιάσει την Ευρώπη, η Ελλάδα υψώνει για µία ακόµα
φορά το ανάστηµά της. Αξιολογεί προσεκτικά και µε σοβαρότητα
την κατάσταση, αντιδρά ψύχραιµα και αποτελεσµατικά, όπως αρµόζει σ’ ένα κυρίαρχο κράτος.
Επανέρχοµαι, όµως, στην υγειονοµική κρίση, το οικονοµικό
επακόλουθο της οποίας είναι πράγµατι σηµαντικό. Καθηµερινά
γινόµαστε όλοι µάρτυρες µιας πρωτόγνωρης κατάστασης. Βλέπουµε τεράστιες οικονοµίες να αντιµετωπίζουν αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας, κλείσιµο επιχειρήσεων και συνολικά τις
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οικονοµίες τους να κλονίζονται. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να
µην αγγίξει τη χώρα µας.
Απέναντι στα δεδοµένα αυτά, η στάση της Κυβέρνησης συνοψίζεται στην έγκαιρη λήψη µέτρων και στον ταχύ και αποτελεσµατικό περιορισµό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.
Προχωρώντας στο σηµερινό νοµοσχέδιο, µερικές από τις βασικότερες ρυθµίσεις της πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
που κυρώνεται σήµερα είναι ρυθµίσεις για την επέκταση των ρυθµίσεων προηγούµενων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου για τη
στήριξη των επιχειρήσεων, ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση των
ασθενών, νέο πλαίσιο για την εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, ρυθµίσεις που αφορούν στην άυλη συνταγογράφηση
και άλλα πολλά.
Επιπλέον, µε τη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
που κυρώνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζονται σηµαντικά
ζητήµατα, όπως η προστασία της πρώτης κατοικίας, η παράταση
των ευνοϊκών ρυθµίσεων προηγούµενων ΠΝΠ για οµαλή επαναφορά στην κανονικότητα, η ασφαλής επαναλειτουργία των σχολείων, η προµήθεια του απαραίτητου υγειονοµικού υλικού και
µέσων ατοµικής προστασίας και φυσικά η πρόβλεψη κανόνων
κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγονται ρυθµίσεις όπως, για παράδειγµα, η υλοποίηση της δέσµευσης για ουσιαστική ενίσχυση
του ΕΣΥ µε σύσταση πολλών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού για τις νέες ΜΕΘ που δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια δωρεών στο πλαίσιο της πανδηµίας, η παροχή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούµενο σε ΜΕΘ ή
ΜΑΘ, η τοποθέτηση κλινών ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό, η περαιτέρω επέκταση της έκπτωσης 25% στις εισφορές
για τον µήνα Μάιο και η αντίστοιχη επέκταση του µέτρου της µείωσης του ενοικίου και πολλά άλλα ακόµα.
Και έρχοµαι τώρα στη ρητορική που αναπτύσσει, χωρίς πλέον
καµµία συστολή, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ενώ γνωρίζει πολύ
καλά ότι είµαστε όλοι αντιµέτωποι µε µία υγειονοµική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων, µία κρίση παγκόσµια και κυρίως δυναµική
και όχι στατική. Η Κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα νέα δεδοµένα και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Βαδίζουµε σε αχαρτογράφητα ύδατα και µέρα µε τη µέρα µαθαίνουµε και αντιδρούµε
ανάλογα µε τις καταστάσεις, οι οποίες δεν γνωρίζει κανείς πώς
θα εξελιχθούν. Απ’ ό,τι φαίνεται, µόνο στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση γνωρίζουν που τελειώνει η κρίση. Έρχεστε, λοιπόν, και
µας κουνάτε και το δάκτυλο, τη στιγµή που για τεσσεράµισι χρόνια ήσασταν στην εξουσία και ενώ είχατε τη δυνατότητα και τους
µισθούς να αυξήσετε στην υγεία και προσλήψεις να κάνετε και
ΜΕΘ να φτιάξετε, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και µη µου πείτε
ότι τα κάνατε όλα καλά.
Και επειδή χανόµαστε µε το να αναφερόµαστε σ’ όλο το σύστηµα υγείας πανελλαδικά, ας δούµε τι ακριβώς έγινε σ’ ένα
µικρό µέρος, όπως είναι το νησί που εκπροσωπώ. Τεσσεράµισι
χρόνια το νοσοκοµείο λειτουργούσε υποχρηµατοδοτούµενο µε
1,5 εκατοµµύριο λιγότερο, για να µπορέσει τελικά να λειτουργήσει µε αξιοπρέπεια. Είναι χαρακτηριστικό, µάλιστα, ότι ενώ προσλαµβάνουµε ενενήντα ένα άτοµα µε επικουρικό προσωπικό,
έχουν τοποθετηθεί τα σαράντα πέντε, δηλαδή δεν θα φτάσουν
ούτε και αυτά. Για τέτοια κατάσταση µιλάµε!. Και επειδή σήµερα
ακούω συνεχώς από το πρωί ότι υπήρξε στελέχωση, ότι είχαν
γίνει προσλήψεις, αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον από τη δική
µου περιοχή και από το δικό µου νοσοκοµείο είναι ότι τα πράγµατα είχαν φτάσει σε σηµείο εξαθλίωσης.
Δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν. Μπορεί τελικά να έγιναν
όλα καλά στην υπόλοιπη Ζάκυνθο και εµείς να ξεχαστήκαµε. Δεν
θέλω να πιστέψω ότι ξεχάστηκε η Ζάκυνθος και ότι τελικά έµεινε
τόσο πίσω στο θέµα της υγείας.
Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς υποστηρίζουµε
τη σύµπραξη και του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως σε
περιόδους κρίσης, ως ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο. Σε καµµία
περίπτωση η Νέα Δηµοκρατία δεν στηρίζει τον ιδιωτικό τοµέα σε
τέτοιο σηµείο που να λέει ότι µπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τον δηµόσιο τοµέα.
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουµε -και είναι άδικο να µην το
πούµε- ότι η συµβολή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στη δια-

13793

σφάλιση της στελέχωσης, της ετοιµότητας και της υγειονοµικής
επάρκειας όλων των νοσοκοµείων που υπάγονται σ’ αυτήν ήταν
υποδειγµατική. Αναβαθµίσαµε σηµαντικά τη δηµόσια υγεία. Αρνείστε να καταλάβετε ότι η 6η Υγειονοµική Περιφέρεια µαζί µε το
Υπουργείο Υγείας συνέβαλαν τα µέγιστα στη συνολική αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας στις περιοχές τις οποίες καλύπτει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πέρασε µε επιτυχία την πρώτη κρίσιµη φάση αυτής της πρωτοφανούς πανδηµίας. Κατάφερε να αποκαταστήσει το χαµένο κύρος
της χώρας µας. Τα µεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρονται στην Ελλάδα ως µία χώρα πρότυπο στη διαχείριση της
υγειονοµικής κρίσης. Συνακόλουθα ανακτήθηκε και το αίσθηµα
υπερηφάνειας που ανέκαθεν νιώθαµε ως Έλληνες πολίτες.
Από εδώ και πέρα, εκείνο που έχει σηµασία είναι να µη χαθεί
η ευκαιρία να σταθούµε όρθιοι τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Και θα σταθούµε όρθιοι, ενώνοντας όλοι µαζί
τις δυνάµεις µας µε πείσµα και σκληρή δουλειά και πάντα ενεργώντας µε βάση τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ειδικών θα
κερδίσουµε το χαµένο έδαφος και θα ξαναµπούµε και πάλι σε
τροχιά ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
για επτά λεπτά ο Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γεώργιος Μαρίνος.
Ορίστε, κύριε Μαρίνο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η προσπάθειά της Κυβέρνησης να περάσει κλίµα τεχνητής ευφορίας και να καλύψει τον ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της είναι σε κάθετη αντίθεση µε την πραγµατικότητα, η
οποία τονίζει ότι τα δεκάδες δισεκατοµµύρια που διαφηµίζει το
κυβερνητικό επιτελείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν έναν προορισµό, τα ταµεία των µεγάλων επιχειρήσεων που εισπράττουν
τις επιχορηγήσεις, καρπώνονται τις φοροαπαλλαγές και εντείνουν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Αυτό γίνεται µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και αυτό θα γίνει µε το λεγόµενο Ταµείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο
πανηγυρίζει η Νέα Δηµοκρατία και το θεωρεί θετικό ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των οικονοµικών οµίλων, για να θωρακιστούν απέναντι στην καπιταλιστική κρίση.
Αυτό έθεσε ο κ. Βρούτσης, ο Υπουργός της εργοδοσίας, ο κ.
Σταϊκούρας, ο κ. Βορίδης και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, αλλά
και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Βαρουφάκης, ο κάθε
ένας από τη δική του διαχειριστική σκοπιά.
Το βασικό είναι ποιος πληρώνει. Πληρώνουν οι µισθωτοί, οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες.
Πληρώνουν οι εργάτες και οι εργάτισσες και θα πληρώσουν πιο
ακριβά τα πακέτα που απολαµβάνει το µεγάλο κεφάλαιο, ενώ
στενάζουν στους χώρους δουλειάς από τις βάρβαρες εργασιακές σχέσεις, τη µερική και εκ περιτροπής απασχόληση, τους χαµηλούς µισθούς. Στενάζουν µε τις χιλιάδες απολύσεις και την
υψηλή ανεργία.
Στενάζουν οι λαϊκές οικογένειες από την τραγική κατάσταση,
κύριε Υπουργέ, του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Προσπαθείτε
να ρίξετε όσο γίνεται πιο χαµηλά τον πήχη. Υπάρχουν τριάντα χιλιάδες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία και καµαρώνετε για τρεισήµισι χιλιάδες προσλήψεις
και όχι µε πλήρη και σταθερή εργασία. Αυτό είναι άθλιο, γιατί αν
φέρω την πείρα µου από τη Στερεά, από τα νοσοκοµεία της Χαλκίδας, της Θήβας, της Λιβαδειάς, της Λαµίας και των άλλων περιοχών, όλα αυτά που λέτε καταρρίπτονται και εκτίθεστε
ανεπανόρθωτα.
Υπάρχει µία ελπιδοφόρα εξέλιξη και αυτή είναι οι αγώνες των
εργαζοµένων, οι αγώνες που αναπτύσσονται στον κλάδο της
υγείας, οι αγώνες στον τουρισµό - επισιτισµό που αντιµετώπισαν
τη σκληρή κυβερνητική καταστολή στις χθεσινές κινητοποιήσεις,
οι αγώνες των εργαζοµένων της «ΛΑΡΚΟ», των ναυτεργατών,
όλων των εργαζοµένων. Με αυτούς είναι το ΚΚΕ.
Στην οµιλία µου θα σταθώ σύντοµα σε δύο ζητήµατα, στους
ναυτεργάτες και τη «ΛΑΡΚΟ». Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρα-

13794

τίας και όλες οι κυβερνήσεις έχουν δώσει τα πάντα στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και καταπατούν τα ναυτεργατικά δικαιώµατα.
Στην πρώτη ναυτιλία στον κόσµο, µε χιλιάδες πλοία και τεράστια
κέρδη, χιλιάδες ναυτεργάτες υποφέρουν από την ανεργία, την
ανασφάλεια, την υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων, την
εντατικοποίηση της εργασίας. Και στις συνθήκες αυτές, µε το
άρθρο 64 της πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η Κυβέρνηση µειώνει παραπέρα τις οργανικές συνθέσεις.
Πρόκειται για µεγάλη πρόκληση που στοιχίζει ακριβά, σε
βάρος της ασφάλειας των πλοίων και της ζωής των επιβαινόντων, σε βάρος του δικαιώµατος στη δουλειά. Οι ναυτεργάτες θα
αντιπαλέψουν αυτή την αντεργατική αντιναυτεργατική πολιτική.
Εκατοντάδες ναυτεργάτες περιµένουν να ξεµπαρκάρουν. Η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα και χρησιµοποιεί διάφορα προσχήµατα και το ΚΚΕ απαιτεί να λυθεί τώρα το πρόβληµα και να
εξασφαλιστεί ο επαναπατρισµός των πληρωµάτων που περιµένουν.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κατέθεσε τροπολογία για
τη «ΛΑΡΚΟ», µια επιχείρηση στρατηγικής σηµασίας και ζητάµε
να µπει σε ψηφοφορία. Τον περασµένο Φλεβάρη καταδικάσαµε
το κυβερνητικό έκτρωµα, το νοµοσχέδιο που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση, στο κλείσιµο της «ΛΑΡΚΟ». Προειδοποιήσαµε ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και οδηγούνται πάνω από χίλιοι διακόσιοι
εργαζόµενοι στην ανεργία και ολόκληροι νοµοί, της Φθιώτιδας,
της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Καστοριάς, της Κοζάνης σε µαρασµό.
Τεκµηριώσαµε την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας
της «ΛΑΡΚΟ». Αναδείξαµε την αλήθεια για τα λεγόµενα χρέη
προς τη ΔΕΗ και τα χαράτσια που πληρώνει η «ΛΑΡΚΟ» για την
ηλεκτρική ενέργεια. Αποκαλύψαµε τα ψεύδη περί κρατικής χρηµατοδότησης και το πρόστιµο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώ
σήµερα αποδεικνύεται πως εκατοντάδες επιχειρήσεις στη χώρα
µας και χιλιάδες στην Ευρώπη χρηµατοδοτούνται µε υψηλά
ποσά από κρατικά και ευρωενωσιακά ταµεία, η Κυβέρνηση διά
µέσω του εκκαθαριστή, που διόρισε, εφαρµόζει το διαλυτικό της
σχέδιο.
Σφράγισε το µεταλλείο της «ΛΑΡΚΟ» στον Νοµό Καστοριάς.
Έριξε πάνω από 7 εκατοµµύρια ευρώ σε µεγαλοεργολάβους
στην Εύβοια. Ετοιµάζει την προίκα για τον επίδοξο αγοραστή.
Με κυβερνητική ευθύνη λειτουργεί µόνο ένα από τα πέντε καµίνια στο εργοστάσιο της Λάρυµνας.
Ενώ άθλιοι κυβερνητικοί µηχανισµοί οργανώνουν βρώµικη εκστρατεία συκοφάντησης των εργαζοµένων, που έχουν φτύσει
αίµα τόσα χρόνια και έχουν θρηνήσει πάνω από ογδόντα νεκρούς, η τροπολογία που έχει καταθέσει η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΚΚΕ θέτει κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία της
επιχείρησης, την προστασία των εργαζοµένων, την προστασία
δουλειάς όλων των εργατών και των εργατριών.
Μεταξύ των άλλων προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 21
του ν.4664/2020 και την εξουσία του ειδικού διαχειριστή, την ακύρωση των µειώσεων στους µισθούς, την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης, την αποζηµίωση των οικογενειών των
θυµάτων της «ΛΑΡΚΟ» από την αντεργατική πολιτική, την ενσωµάτωση των εργαζοµένων, µε καθεστώς ενοικιαζόµενου ή σε εργολαβίες ή µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, απευθείας στη
«ΛΑΡΚΟ» µε σύµβαση αορίστου χρόνου, την άσκηση της διοίκησης της «ΛΑΡΚΟ» από πενταµελή επιτροπή.
Η τροπολογία, τέλος, περιέχει σχέδιο για εξασφάλιση ιδιόκτητου βαρέως εξοπλισµού εξόρυξης και υποδοµής για επισκευές
και συντήρηση, κατασκευή µονάδας εµπλουτισµού και παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα, κοβαλτίου και καθαρού νικελίου, κατασκευή µονάδων αξιοποίησης όλων των υποπροϊόντων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι στο
πλευρό των εργαζοµένων της «ΛΑΡΚΟ». Αντιπαλεύει σταθερά τη
χρόνια πολιτική της απαξίωσης που εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει τη
µάχη για να εµποδίσει τη σηµερινή Κυβέρνηση να βάλει την ταφόπλακα στην επιχείρηση. Παλεύει να διαµορφωθούν οι όροι για
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου προς όφελος του λαού
µας, για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών.
Σας ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει για τέσσερα λεπτά ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Θεοχάρης, προκειµένου
να τοποθετηθεί σε διατάξεις, που εµπεριέχονται στο νοµοσχέδιο,
αρµοδιότητας του Υπουργείου του.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, ζήτησα δι’ ολίγον τον λόγο για να τοποθετηθώ ως
προς την τροπολογία που έχει προστεθεί στο νοµοσχέδιο αυτό,
µε την οποία το Υπουργείο µας ξεκινάει -µε τη χρηµατοδότηση
φυσικά του ΕΣΠΑ και, µέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών κονδυλίων- του προγράµµατος «Τουρισµός για
όλους», για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού.
Αυτή η τροπολογία είναι πάρα πολύ σηµαντική, διότι δείχνει
ότι το σχέδιο που προαναγγέλλει αυτή η Κυβέρνηση υλοποιείται
κιόλας και υλοποιείται στον χρόνο που πρέπει να υλοποιηθεί,
χωρίς καµµία καθυστέρηση.
Ακούσαµε πολλά και την περασµένη εβδοµάδα που είχαµε νοµοσχέδιο του Υπουργείου µας για τον καταδυτικό τουρισµό και
εκεί είχαµε µία οµοβροντία -όπως ξέρετε και ακούσατε, όσοι
ήσασταν εδώ- από απορίες, προβληµατισµούς και ερωτήσεις για
τον εσωτερικό τουρισµό και το πώς θα ενισχυθεί. Θέλω λοιπόν
και µ’ αυτή την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα.
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σηµασία του εσωτερικού τουρισµού, ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγµή
και γι’ αυτόν τον λόγο ενισχύει µε τρεις πρωτοβουλίες -εκτός από
ειδικό προωθητικό πρόγραµµα, που είναι η τέταρτη πρωτοβουλία- µε τρεις ουσιαστικές πρωτοβουλίες τον εσωτερικό τουρισµό
της χώρας µας.
Η πρώτη είναι η επαύξηση των κονδυλίων για το κοινωνικό τουρισµό στο ύψος των 30 εκατοµµυρίων, ένα γνωστό πρόγραµµα
του ΟΑΕΔ, που τα τελευταία χρόνια βέβαια είχε συρρικνωθεί σε
κονδύλια. Είµαστε εδώ να το αυξήσουµε στο ύψος των 30 εκατοµµυρίων.
Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι ήδη υπό επεξεργασία από το
Υπουργείο Οικονοµικών και είναι ένα πρόγραµµα τουλάχιστον 10
εκατοµµυρίων ευρώ για τη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων, ώστε να δώσουν κουπόνια στους εργαζόµενους τους,
ώστε και ο ιδιωτικός τοµέας να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισµό, δίνοντας φορολογικά κίνητρα, όπως ήδη κάνουν µε voucher
για άλλες περιπτώσεις.
Η τρίτη είναι η πρωτοβουλία της αναβίωσης του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», µε 30 εκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς
τουλάχιστον 70 εκατοµµύρια ευρώ -ίσως να φτάσει και τα 80 εκατοµµύρια ευρώ- είναι τα χρήµατα που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποφασίσει ότι θα
πάνε στη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.
Το πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους» είναι ένα πρόγραµµα
που τελευταία φορά, να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους,
υλοποιήθηκε το 2013-2014, µε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Σήµερα πάει πολύ να ακούµε από την αντιπολίτευση κροκοδείλια
δάκρυα για τον εσωτερικό τουρισµό και για το πόσο η Κυβέρνηση
αυτή δεν τον ενισχύει. Φυσικά τον ενισχύει, όχι βέβαια µε τα εξωπραγµατικά ποσά που απλώς πετάγονται από το Βήµα της Βουλής. Το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ή και παραπάνω είναι πράγµατα
τα οποία δεν έχουν καµµία βάση στην πραγµατικότητα.
Το πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους», όπως είπα, θα ξεκινήσει από 1η Ιουλίου, θα χρηµατοδοτηθεί µε κονδύλια του ΕΣΠΑ,
θα έχει τουλάχιστον διακόσιους πενήντα χιλιάδες δικαιούχους
και θα κοιτάξουµε να απευθύνεται πάντοτε σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σε όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις
του τουρισµού. Θα είναι ένα πρόγραµµα ουσιαστικό, το οποίο
θα µπορέσει να βοηθήσει καίρια και αυτήν την περίοδο, αλλά θα
έχει µια διάρκεια µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να µπορέσει να
υλοποιηθεί και να βοηθήσει τον κόσµο των χαµηλών, αλλά και
µεσαίων εισοδηµάτων, για να κινηθεί ο τουρισµός, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του τουρισµού να ξυπνήσουν. Γι’ αυτό δεν
απευθύνεται µόνο στα χαµηλά εισοδήµατα, αλλά και στα µεσαία
εισοδήµατα, για να κινητοποιήσει περισσότερα κεφάλαια τα
οποία θα µπορέσουν να πέσουν στην αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµα, να πω δυο
λόγια ευρύτερα, γιατί ακούγονται και διάφορες κουβέντες από
συναδέλφους, οι οποίοι µας κατηγορούν για απουσία του Υπουργείου Τουρισµού ενώ οι ίδιοι δεν έχουν κάνει µια ερώτηση για
τον τουρισµό. Δεν είδα που είναι η παρουσία η δική τους, εκτός
αν αυτό που εννοούν είναι η παρουσία στα κανάλια, η τηλεοπτική
δηµοκρατία. Εµείς, όµως, είµαστε ένα Υπουργείο -και εγώ τουλάχιστον προσωπικά, όπως αντιλαµβάνοµαι την πολιτική- που σέβεται τους θεσµούς. Είµαστε εδώ. Απ’ αυτό το Βήµα παρουσίασα
για πρώτη φορά του τέσσερις άξονες του σχεδίου µας για την
επανεκκίνηση του τουρισµού. Ήµασταν εδώ, λοιπόν, όταν εξηγήσαµε στη Βουλή τα υγειονοµικά και οικονοµικά στοιχεία ενός
τέτοιου σχεδίου, τα ζητήµατα προώθησης της χώρας µας και φυσικά και τα διπλωµατικά στοιχεία. Και ήµασταν εδώ µετά την ανακοίνωση µας την περασµένη εβδοµάδα των συγκεκριµένων
βηµάτων, τα οποία θα ακολουθηθούν για να ανοίξει ο ελληνικός
τουρισµός. Ο λόγος που βρίσκοµαι στη Βουλή είναι ακριβώς
γιατί ακούω την αγωνία όλων.
Το Υπουργείο µας, λοιπόν, υλοποιεί µε συνέπεια όλα αυτά τα
βήµατα, γιατί το Υπουργείο ήταν εδώ από την αρχή της κρίσης,
όταν χρειάστηκε να σιγουρέψουµε ότι τα µέτρα του Υπουργείου
Εργασίας απευθύνονται σε όλους τους εργαζόµενους του τουρισµού. Συνεργαστήκαµε αρµονικά µε το Υπουργείο Εργασίας
και µε τις ενώσεις και τις οµοσπονδίες των εργαζοµένων. Με τον
κ. Χότζογλου µιλάµε σχεδόν καθηµερινά για να σιγουρέψουµε
ότι όλες οι κατηγορίες των εργαζοµένων καλύπτονται.
Με το Υπουργείο Οικονοµικών και µε το Υπουργείο Ανάπτυξης
η συνεργασία µας για να µπορέσουµε να λύσουµε ένα-ένα τα ζητήµατα που αναφύονται από τα µέτρα που πάρθηκαν ήταν καθηµερινή, µέχρι και χθες ακόµα για το µέτρο της επέκτασης για
εξήντα µέρες των επιταγών των επιχειρήσεων του τουρισµού.
Αυτά γίνονται µέσα από τη συνεργασία και φυσικά και µε το
Υπουργείο Υγείας -τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ξέρω την αγωνία
σας να µιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι-, µε τον ΕΟΔΥ, µε
τους λοιµωξιολόγους, ώστε να µπορέσει να έχει πρώτη η χώρα
µας τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για να είναι πρότυπο για τις
άλλες χώρες, αλλά φυσικά και να µας δώσει το προβάδισµα αυτό
που η χώρα µας δικαιούται. Και το δικαιούται, γιατί ο Πρωθυπουργός πήρε σωστές και γρήγορες αποφάσεις, γιατί η Κυβέρνηση λειτούργησε και λειτουργεί συντονισµένα και φέρνουµε
αυτά τα αποτελέσµατα. Και φυσικά είναι η ώρα να περάσουµε
στο επόµενο στάδιο του ανοίγµατος της οικονοµίας µε προσοχή.
Και τελειώνω µε αυτό: Τονίζω ότι το άνοιγµα του τουρισµού
απαντάει στην αγωνία των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων
του τουρισµού, που θέλουµε να βρουν όλοι τους δουλειά. Αλλά
το κάνει µε σύνεση και προσοχή. Ανακοινώσαµε σήµερα τη λίστα
των χωρών µε υγειονοµικά µόνο κριτήρια, όχι µε άλλα κριτήρια.
Προσέχουµε, λοιπόν, το άνοιγµα να είναι προσεκτικό και σταδιακό. Χρησιµοποιούµε δειγµατοληπτικούς ελέγχους, ώστε οι
επιδηµιολόγοι µας να έχουν όλα τα δεδοµένα και να µπορέσουµε
να έχουµε τον έλεγχο της κατάστασης, όπως τον είχαµε και τον
έχουµε και στο σταδιακό άνοιγµα των εσωτερικών περιορισµών.
Βάζουµε αυστηρά υγειονοµικά πρωτόκολλα, ώστε να µην δηµιουργείται υγειονοµικός κίνδυνος από πιθανά κρούσµατα.
Και τέλος, φυσικά ενισχύουµε µέχρι και τον τελευταίο προορισµό -και αυτό θέλω να το ακούσει ο κάθε ξενοδόχος, ο κάθε
επαγγελµατίας του τουρισµού, ο κάθε εργαζόµενος και στην τελευταία γωνιά της ελληνικής γης- είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι
στο πιο µικρό νησί, µε τη δύναµη του υγειονοµικού µας συστήµατος, ένα σύστηµα που το Υπουργείο Υγείας ενίσχυσε όλο αυτό
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το διάστηµα, το πήρε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι το έχει
φτάσει σήµερα και θα το ενισχύσει ακόµα πολύ περισσότερο. Το
σχέδιο που καταρτίζεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας,
µε τον ΕΟΔΥ και φυσικά µε την επιτροπή των λοιµωξιολόγων και
την πολιτική προστασία, -η οποία θα έχει πολλά επιχειρησιακά
κοµµάτια αυτού του σχεδίου- θα είναι ένα τέτοιο σχέδιο που θα
επιτρέψει να ανοίξουµε τον τουρισµό και θα έχουν όλοι τη σιγουριά ότι η υγεία τους είναι ασφαλής. Όπως την έχουν όλο αυτό
το διάστηµα οι Έλληνες πολίτες, θα την έχει και ο τελευταίος φιλοξενούµενος σ’ αυτή τη χώρα.
Συνεπώς, κλείνω λέγοντας ότι το Υπουργείο Τουρισµού ήταν
κατά τη διάρκεια της κρίσης εδώ και βοήθησε. Είναι στη διάρκεια
του σχεδιασµού του ανοίγµατος της αγοράς εδώ και θα είναι
κάθε µέρα αυτής της δύσκολης τουριστικής περιόδου για να ξαναχτίσουµε από το σηµείο µηδέν που έχει φτάσει ο τουρισµός
µας σε ακόµα πιο στέρεες βάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε
Υπουργέ. Έχετε πει δέκα φορές ότι κλείνετε. Κλείστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε πόσο σηµαντικό θέµα είναι για όλο τον
ελληνικό λαό. Αυτοί οι οποίοι µας κατηγορούν και κατηγορούν
την Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν
άγχος, όχι για το αν θα ανοίξει ο ελληνικός τουρισµός, αλλά
µήπως πετύχει η Νέα Δηµοκρατία και στο οικονοµικό πεδίο,
όπως πέτυχε στο υγειονοµικό πεδίο, διότι µετά δεν θα έχουν κανένα επιχείρηµα και αργότερα, όπως δεν είχαν όλο αυτό το διάστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τη Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Μπούγα, να σας κάνω µια µικρή ενηµέρωση που βρισκόµαστε.
Είναι εγγεγραµµένοι να µιλήσουν ακόµα τριάντα Βουλευτές.
Με µια παρέµβαση εκεί που µπορούσαµε, εγώ δηλαδή, προς τη
Νέα Δηµοκρατία, έχουν γίνει τέσσερις διαγραφές. Δηλαδή, τέσσερις Βουλευτές, τους οποίους και ευχαριστούµε, δεν θα πάρουν τον λόγο. Ερχόµαστε σε είκοσι έξι. Είναι να µιλήσουν ακόµα
για λίγο ένας Υπουργός, ο κ. Πλακιωτάκης, ο Υπουργός που δεν
µίλησε καθόλου, ο κ. Κοντοζαµανης και είκοσι έξι συνάδελφοι.
Εάν τα κάνετε λογαριασµό οι οµιλίες ως έχουν, µε τα επτά λεπτά
των συναδέλφων, µε µισού λεπτού ανοχή, υπερβαίνουν τις τρεισήµισι ώρες. Προσθέστε, λοιπόν, τους Υπουργούς και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας που θα µιλήσει
τώρα αµέσως, οπότε υπερβαίνουµε τις τεσσερισήµισι ώρες.
Αν κοιτάξετε το ρολόι πάµε πολύ µετά τα µεσάνυχτα. Γι’ αυτό
η πρότασή µου είναι ο χρόνος των υπολειπόµενων συναδέλφων
να είναι τα έξι λεπτά, έτσι ώστε τηρουµένων πάλι και των έξι λεπτών, να µπορέσουµε έστω να κερδίσουµε και µισή ώρα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μια νοµοτεχνική βελτίωση θα ήθελα να κάνω στην τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας. Το
άρθρο 28 του σχεδίου νόµου διαγράφεται και τα υπόλοιπα
άρθρα αναριθµούνται αναλόγως.
(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 ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να διανεµηθεί για να
το πάρουν οι εισηγητές και τα κόµµατα.
Μετά τον κ. Μπούγα τον λόγο θα έχει ο κ. Σαλµάς. Και µετά,
κύριε Πλακιωτάκη, αν είστε έτοιµος, θα πάρετε εσείς τον λόγο
για τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ από την αρχή τη
συνεδρίαση και έχω παρακολουθήσει τις οµιλίες όλων των αγορητών. Διαπιστώνω ότι όσοι συνάδελφοι έλαβαν τον λόγο από
την Αξιωµατική και από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση όχι µόνο
δεν έκαναν συγκεκριµένη κριτική επί των άρθρων του νοµοσχεδίου, αλλά δεν διαπίστωσα να υπάρχει και αντιπολιτευτική στρατηγική. Δεν φάνηκε, δηλαδή, πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ
αντιπολιτευτικά. Και, βέβαια, δεν ακούστηκε καµµία απολύτως
εποικοδοµητική παρατήρηση για τα επιµέρους άρθρα. Ακόµα και
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ολοκλήρωσε
την οµιλία του, αποχώρησε προφανώς λόγω ένδειας επιχειρηµάτων.
Η Κυβέρνηση της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξακολουθεί να καταβάλλει, όπως είναι φανερό σ’ όλους τους Έλληνες πολίτες, έναν αγώνα απέναντι στην επέλαση µιας
πρωτοφανούς πανδηµίας. Μέχρι σήµερα έχουµε καταγράψει επιτυχίες, χάρη βεβαίως στις κοπιώδεις προσπάθειες και την υποδειγµατική ανταπόκριση του ελληνικού λαού. Η επιδίωξή µας
είναι να σταθεί όρθια η κοινωνία και να επανεκκινήσει η οικονοµία.
Τα µέτρα της Κυβέρνησης µετουσιώνονται νοµοθετικά µε έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχόµενου. Είναι το λεγόµενο «δίκαιο της ανάγκης», όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί.
Πρωταρχικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής, όπως τέθηκε
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι η στήριξη της απασχόλησης και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Βγαίνουµε νικητές
από τη µάχη µε τη νόσο κι αυτό σηµαίνει πως περνάµε στην επόµενη φάση µε την οικονοµία µας ζωντανή και έτοιµη να ανακάµψει, µε τους εργοδότες ικανούς να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις
τους και τους εργαζόµενους να διατηρούν τις θέσεις εργασίας
τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί που προτείνουν σήµερα την υπερψήφιση των διατάξεων του παρόντος σχεδίου
νόµου, ενός σχεδίου νόµου που οι ρυθµίσεις του απλώνονται σ’
όλο το φάσµα της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και οι συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία που έλαβαν τον λόγο, αναφέρθηκαν
µε σαφήνεια και απόλυτη επάρκεια στα θέµατα που περιλαµβάνουν οι διατάξεις. Δεν θα επαναλάβω ασφαλώς τις επισηµάνσεις
τους. Θα περιοριστώ σε συγκεκριµένα σηµεία που θεωρώ κρίσιµα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσες αιτιάσεις διατυπώθηκαν συγκεκριµένα από την Αντιπολίτευση.
Οι δυο πράξεις που σήµερα καλούµαστε να κυρώσουµε κινούνται σε δυο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στην υγεία και το δεύτερο αφορά στην οικονοµία. Ο τοµέας της δηµόσιας υγείας
ενισχύεται ουσιαστικά. Διπλασιάσαµε τις κλίνες της µονάδας εντατικής θεραπείας και αυξήσαµε κατά τέσσερις χιλιάδες περίπου
άτοµα το προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Βεβαίως, εξακολουθούν, κύριε Υπουργέ, να υπάρχουν ελλείψεις. Δράττοµαι της ευκαιρίας και από το Βήµα αυτό να σας αναφέρω τις σηµαντικές ελλείψεις που παρουσιάζει το Νοσοκοµείο
Άµφισσας. Λόγω αβελτηριών της προηγούµενης Κυβέρνησης
έκλεισε η παθολογική κλινική του νοσοκοµείου. Προσπαθούµε
να την επαναλειτουργήσουµε, πλην όµως χρειάζεται άµεσα η
πρόσληψη παθολόγων ιατρών.
Οι αριθµοί είναι αδιαµφισβήτητοι και, προς τιµήν τους, υπάρχουν σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αναγνωρίζουν την επιτυχή
διαχείριση από την παρούσα Κυβέρνηση. Ακούσαµε όµως κι άλλους συναδέλφους από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που η ένδεια επιχειρηµάτων τους τούς οδήγησε σε µια γενική και χωρίς
επιχειρήµατα συνολική απόρριψη των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Στην αδυναµία τους να ασκήσουν εποικοδοµητική αντιπολίτευση έκαναν λόγο για «τροµοκρατηµένους Έλληνες πολίτες»,
ώστε να αποδώσουν εκεί την επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης, που σηµειωτέον εκθειάζεται από τα µεγαλύτερα διεθνή
µέσα ενηµέρωσης.
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Το δεύτερο επίπεδο των ρυθµίσεων του συζητούµενου σχεδίου νόµου αφορά, όπως προείπα, στην οικονοµία, στις µεγάλες
οικονοµικές και δυστυχώς αναπόφευκτες επιπτώσεις που κλονίζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Η ειδοποιός διαφορά που µας
έφερε στο διεθνές προσκήνιο, ως επιτυχηµένο µοντέλο κρατικής
λειτουργίας, είναι ότι η ελληνική Κυβέρνηση µε ακαριαία αντίδραση κατάφερε να προστατεύσει τη δηµόσια υγεία, να επιτύχει
στήριξη και να εισέλθει σύντοµα σε τροχιά ανάπτυξης στην οικονοµία.
Τα άρθρα 3 έως 6 του Υπουργείου Οικονοµικών και τα άρθρα
15, 17 και 18 του Υπουργείου Εργασίας είναι ακριβώς ρυθµίσεις
που στόχο έχουν τη στήριξη των επιχειρήσεων και επιχειρηµατικών κλάδων επαγγελµατιών και εργαζοµένων. Μέσα από την παράταση της έκπτωσης του 25% για τις φορολογικές και
ασφαλιστικές εισφορές σε όσους έχουν τη δυνατότητα να τις καταβάλουν εµπρόθεσµα δίδεται ένα επιπλέον κίνητρο αλλά και µια
επιβράβευση σε όλους εκείνους, που µέσα στην τρέχουσα συγκυρία παραµένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και συνεισφέρουν έτσι στην πορεία για την ανάκαµψη της χώρας.
Η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται υπό την ευτυχή εξέλιξη των
προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση πακέτου
περίπου 750 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικονοµιών των ευρωπαϊκών κρατών. Πρόκειται για µια απτή απόδειξη
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και της βούλησης των λαών
της Ευρώπης να αντιµετωπίσουν από κοινού, µε κοινή προσπάθεια και ενώνοντας τις δυνάµεις τους, αυτή την κρίση.
Η Ελλάς είναι από τις χώρες που θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραµµα. Το ενισχυµένο χρηµατοδοτικό πακέτο
που της αναλογεί, ύψους δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, µπορεί να αξιοποιηθεί για να πυροδοτήσει µια δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε και τις τέσσερις προτάσεις που
είχε θέσει η Ελλάδα για το πρόγραµµα στήριξης.
Προϋπόθεση πρώτη, να προβλέπει αρκετά χρήµατα. Δηλαδή,
να πρόκειται για ένα µεγάλο πρόγραµµα ενίσχυσης, ώστε να παρέχεται η εµπιστοσύνη ότι µπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό του.
Προϋπόθεση δεύτερη, να είναι ευέλικτο. Δηλαδή, να εκτείνεται
πέραν των παραδοσιακών δράσεων και σε δράσεις που είναι
αναγκαίες για την ανάπτυξη των οικονοµιών των ευρωπαϊκών
κρατών. Τρίτη προϋπόθεση, να στηρίζεται περισσότερο σε επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια. Τέταρτη προϋπόθεση και εξίσου σηµαντική, να χρηµατοδοτηθεί από κοινό δανεισµό. Τα
υπερπολύτιµα 32 ή 33 δισεκατοµµύρια ευρώ του σχεδίου της Κοµισιόν που αναλογούν στη χώρα µας από το λεγόµενο Ταµείο
Ανάκαµψης εκτιµάται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην οικονοµία µας.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που οδήγησε τη
µικρή Ελλάδα να λάβει παγκοσµίως µεγάλη αναγνώριση, εγγυάται και τώρα και σ’ αυτόν τον τοµέα ότι τα χρήµατα αυτά θα αξιοποιηθούν στο έπακρο. Η Κυβέρνηση, µε τη συνετή και σοβαρή
στάση της, κατάφερε να αντιµετωπίζεται η χώρα µας ως ισότιµο
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι οικονοµικές ενισχύσεις που ανέφερα ήδη ενεργούν και επενεργούν µέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθµίσεων που επιτεύχθηκαν κατόπιν παρεµβάσεων της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει ο δηµοσιονοµικός στόχος
για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%. Έχουµε τη µέγιστη δυνατή ευελιξία στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ µε ανακατανοµές
µεταξύ των προγραµµάτων και µεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Η χώρα µας συµµετέχει
µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, δυνατότητα που στερηθήκαµε τα
προηγούµενα χρόνια. Έχουµε, επίσης, κερδίσει τη συµµετοχή των
ελληνικών οµολόγων ως ενεχύρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πλέγµα των υποστηρικτικών για την
οικονοµία µας µέτρων που σας προανέφερα µας δίδουν την πεποίθηση ότι µπορούµε να εφαρµόσουµε το πρόγραµµά µας στο
σύνολό του, κεντρικός άξονας του οποίου είναι η µείωση των
φόρων.
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Έγινε αναφορά από συναδέλφους που µίλησαν πριν από µένα
σε µειώσεις εισοδηµάτων. Ουδεµία µείωση εισοδηµάτων επέρχεται. Και, βεβαίως, θα κάνουµε προσπάθεια να µην προκύψει
καµµία απώλεια θέσεων εργασίας. Λαµβάνουµε έκτακτα µέτρα
για τους εργαζόµενους χωρίς όµως να µεταβάλλονται οι σχέσεις
εργασίας τους επί το δυσµενέστερο.
Επίσης, συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν στο πρόγραµµα «Μένουµε όρθιοι 2». Βεβαίως, ο αντίκτυπος αυτού του
προγράµµατος είναι γνωστός στην ελληνική κοινωνία. Ουδείς
έδωσε σηµασία. Ήταν ένα αντιπολιτευτικό πυροτέχνηµα του ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς για εκείνους δεν ευαισθητοποίησε κανέναν.
Οι εξελίξεις αυτές µας επιτρέπουν να αισιοδοξούµε για την
επόµενη µέρα και να προετοιµάζουµε, όπως κάνουµε µε τα
µέτρα που λαµβάνουµε για τη στήριξή του τουρισµού µας, την
επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου. Επιδίωξή µας να µην
χαθεί ολοκληρωτικά η τουριστική περίοδος και να στηρίξουµε τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους στον τουρισµό.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία αναφορά στο άρθρο 69, διότι
υπήρξε µια ένσταση από συνάδελφο της Αντιπολίτευσης για τις
απευθείας αναθέσεις. Πράγµατι, για να µπορέσουµε να έχουµε
τη µέγιστη δυνατή ωφέλεια προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 69 απευθείας αναθέσεις, υπό την εξής όµως πολύ σοβαρή
προϋπόθεση και εγγύηση, ασφαλιστική δικλείδα: τον κατασταλτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µ’ αυτήν την ασφαλιστική δικλείδα δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο κάποιος να εννοήσει ότι µπορεί να γίνονται µε
τρόπο αδιαφανή οι αναθέσεις αυτές.
Αξίζει επίσης να σηµειώσω -και νοµίζω ότι δεν θα αναλώσω τον
χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε- την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σχετικά µε την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύει, όπως είπε και ο Υπουργός, στη
µείωση του κόστους της επανεκκίνησης της δικαιοσύνης, δηλαδή να µην επιβαρυνθούν τα διάδικα µέρη, οι πολίτες, µε το κόστος του επαναπροσδιορισµού των υποθέσεων και βεβαίως, να
αποφευχθεί ο συνωστισµός στις αίθουσες των δικαστηρίων. Για
τον λόγο αυτόν, εισάγονται σηµαντικές τεχνικές δυνατότητες, µε
κυριότερη την ηλεκτρονική γνωστοποίηση του προσδιορισµού
των νέων δικασίµων στους διαδίκους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο,
κυρώνονται οι δύο τελευταίες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε τα επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού. Ολοκληρώνεται έτσι ένας κύκλος έκτακτων µέτρων πριν τη σταδιακή άρση των περιορισµών, που ξεκίνησε στις
4 Μαΐου, µέτρων που στηρίζουν το σύνολο σχεδόν των κλάδων
της οικονοµίας και το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων πολιτών, ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν στις ευάλωτες κατηγορίες.
Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το δίληµµα «Υγεία ή Ανάπτυξη» είναι ψευδεπίγραφο. Όσο πιο γρήγορα πάρουµε µέτρα,
όσο πιο αποτελεσµατικά προστατεύσουµε τη δηµόσια υγεία
τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουµε σε τροχιά ανάπτυξης. Το
απέδειξε, άλλωστε, αυτό η µέχρι σήµερα πορεία µας. Έτσι θα
συνεχίσουµε στον δρόµο της υπευθυνότητας, της αποτελεσµατικότητας και της εγκαθίδρυσης της πατρίδας µας σε θέση διεθνούς πρωτοπορίας.
Η υπερψήφιση του συνόλου του νοµοσχεδίου είναι, ελπίζω, το
τελευταίο βήµα, µε το οποίο εξερχόµαστε από την έκτακτη συγκυρία που δοκίµασε σκληρά και εµάς και τη χώρα µας, όπως όλο
τον πλανήτη. Ταυτόχρονα, όµως, είναι και το πρώτο και αποφασιστικό βήµα της εισόδου µας σε µια νέα εποχή, µια εποχή που
έχουµε κάθε λόγο να τη βλέπουµε µε αισιοδοξία.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς για την τήρηση του χρόνου. Βλέπω τους χρόνους που µίλησαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, έχετε µιλήσει το λιγότερο από όλους.
Καλώ στο Βήµα για έξι λεπτά, τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα και εγώ µε τη σειρά µου από το πρωί το µεγαλύτερο µέρος των οµιλητών, που τοποθετήθηκαν στο συγκε-
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κριµένο σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητούµε. Θα ήθελα να κάνω
δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι είναι εµφανής
η ωρίµανση του πολιτικού προσωπικού της χώρας, την οποίαν
αποδίδω στην προηγηθείσα ωρίµανση των Ελλήνων πολιτών και
ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν θέλουν λαϊκισµό, δεν τον επικροτούν,
αλλά επικροτούν τη σοβαρότητα, το να στηρίζουν ό,τι είναι
σωστό και να κρίνουν ό,τι δεν είναι σωστό. Είναι ένας από τους
λόγους που η Νέα Δηµοκρατία έφτασε στη διακυβέρνηση της
χώρας για πολλοστή φορά.
Η δεύτερη παρατήρησή µου έχει να κάνει µε την αδικία του
τρόπου µε τον οποίον είθισται να λειτουργεί στη χώρα µας η κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η παγιωµένη και σφιχτή τακτική των
οµιλητών ενός κόµµατος να είναι σε µια γραµµή, πάντα η Κυβέρνηση να επαίρει τα πάντα και πάλι η Αντιπολίτευση να κατακρίνει
τα πάντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο ήταν
µια ευκαιρία να συµφωνήσουµε όλοι και ήταν µια ευκαιρία και
για την Αντιπολίτευση να συµφωνήσει µε τα αυτονόητα. Οι πολιτικές που έχει αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι δεξιές, δεν είναι κεντρώες, δεν είναι αριστερές. Είναι πολιτικές βασισµένες στον
ρεαλισµό. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέµατα κάθισαν σε ένα
τραπέζι µε το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης και πήραν
αποφάσεις κρίσιµες σε µια µοναδικά δύσκολη συγκυρία, µε έναν
άγνωστο εχθρό, όπως ήταν ο κορωνοϊός, που µέχρι και σήµερα
παραµένει άγνωστος και υπάρχουν αµφιβολίες για το πότε θα
βγει το εµβόλιο και για το πότε και αν θα υπάρξει θεραπεία. Και
δεν τέλειωσε αυτή η υπόθεση, είναι ανοιχτή.
Εποµένως, θεωρώ -γι’ αυτό και δεν θα κάνω καµµία αναφορά
στην Αντιπολίτευση- ότι ευλόγως η Αντιπολίτευση πρέπει να διαχωριστεί σε κάτι, να διαφοροποιηθεί, αλλά νοµίζω ότι κρατήθηκαν χαµηλά οι τόνοι και σιωπηλά αποδεχθήκαµε αυτό που ο
ελληνικός λαός αποτυπώνει στις δηµοσκοπήσεις όταν ερωτάται
σήµερα, ότι είναι ευχαριστηµένος στην πλειοψηφία του από τους
χειρισµούς του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης. Και
θα πω ότι τιµά τον Πρωθυπουργό που το πήρε πάνω του όλο
αυτό, τιµάται και η χώρα που αναγνωρίστηκε και διεθνώς µε τον
τρόπο που χειρίστηκε την υγειονοµική κρίση. Άρα, λοιπόν, κάνουµε µερικές παραδοχές. Να µην παραβιάσουµε την λογική.
Πρώτον, η υγειονοµική κρίση, η οποία δεν τελείωσε και οφείλεται στον κορωνοϊό, αντιµετωπίστηκε επιτυχώς. Είχαµε δύο µοντέλα πολιτικών αρχηγών στον πλανήτη. Αυτοί που έδωσαν
προτεραιότητα στην υγεία, να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων
και οι άλλοι οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στην οικονοµία,
αψηφώντας τις ζωές. Έκαναν όλοι λογαριασµό και αποδείχθηκε
ότι αυτοί που έδωσαν προτεραιότητα στην υγεία πρωτίστως, θα
σώσουν και την οικονοµία πιο γρήγορα. Διότι αν έχει µια ελπίδα
ο τουρισµός φέτος, είναι ακριβώς γιατί τώρα τα δηµοσιεύµατα
είναι ότι είµαστε µια χώρα µε χαµηλό αριθµό κρουσµάτων, που
είχαµε προσβληθεί το λιγότερο από τον ιό. Εποµένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην κατηγορία αυτών που προνόησαν
σωστά.
Δεύτερον, µε την ευκαιρία αυτή θωρακίζεται και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αφού προστίθενται τόσα κρεβάτια εντατικών µονάδων θεραπείας και χίλιοι οκτακόσιοι γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό για τις µονάδες, δεν θα ξαναδούµε τουλάχιστον το
φαινόµενο να παίρνουµε το ΕΚΑΒ και να έχει είκοσι οκτώ άτοµα
αναµονή για να βρει κάποιος, που χρειάζεται µονάδα εντατικής
θεραπείας.
Τρίτον, είναι κοινά αποδεκτό ότι και ο κοινωνικός ιστός, οι εργαζόµενοι στηρίχτηκαν µέσα στην κρίση όσο µπορούσε η οικονοµία, ο προϋπολογισµός να στηρίξει. Μακάρι να ήµασταν πιο
πλούσια χώρα, να είχαµε περισσότερα χρήµατα και να στηρίξουµε ακόµη περισσότερο τους εργαζόµενους. Και µένει η διαχείριση της οικονοµικής κρίσης.
Η διαχείριση της οικονοµικής κρίσης είναι στην αρχή. Άρα, κανείς δεν µπορεί να είναι βέβαιος για την κριτική που θα ασκήσει
στην Κυβέρνηση, γιατί η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα, µε βάση ένα
σχέδιο αλγορίθµων και προοπτικής των επιπτώσεων, αλλά και
βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρουµε τι θα ξηµερώσει σε δέκα
µέρες, σε µία εβδοµάδα. Εποµένως, η αβεβαιότητα αυτή δηµιουργεί και µια αβεβαιότητα σε όλους µας όταν τοποθετούµαστε,
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που δεν µας επιτρέπει να τοποθετούµαστε απόλυτα.
Προφανώς, θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Το κράτος δεν παράγει πλούτο. Το κράτος µπορεί να παρέµβει για να στηριχθούν
οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν τους εργαζόµενους.
Άκουσα -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- όλη τη συζήτηση
να περιστρέφεται ουσιαστικά γύρω από την οικονοµία. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κ. Βαρουφάκη. Ήταν µία τοποθέτηση που
ήταν επί θεωρητικών θεµάτων, πόσο θα είναι η ύφεση φέτος, να
δεσµευτεί ο Υπουργός αν θα είναι 5%, 7%, 12%. Όµως, επί της
ουσίας δεν υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις και προτάσεις.
Τέλος, άκουσα και τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος οµολογώ ότι µε
εξέπληξε µε κάτι.
Σπύρο, είχε γνώση της διαφοράς του συνδρόµου πρόσκρουσης, απευθυνόµενος σε εσένα, µε τον παγωµένο ώµο. Αυτό δεν
το ξέρουν ούτε οι µισοί ορθοπεδικοί. Όµως, ο κ. Τσακαλώτος
οµολογώ ότι το ήξερε. Δεν συνδεόταν, βέβαια, µε την κριτική του
στον Πρωθυπουργό.
Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι µέσα στη στενοχώρια της κρίσης
πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι και χαρούµενοι και να ελπίζουµε ότι
η Κυβέρνηση θα συνεχίζει να τα καταφέρνει, παρά το γεγονός ότι
η Αντιπολίτευση -δεν επιτρέπεται να το πω- καµµιά φορά µπορεί
ενδόµυχα να ωφελείται από την αποτυχία µιας κυβέρνησης.
Όµως, κανείς δεν πρέπει να επιχαίρει όταν αποτυγχάνει µια κυβέρνηση που έχει στην πλάτη της έναν λαό όπως οι Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δίνω τον λόγο στον
Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή επικυρώνει σήµερα
δύο πολύ σηµαντικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε τις
οποίες ελήφθησαν σηµαντικά και έγκαιρα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Πρόκειται για µέτρα τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά, ώστε
η χώρα µας σήµερα να αποτελεί παγκόσµιο πρότυπο και σε ό,τι
αφορά στον περιορισµό των συνεπειών της πανδηµίας και, βεβαίως, σε ό,τι αφορά στη στήριξη στην επανεκκίνηση τόσο της
οικονοµίας όσο και της κοινωνίας.
Δεν θα σας αναλύσω τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν από το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εξάλλου, είναι
γνωστά. Θέλω, όµως, να αναφέρω τα αποτελέσµατα από τη
λήψη αυτών των µέτρων, τα οποία, σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας, ελήφθησαν έγκαιρα, µε αποφασιστικό
τρόπο και είχαν ως συνέπεια:
Πρώτον, να προστατεύσουµε την υγεία των νησιωτών µας και
ιδιαίτερα των κατοίκων των µικρών νησιών. Στα περισσότερα από
τα νησιά δεν είχαµε κανένα απολύτως κρούσµα. Και αυτό, ξέρετε, είναι η µεγάλη κληρονοµιά της πατρίδας µας. Δεύτερον,
διασφαλίσαµε την απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδος. Τρίτον, στηρίξαµε και τη ναυτιλία και τους ναυτικούς µας, τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόµενους του κλάδου, µε συγκεκριµένα µέτρα και πρωτοβουλίες, τα οποία θα αναλύσω και στη συνέχεια.
Όσον αφορά στην ακτοπλοΐα µας, δεν αποτελεί απλά έναν από
τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, αλλά
αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς κλάδους της οικονοµίας
µας, αφού διασφαλίζει την εδαφική συνέχεια µεταξύ της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας.
Πώς τη στηρίξαµε; Τη στηρίξαµε µε 15 εκατοµµύρια ευρώ από
εθνικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό, τριάντα τέσσερα δροµολόγια τα επιδοτήσαµε. Ποιος φανταζόταν να επιδοτήσουµε δροµολόγια για την Κρήτη, για τη Χίο, για τη Μυτιλήνη, για τη Ρόδο;
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαµε την εδαφική συνέχεια. Δεύτερον, µειώσαµε τα λιµενικά τέλη κατά 20%. Και, βέβαια, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προετοιµάζουµε ειδικό
πρόγραµµα αποζηµίωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών από ευρωπαϊκούς πόρους.
Στηρίξαµε, όµως, και τους ναυτικούς µας, µε αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, µε παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας των
ανέργων ναυτικών, µε αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων
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για την εγγραφή άνεργων ναυτικών στους καταλόγους προσφεροµένων προς ναυτολόγηση.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε συγκεκριµένα µέτρα,
αποφασιστικά και έγκαιρα, διασφαλίσαµε και τη λειτουργία της
ακτοπλοΐας και, βέβαια, ενισχύσαµε µε κάθε µέσο και τρόπο τους
ναυτικούς µας.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται κρίσιµες και
συγκεκριµένες διατάξεις εφαρµογής του ν.3978/2011, ο γνωστός
νόµος περί δηµοσίων συµβάσεων, που αναφέρονται στον τοµέα
άµυνας και ασφάλειας, και προβλέπεται η εφαρµογή αυτού του
νόµου και στο Λιµενικό Σώµα.
Είναι απολύτως κρίσιµες και αναγκαίες οι συγκεκριµένες διατάξεις, διότι µας επιτρέπουν να προχωρήσουµε µε διαφάνεια,
γρήγορα, στην υλοποίηση πολύ σηµαντικών έργων, εθνικής σηµασίας έργων, που αναφέρονται στην προστασία των θαλάσσιων
συνόρων, αλλά και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του δείχνουν και σύνεση και αποφασιστικότητα και διαβάζουν ορθά την πραγµατικότητα. Με την ίδια
σύνεση και την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίζουµε να λαµβάνουµε τα µέτρα σταδιακά, έτσι ώστε να επανέλθουµε στην κανονικότητα της ζωής µας.
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας λάβαµε εγκαίρως όλα τα απαραίτητα
µέτρα, λειτουργούµε υπεύθυνα, µένουµε ασφαλείς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Δίνω τον λόγο τώρα στη Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ζέττα Μακρή για έξι λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσµια
έκθεση της πανδηµίας του κορωνοϊού έχει δηµιουργήσει σοβαρότατο πλαίσιο κρίσης, προκαλώντας τεκτονικές αλλαγές σ’ όλα
τα επίπεδα της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής ζωής. Διέρρηξε τους µέχρι πρότινος σταθερούς θύλακες
ασφαλείας των σύγχρονων κοινωνιών.
Τα χαρακτηριστικά της πανδηµίας και, κυρίως, η ταχύτατη εξέλιξή της, που προξενεί τεράστια υγειονοµικά κενά και καθιστά
αθωράκιστα τα σύγχρονα συστήµατα υγείας, αλλά και η γεωγραφική εξάπλωσή της ανά την υφήλιο, ταυτίζονται απόλυτα µε το
κύριο συστατικό της εποχής µας, την παγκοσµιοποίηση, και ως
ειρωνεία δηµιουργούν ίσως το πιο σοβαρό παγκοσµιοποιηµένο
πρόβληµα.
Έχει συµπληρωθεί ένας αιώνας από την έξαρση της καταστροφικής πανδηµίας της ισπανικής γρίπης το 1918, που οδήγησε στον θάνατο περίπου εκατό εκατοµµύρια ανθρώπους και
άλλαξε δραµατικά τη ροή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η
σύγχρονη υγειονοµική κρίση ίσως µε τη σειρά της να αποτελεί,
επίσης, ένα ιστορικό ορόσηµο έναν αιώνα αργότερα για τη µετάβαση των σύγχρονων κοινωνιών σε έναν ριζικά νέο τρόπο σκέψης, αλλά και για τη διαµόρφωση µιας νέας ζωής των ανθρώπων
µε άλλα χαρακτηριστικά και άλλες προτεραιότητες.
Το ολικό lockdown, δηλαδή η προσωρινή διακοπή των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και η απότοµη κοινωνική αποστασιοποίηση των ανθρώπων, που ήταν µυηµένοι, αν όχι εξαρτηµένοι
στις ταχύτατες κοινωνικές διαδράσεις, έφεραν ένα δραµατικό
σοκ, καθώς, επίσης, και τα παρελκόµενα αυτών, όπως η αβεβαιότητα της επερχόµενης οικονοµικής ύφεσης, οι νέες οικονοµικές
ταχύτητες και οι νέοι συσχετισµοί δυνάµεων σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Οι προβληµατισµοί αυτοί ταλανίζουν τις κυβερνήσεις και το
σύνολο του πολιτικού προσωπικού, γιατί εκπορεύονται, όχι µόνο
από τις έκτακτες ενέργειές τους για τον µετριασµό της διασποράς του ιού, αλλά και από τις αµέσως επόµενες, όπως αυτές που
συζητούµε σήµερα για την επιστροφή της ζωής σε ρυθµούς κανονικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί ηγέτες και οι κυβερνήσεις τους σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν εκτεθεί από την έξαρση
της πανδηµίας COVID-19 και έχουν επικριθεί δυσµενώς, ιδίως για
τα αντανακλαστικά τους στην εξάπλωσή της, καθώς από την
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Ισπανία µέχρι το Ηνωµένο Βασίλειο, από τις ΗΠΑ µέχρι τη Βραζιλία, οι πολιτικοί άργησαν να λάβουν δραστικά µέτρα για την
προστασία των πολιτών τους.
Αξιοσηµείωτη και φωτεινή εξαίρεση σ’ αυτή την τάση, η οποία
και επαινείται και προβάλλεται συνεχώς από τα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης εγνωσµένου κύρους, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος προσωπικά, ο οποίος προέταξε τη
δηµόσια υγεία υπεράνω κάθε άλλης διάστασης και επέβαλε από
νωρίς, µε τόλµη και αποφασιστικότητα, εµπιστευόµενος την
υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και γνώση της ειδικής επιτροπής
του Υπουργείου Υγείας, δέσµη µέτρων lockdown, ενέργεια που
έχει βοηθήσει τη χώρα να αποφύγει σε µεγάλο βαθµό τις δύσκολες καταστάσεις µε τις οποίες βρέθηκαν αντιµέτωπες άλλες
πλουσιότερες χώρες.
Περισσότερο από όλους, διθύραµβοι και συγχαρητήρια αξίζουν στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συµµορφώθηκαν υποδειγµατικά στα µέτρα περιορισµού, δείχνοντας την ψύχραιµη,
στωική, µα πάνω απ’ όλα, συλλογική ανοχή και αντοχή τους στις
δυσκολίες, έναν χρόνο µετά από την έξοδο από µία εξαντλητική
δεκαετή οικονοµική κρίση.
Επίσης, εύσηµα πρέπει να δοθούν στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, αλλά και στα Σώµατα Ασφαλείας, που µε αυταπάρνηση και εξαιρετικά υψηλό επιστηµονικό επίπεδο και επαγγελµατική ευσυνειδησία στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.
Το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο και πρέπει να υπερψηφισθεί,
αποτελεί τη γέφυρα για να περάσουµε στην επόµενη φάση, δηλαδή στην επαναφορά στην κανονικότητα και την ανάπτυξη όσο
το δυνατόν πιο ανώδυνα, πιο σύντοµα και πάντοτε µε σωστό
στρατηγικό σχεδιασµό, όπως εύστοχα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας πριν από λίγες µέρες το πακέτο των
µέτρων για τους επόµενους µήνες.
Το υπό συζήτηση άρτιο νοµοσχέδιο καλύπτει πρωτίστως και
περαιτέρω το καθολικό αίτηµα που προέκυψε για την υγειονοµική αναβάθµιση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου συστήµατος υγείας µε νέο προσωπικό, µε παροχή
κινήτρων προς τους επαγγελµατίες υγείας, µε περισσότερες κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας και µονάδων αυξηµένης φροντίδας, µε την προµήθεια του απαραίτητου υγειονοµικού υλικού
και µέσων ατοµικής προστασίας, αλλά και νέων εξελιγµένων τεχνικών µέσων.
Άλλωστε, όπως διαφαίνεται, οι απαιτήσεις ανταπόκρισης σε
νέες κρίσεις θα είναι πάντα πιεστικές και συνεπώς το σύστηµα
υγείας θα πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και να κάνει τις
καλύτερες επιλογές στελεχών, ώστε να µπορούν να εξελίσσονται
συνεχώς και να είναι ικανά να ανταποκριθούν µε επάρκεια στην
επόµενη και ίσως άγνωστη πάλι δοκιµασία.
Τούτων δοθέντων, σε συνάρτηση µε το εξαιρετικά υψηλής
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στάθµης επιστηµονικό δυναµικό της χώρας, αλλά και των πανεπιστηµιακών ινστιτούτων και εργαστηρίων, η Ελλάδα θα µπορεί
να συµµετέχει ενεργά στις έρευνες για την αναζήτηση εµβολίων,
αλλά και άλλων τρόπων εξάλειψης του κορωνοϊού.
Επιπρόσθετα, µεταξύ άλλων πολλών και σηµαντικών, το νοµοσχέδιο καλύπτει την προστασία της πρώτης κατοικίας, προετοιµάζει την επαναλειτουργία των σχολείων, φέρνει τεχνικές
διατάξεις για τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, παρατείνει ευνοϊκές ρυθµίσεις προηγούµενων ΠΝΠ για οµαλή επαναφορά στην κανονικότητα, επιµηκύνει την προθεσµία υπαγωγής
στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, εκτείνει τη µείωση επαγγελµατικού µισθώµατος, ρυθµίζει το ζήτηµα της οµαλής επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.
Η κρίση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερο από
την οικονοµική πίεσε και την προώθηση µεταρρυθµίσεων που
έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των πολιτών και την αποσυµφόρηση των δηµοσίων υπηρεσιών. Για τον
λόγο αυτό θα πρέπει πρωτίστως να δούµε την έξαρση της πανδηµίας όχι σαν µία ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά ως µία ευκαιρία για να µπορέσουµε να θεραπεύσουµε τάχιστα αρρυθµίες
και σφάλµατα του παρελθόντος.
Άλλωστε, οι κρίσεις και κυρίως οι υγειονοµικές ποτέ δεν αποτέλεσαν έναν αυτόµατο µηχανισµό διόρθωσης των κακώς κειµένων σε µία κοινωνία. Η διαδικασία των αλλαγών δεν είναι ούτε
υπερφυσική ούτε κοινωνικά ουδέτερη, αλλά είναι αποτέλεσµα
συνεχούς και ευέλικτου σχεδιασµού που επικρατεί ή αποτυγχάνει ανάλογα µε την αποδοχή ή όχι αυτών από την κοινωνία.
Η επιτυχία της χώρας µέχρι στιγµής να αποφύγει µία µαζική
καταστροφή καταγράφεται ως µία θετική υποθήκη για το άµεσο
µέλλον. Όµως, δεν πρέπει να εφησυχάζουµε. Για να παρουσιάσει
η χώρα παρόµοια επιτυχία και στη φάση της ανόρθωσης που
τώρα διανύουµε θα πρέπει να επιδείξει διάθεση για δραστικές
αλλαγές και προσαρµογές, µε µελέτη, σχέδιο και επιµονή.
Το παρόν νοµοσχέδιο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέτει
τις ως άνω βάσεις που πρέπει να οδηγήσουν σε πολύ ουσιαστικές και αναγκαίες ρυθµίσεις, προτεραιότητες και προοπτικές,
που όχι µόνο πρέπει να διατηρηθούν, αλλά και να επεκταθούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Κοντοζαµάνης
θέλει να κάνει κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για να διανεµηθούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µπορούσα σήµερα να µην αναφερθώ στη µαύρη µέρα
για τον ελληνισµό και τον Χριστιανισµό, στη µαύρη άλωση από
τους Οθωµανούς. Θα κλείσω µε το «σώπασε κυρά Δέσποινα και
µην πολυδακρύζεις, πάλι µε χρόνια, µε καιρούς, πάλι δικά σου
θα ‘ναι».
Κύριε Πρόεδρε, µετά από συνεχείς συνεδριάσεις των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών για την κύρωση των
από 13-4 και 1-5-2020 πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου,
καθώς και άλλες διατάξεις, ερχόµαστε στην Ολοµέλεια σήµερα
για την ψήφισή τους.
Εµείς ως Ελληνική Λύση δεν είµαστε κόµµα διαµαρτυρίας και
στείρας αντιπολίτευσης. Διατυπώσαµε τον προβληµατισµό µας
για τον τρόπο της αντιµετώπισης του κορωνοϊού από την Κυβέρνηση και θέσαµε προτάσεις ουσιαστικές που θα βοηθήσουν την
Ελλάδα µας να ανατάξει δυνάµεις και να µπει σε µία πορεία ουσιαστικής και ανταγωνιστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να παράγει
πλούτο και να είναι οικονοµικά υγιής. Εσείς, όµως, επιλέξατε να
ευνοήσετε τους ηµετέρους σας δίνοντάς τους πακτωλό χρηµάτων, ενώ τον ελληνικό λαό τον αντιµετωπίζετε ως επαίτη.
Κυρίες και κύριοι, στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βιώσαµε, ο µεγάλος πρωταγωνιστής υπήρξε το δηµόσιο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του. Με
χειροκροτήµατα το αναγνωρίσατε πολλές φορές ως τώρα. Ελπίζουµε να το αναγνωρίσετε και εµπράκτως, αποκαθιστώντας
τον σεβασµό και την αξιοπρέπεια που του αρµόζει µε κάθε τρόπο
και αποδοµώντας επιτέλους το σχέδιό σας περί συµπράξεων
ιδιωτικού και δηµοσίου.
Είναι αλήθεια ότι κάποιες προβλέψεις έγιναν στις παρούσες
ΠΝΠ, αλλά χρειάζονται κι άλλα πολλά και στοχευµένα να γίνουν
ακόµα για να τις θεωρήσει κανείς ως ολοκληρωµένες.
Και εξηγούµαι. Στην περίπτωση των απασχολούµενων ιδιωτών
γιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για τον κορωνοϊό µε ιδιωτική
σύµβαση ορισµένου χρόνου του άρθρου 14 της πρώτης ΠΝΠ,
συµφωνούµε µε τη µοριοδότηση που προκρίνετε, αλλά επιφυλασσόµαστε για τις προθέσεις σας. Διότι, διατηρώντας το δικαίωµά τους να ιδιωτεύουν και ταυτόχρονα να λαµβάνουν τις
µηνιαίες αποδοχές των 2.000 ευρώ που τους προσφέρετε, προωθείτε δια της πλαγίας οδού τις συµπράξεις, λοιδορώντας τον
δηµόσιο χαρακτήρα του, µε πρόφαση τις ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας του COVID-19.
Ακολούθως, συστήνετε εκατόν εβδοµήντα θέσεις στη Λέσβο,
στη Χίο και στη Σάµο εξαιτίας των λαθροµεταναστών -το είπατε
κι εσείς, κύριε Κοντοζαµάνη- και αφήνετε στην άκρη τα υπόλοιπα
νησιά που πλήττονται τόσα χρόνια απ’ όλες τις ασθένειες και όχι
µόνο από τον κορωνοϊό. Στην περιφέρεια αντιµετωπίζουν έκτακτες συνθήκες χωρίς προσωπικό κάθε χρόνο για τουλάχιστον έξι
µήνες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Όµως, δεν δείχνετε να δράττεστε της ευκαιρίας του κορωνοϊού. Καθόλου! Μπορεί να γίνει ευκαιρία, αν γίνουν οι σωστές
επιλογές, για να αποδώσετε κίνητρα στους ήδη διορισµένους
γιατρούς της παραµεθορίου ώστε να µην επιθυµούν να κάνουν
χρήση του νόµου της πενταετίας για να µετατεθούν σε άλλο νοσοκοµείο, ιδιαίτερα σε νησιά όπως η Ικαρία, η Κως και η Λήµνος,
στα οποία τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν ούτε καν ιδιώτες γιατροί. Δώστε τους λόγο και κίνητρα να παραµείνουν µόνιµα
εκεί.
Στη διάρκεια της έξαρσης της νόσου ήρθαµε αντιµέτωποι µε
τις τεράστιες ελλείψεις της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η
οποία ήταν σχεδόν απογοητευτικά ανύπαρκτη και παροπλισµένη,
µε τις δοµές της σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητες.
Στην Ελληνική Λύση γνωρίζουµε την επιτακτική ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Έχουµε προτάσεις συγκεκριµένες και τις έχουµε αναδείξει.
Σε άλλη διάταξη θεσµοθετείτε κατ’ εξαίρεση, διότι σε καµµία
περίπτωση δεν πρέπει να παγιωθεί, την απαλλαγή από την υποχρέωση της Υπηρεσίας Υπαίθρου συγκεκριµένων ειδικοτήτων
που παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά την κρίση του κορωνοϊού
σε δηµόσια νοσοκοµεία. Διερωτάται εύλογα κανείς: Γιατί µόνο
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οι συγκεκριµένες ειδικότητες και όχι όλες όσες είχαν εµπλοκή
κατά τη συγκεκριµένη περίοδο;
Όµως, δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Η απαλλαγή από την Υπηρεσία Υπαίθρου δεν θα έπρεπε να τίθεται σε καµµία περίπτωση
ως µέσο επιβράβευσης, ιδιαίτερα δε όταν έχουµε τόσες ελλείψεις γιατρών στα νησιά µας και γενικά στην επαρχία.
Θα πρότεινα επιπρόσθετα στην επικείµενη αναδιάρθρωση του
ΕΣΥ να οριστεί ότι η Υπηρεσία Υπαίθρου θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά τη λήψη της ειδικότητας για να µπορούν οι γιατροί,
ειδικευµένοι πλέον και όχι απλοί πτυχιούχοι, να προσφέρουν πραγµατικά ολοκληρωµένη υπηρεσία στην επαρχία και τα νησιά. Μία
τέτοια Υπηρεσία Υπαίθρου θα µπορούσε να λαµβάνει και ανάλογης βαρύτητας µοριοδότηση στην περίπτωση αίτησης για κάλυψη
θέσης στο δηµόσιο νοσοκοµείο όπου τα προσόντα, πέρα από τις
σπουδές, τις δηµοσιεύσεις και τη συµµετοχή σε συνεδρία, θα πρέπει να είναι εξόχως αυξηµένα όσον αφορά στη µάχιµη προϋπηρεσία.
Για τον τουρισµό τι να πούµε; Εκεί που λέγατε ότι θα υπάρχουν πιστοποιητικά υγείας για τους ξένους που θα έρθουν εδώ,
τώρα τα καταργείτε πριν καν αρχίσει η τουριστική περίοδος και
θα ανοίξετε τα σύνορα να έρθει ο καθένας. Και τι θα µπορούσε
να γίνει; Θα µπορούσε να έχουµε νέα έξαρση του ιού και µετά οι
τουρίστες να πάνε στις χώρες τους ή ακόµα χειρότερα να νοσηλεύονται εδώ και ο ελληνικός λαός τελικά να εγκλειστεί ξανά για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κι αυτή τη φορά όχι για
σαράντα-πενήντα µέρες, αλλά για µήνες, µιας και θα έχουµε ολόκληρο φθινόπωρο και χειµώνα µπροστά µας.
Δώστε ασφάλεια στον κόσµο, κύριοι της Κυβέρνησης, όπως
ακριβώς τη δίνετε στους φίλους σας.
Και µιας και µιλάµε για φίλους, δεν λάβατε κανένα µέτρο για
την προστασία των νοικοκυριών από διακοπές ρεύµατος, νερού
και τηλεφώνου. Την ίδια στιγµή, όµως, δίνετε το δικαίωµα στα
κανάλια, που µόνο πληττόµενα δεν είναι, να πληρώσουν 50% λιγότερα χρήµατα στη «DIGEA», που µε τη σειρά της θα συµψηφίσει το απολεσθέν έσοδο µε το εκπλειστηρίασµα των συχνοτήτων
από το ίδιο το κράτος, δηλαδή από όλους εµάς.
Και για να µαθαίνει ο κόσµος, η «DIGEA» ανήκει και αυτή µετοχικά στα ίδια κανάλια.
Πολλές χαρές, κύριοι της Κυβέρνησης. Πολλές και προκλητικές!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη Νέα
Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οικονοµολόγοι πολύ συχνά
µιλάνε για τη λεγόµενη «στιγµή Χάµιλτον». Ο Χάµιλτον είναι γνωστός, πρώτα απ’ όλα γιατί έχει το πρόσωπό του στο δεκαδόλαρο
και δεύτερον, γιατί ήταν ο άνθρωπος που σκέφτηκε να ενοποιήσει -ήταν ο πρώτος Υπουργός Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών- το δηµόσιο χρέος των τότε Ανεξαρτήτων Πολιτειών, να
το κάνει ενιαίο. Και τι έκανε; Η νέα κατάσταση των Ηνωµένων Πολιτειών ανέλαβε το χρέος αυτό. Και µόνο µε την ανάληψη αυτή,
το χρέος απέκτησε µία τροµακτική αξία. Με την κίνηση αυτή και
σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία της κεντρικής τράπεζας, που
τότε την ονόµασε «πρώτη τράπεζα της Αµερικής», αλλά και
άλλες ενέργειες, ο Χάµιλτον κέρδισε επαξίως τη θέση του στο
δεκαδόλαρο, αλλά κυρίως τη θέση του µεταξύ των εµπνευσµένων ανθρώπων που καταλαβαίνουν ότι σε δύσκολες στιγµές, σε
κρίσιµες στιγµές πρέπει να πάρεις µία πρωτοβουλία τέτοιου µεγέθους, να ενοποιήσεις, δηλαδή, την οικονοµική κατάσταση σε
ένα άλλο επίπεδο.
Δυστυχώς, ο Χάµιλτον σκοτώθηκε σε µία µονοµαχία. Ο λόγος
για τον οποίο δεν έγινε Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών ήταν
ότι προτίµησε την αγάπη από την επίσηµη σχέση.
Όµως, όλα αυτά µπορούν να συνδυαστούν κάλλιστα τη στιγµή
που στην Ευρώπη παίρνουν πλέον αποφάσεις δύσκολες. Σας το
λέω αυτό, διότι πολλοί οικονοµολόγοι λένε ότι η Ευρώπη δεν έχει
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φτάσει ακριβώς σε αυτή τη «στιγµή Χάµιλτον», όπως τη λένε,
αλλά είναι στη «στιγµή Μέρκελ».
Παρά ταύτα, η Μέρκελ -και το πιο εντυπωσιακό- µε την υποστήριξη του Σόιµπλε, ο οποίος εν ολίγοις είπε, «Αφήστε τις κουταµάρες, να κάνουµε καµµιά δουλειά µη διαλυθεί η Ευρώπη»,
προσπαθεί αυτήν τη στιγµή να βρει µία άκρη σε ένα πρόβληµα
το οποίο ναι µεν κανείς δεν το δηµιούργησε, δεν ξέρουµε από
πού ήρθε και πώς ήρθε -θα το βρει ο Τραµπ!- αλλά το σίγουρο
είναι ότι ξέρουµε τις επιπτώσεις.
Δεν είναι εδώ πολλοί συνάδελφοι. Βλέπω τον κ. Ξανθό, ο
οποίος ίσως µπορεί να µας εξηγήσει γιατί σε αυτό το σηµείο δεν
υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των Ελλήνων Βουλευτών είτε είµαστε
εδώ µέσα, είτε είµαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι µαθαίνω ότι
η στάση µας -ως Ελλήνων και Ελληνίδων εννοώ- στο ζήτηµα αυτό
του µεγάλου βήµατος που κάνει η Ευρώπη µέχρις ότου να συναντήσει τον Χάµιλτον που έλεγα νωρίτερα, δεν είναι ενιαία. Και
αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι αυτό αντανακλά και στον τρόπο
µε τον οποίο συζητάµε εδώ το παρόν νοµοσχέδιο.
Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ρυθµίσεις οι οποίες είναι
υφασµένες µία προς µία για να εξυπηρετήσουν ειδικές καταστάσεις, να εξυπηρετήσουν προβλήµατα όπου τα ανακαλύπτουµε.
Και φαντάζοµαι ότι όλοι οι Βουλευτές είναι σε συνεχή επαφή µε
τους Υπουργούς, «Πρόσεξε αυτό», «Δες εκείνο», ώστε µε κάθε
τρόπο κανένα κοµµάτι της κοινωνίας να µη µείνει χωρίς µία κάποια βοήθεια.
Και βοήθεια αυτήν τη στιγµή σηµαίνει τι; Σηµαίνει ότι θα σε
βοηθήσουµε εµείς επειδή θα βοηθήσεις τον εαυτό σου. Δυστυχώς, αυτό δεν περνάει πάντοτε µε τον τρόπο µε τον οποίο φανταζόµαστε, διότι πάντοτε υπάρχει µία άλλη φωνή που λέει «Δεν
χρειάζεται να κάνεις τίποτε, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, εγώ
είµαι εδώ για εσένα». Και εκεί τα πράγµατα µπερδεύονται και το
µήνυµα που στέλνουµε µπερδεύεται ακόµη χειρότερα.
Άρα, νοµίζω ότι ενώ οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι απολύτως ακριβείς και απαραίτητες, δεν έχουµε ακόµη φτάσει σε
αυτήν τη στιγµή που θα πούµε πώς θα γίνουν τα πράγµατα από
δω και πέρα.
Τα χρήµατα τα οποία λένε οι Ευρωπαίοι ότι θα βάλουν στο
τραπέζι -θα δούµε πώς θα είναι και πόσα θα είναι- κατά τη γνώµη
µου θα γίνουν πολύ περισσότερα του χρόνου -ελπίζω να µην επιβεβαιωθώ- αν η κρίση -και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον
οποίο θα γίνουν περισσότερα- του ιού ξαναχτυπήσει.
Θα γίνουν, όµως, περισσότερα και για έναν άλλο λόγο: Η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει ένα άλµα αντιλαµβανόµενη ότι δεν αντέχει όταν συναντά µεγάλες κρίσεις µπροστά της. Και το άλµα
το κάνει σε µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Λέει: Τι θέλω να ενισχύσω; Τι θέλω να γίνω όταν µεγαλώσω, παρ’ όλο που είναι ήδη
πολύ µεγάλη; Θέλω την «πράσινη» Ευρώπη. Θέλω την τεχνολογική Ευρώπη. Άρα, δεν είναι απλώς ένα βήµα άµυνας απέναντι
σε ένα κακό που µας βρίσκει, αλλά είναι ταυτοχρόνως µία επίθεση. Προσπαθεί και προσπαθούµε και εµείς µαζί της, να µετατρέψουµε αυτήν την κρίση σε ευκαιρία. Και έτσι πρέπει να δούµε
και τα λεφτά που θα έρθουν και το πώς θα χειριστούµε τα πράγµατα από δω και πέρα.
Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να ξανασκεφτούµε την πολιτική εντολή που έχει η παρούσα Πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο και εποµένως η Κυβέρνηση, είναι ακριβώς αυτό, ότι
δηλαδή δεν φτάνουν ούτε τα όσα υποσχεθήκαµε προεκλογικά
για να κάνουµε την Ελλάδα να πάει το µεγάλο βήµα µπροστά.
Δεν ξέραµε ότι θα συναντήσουµε αυτήν την κρίση, δεν ξέραµε,
όµως, ότι θα βρούµε και την ευκαιρία να λύσουµε προβλήµατα,
τα οποία δυστυχώς τα σέρναµε τα τελευταία χρόνια.
Με λίγα λόγια, οι ρυθµίσεις είναι καλές. Υπάρχει πεδίο βελτίωσης. Εγώ, για παράδειγµα, δεν συµφωνώ µε τον τρόπο µε τον
οποίο οι ασφαλιστικές εισφορές κατανέµονται στις περιπτώσεις
που θα έχουµε ευέλικτη εργασία. Αυτό, όµως, δεν λέει τίποτα,
διότι και η λύση αυτή είναι καλή και µπορεί να προχωρήσει. Στο
κάτω-κάτω εδώ είµαστε για να τα ανταλλάζουµε.
Νοµίζω ότι το πιο σηµαντικό είναι αυτήν τη στιγµή να κάνουµε
το βήµα µπροστά και να πάµε παρακάτω µε αυτές τις ρυθµίσεις.
Από κει και πέρα, όσοι δεν συµφωνούν µε αυτό -και το καταλαβαίνω- ήρθε η στιγµή να χωρίσουµε ίσως και να δούµε ποιος
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δουλεύει και ποιος προτιµά να πάει µία βόλτα στο Ζάππειο και
εποµένως να δούµε πώς πάµε παρακάτω. Το σίγουρο είναι ότι
έχουµε πάρα πολλή δουλειά µπροστά µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς για την τήρηση του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Παύλο Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι
λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από πού να το πιάσω και από πού να αρχίσω; Εδώ δεν είναι
νοµοσχέδιο κύρωσης, αγαπητοί µου συνάδελφοι, των ΠΝΠ του
Υπουργείου Υγείας. Εδώ είναι ένα πράγµα το οποίο έχει διακόσια
πενήντα άρθρα. Και ξεκινάω µε ένα που έχει τροµερό ενδιαφέρον. Θέλω να πω πάρα πολλά και γενικά, αλλά δεν προλαβαίνω.
Έχω και τον κύριο Πρόεδρο εδώ. Οπότε, για να µην έχουµε «αγκαλιάσµατα» στο τέλος, τα λέω γρήγορα.
Κοιτάξτε, έχετε άρθρο τεσσαρακοστό έκτο στην πρώτη ΠΝΠ,
στο οποίο λέτε ότι η αναστολή των προθεσµιών προβλέπεται στις
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης κ.λπ.. Τα
λέτε µπερδεµένα και δεν καταλαβαίνει άνθρωπος τίποτα. Με
αυτό τι κάνετε; Καθαρίζετε τους τραπεζίτες που έδωσαν τα δάνεια. Καθαρίζετε τους τραπεζίτες!
Τι σχέση και ο κορωνοϊός µε αυτό; Ο κορωνοϊός τι σχέση έχει
µε αυτό το άρθρο όπου «καθαρίζετε» τους τραπεζίτες που έδωσαν τα θαλασσοδάνεια είτε σε κόµµατα είτε σε επιχειρηµατίες
που τα έκαναν προσωπικό πλουτισµό σε Ελβετίες και νησιά Καϊµάν και δεν ξέρω και εγώ τι και σε Panama Papers και δεν συµµαζεύεται και σε λίστες; Και τώρα τους βγάζετε αγνούς και
αµόλυντους και µετά θα σας κουνάνε και το δάχτυλο ότι «η Δικαιοσύνη µάς καθάρισε».
Περάσατε την ιστορία πρώτα ότι πρέπει να ζητήσει η τράπεζα
να διωχθούν. Το βγάλατε από αυτεπάγγελτο. Δώσατε τέσσερις
µήνες παράταση που έκλεισαν τα δικαστήρια, αλλά δεν συµπεριλαµβάνετε τους τραπεζίτες. Πέρασαν οι προθεσµίες και τώρα
είναι καθαρά, άσπιλα και αµόλυντα όλα αυτά τα κοράκια του εκσυγχρονισµού, τα οποία έφαγαν τα λεφτά των τραπεζών και του
ελληνικού λαού. Το ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, κύριε Κοντοζαµάνη, βλέπω και συνεχίζετε το άρθρο
που καθαρίζει -δεύτερο «πλυντήριο» πάλι µε τον κορωνοϊό- τον
κ. Καρβέλη. Καθαρίζετε τον κ. Καρβέλη. Αυτό θα δείχνει το δικαστήριο αύριο, όταν θα του λένε: «Γιατί, παιδάκι µου, εσύ παρήγγειλες µε 18 ευρώ τις στολές, όταν ο κ. Στάθης είπε την ίδια µέρα
ότι τις παρήγγειλε µε 8 και µάλιστα δεν τις έχει παραλάβει κιόλας; Και γιατί επέλεξες µια εταιρεία του Λαϊνιώτη, που είστε κοντινοί συγγενείς και τα λοιπά και τα λοιπά;» Αυτά που έχουµε πει
τριακόσιες φορές. Και εδώ τον «καθαρίζετε». Είναι νόµιµο. Το κάνετε νόµιµο.
Αυτό είναι λογική Μαρίας Αντουανέτας, κύριε Κοντοζαµάνη,
«το κράτος είµαι εγώ, τα τρώω και δεν πληρώνω».
Αυτό κάνετε εδώ, κύριε Κοντοζαµάνη. Σας είπα να το αποσύρετε. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Δεν πρόκειται να τον καθαρίσετε, επειδή είναι ο κολλητός του κ. Μπεκίρη, πού είναι ο γιος
του Βουλευτή, που είναι πρώην Βουλευτής της Πάτρας, που είναι
τώρα διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη. Το
δεύτερο ήταν αυτό.
Τρίτον, όσον αφορά τη δωρεά Νιάρχου, να απαντήσετε, κύριε
Κοντοζαµάνη. Και εδώ «πλυντήριο» κάνετε. Τίποτα άλλο. Αυτό
κάνετε. Πήρε τη δουλειά ο συγγενής του γιατί θα τα έφερνε 30
του Μάρτη. Σήµερα είναι τέλος του Μάη και δεν τα έχει φέρει
ακόµη και είναι καθαρός, είναι νόµιµος, είναι αξιοπρεπής πολίτης
αυτής της χώρας.
Με τη δωρεά του Νιάρχου, γιατί δεν συµπεριλαµβάνετε στο
προσωπικό, το οποίο δικαιούται ένα επίδοµα; Δίνετε ένα επίδοµα
που δίνει ο Νιάρχος για το υγειονοµικό προσωπικό των ΜΕΘ
κ.λπ.. Γιατί δεν το δίνετε στους ΕΚΑΒίτες; Δεν µεταφέρανε οι
ΕΚΑΒίτες και οι οδηγοί των ασθενοφόρων των κέντρων υγείας
και τα κέντρα υγείας που ορίσαµε σαν κέντρα COVID; Γιατί δεν
το δίνετε και σε αυτούς το επίδοµα; Πρέπει να δοθεί και σε αυτούς. Είναι στοιχειώδης αναγνώριση του έργου που προσέφε-
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ραν. Δείτε το. Έχετε χρόνο. Τόσες νοµοτεχνικές φέρνετε. Μιαδυο λέξεις είναι: ΕΚΑΒ και κέντρα υγείας COVID και οδηγοί
ασθενοφόρων των κέντρων υγείας.
Και µιας που είπα για το ΕΚΑΒ, πάω σ’ ένα θέµα τώρα, το
οποίο είναι πολύ σοβαρό. Με ενηµέρωσαν ότι από την Τρίτη που
µας πέρασε η Πολεµική Αεροπορία δεν µπορεί να διαθέτει πλέον
αεροπλάνο για τις αεροµεταφορές. Το ξέρετε; Από την Τρίτη
που µας πέρασε. Και µε ενηµέρωσαν και για κάτι άλλο, το οποίο
είναι πολύ σοβαρό, αν έχει γίνει. Με ενηµέρωσαν ότι το Σάββατο
που µας πέρασε -το µεταφέρω µε µια µικρή επιφύλαξη, σίγουρο
είναι, αλλά βάζω µια µικρή επιφύλαξη, γιατί είναι πληροφορία
από το Κέντρο Αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ στην Ελευσίνα,- δεν
είχαµε C27, γιατί είχε χρησιµοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό της
χώρας για τη µετάβαση στην Κρήτη.
Φαντάζεστε να το είχε κάνει ο Τσίπρας αυτό τι θα είχε γίνει.
Μήπως θυµάστε τι είχε γίνει όταν είχε πάρει ο Τόσκας ένα από
τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ για να δούµε -από το τελευταίο που
έκατσε- αν δουλεύει και που υπήρχαν άλλα επιχειρησιακά ελικόπτερα;
Και τώρα, βέβαια, φαίνεται η αναγκαιότητα των βάσεων της
Σύρου και του Ακτίου που δεν σας άρεσαν. Μόνο που τα ελικόπτερα δεν είναι ταξί να γυρνάνε. Αυτήν τη στιγµή το Άκτιο δεν
έχει ούτε ελικόπτερο σήµερα. Αν χρειαστεί, πρέπει να φύγει από
την Τανάγρα ελικόπτερο, να πάει επάνω µε τρεις-τέσσερις ανεφοδιασµούς για να το φέρει πίσω. Αυτή είναι η στήριξη που κάνετε στο ΕΚΑΒ;
Και µιας που ήλθε και η κουβέντα για την ΕΑΒ, εµείς είχαµε
συµφωνήσει τα δύο από τα τρία ελικόπτερα του ΕΚΑΒ να επισκευαστούν στην ΕΑΒ. Το αλλάξατε για να πάρουµε καινούργια.
Το αλλάξατε και θα πάρετε καινούργια ελικόπτερα. Είχαµε συµφωνήσει, όµως, στηρίζοντας την ΕΑΒ και όχι κάνοντας την κακοµοιριά που κάνετε τώρα.
Ο Νιάρχος όπου να είναι θα µας παραδώσει τα δύο πτητικά
µέσα. Τι συµβαίνει; Έχει γίνει κανένα deal µε καµµία εταιρεία να
αναλάβει το έργο των αεροδιακοµιδών επειδή είναι προσοδοφόρο; Και τα τρία πλωτά που θα πάνε Νάξο, Ρόδο, Λέρο κ.λπ.
είναι αυτά που προκηρύξαµε µε τον Σαντορινιό και ήρθε ο κ.
Πλακιωτάκης και λέει «ενισχύουµε» και άλλα τέτοια. Είδατε πώς
όλη αυτή η ενίσχυση που κάναµε, το άνοιγµα του νοσοκοµείου
της Σαντορίνης, είναι η θωράκιση για να έρθει ο τουρισµός
αύριο-µεθαύριο;
Επίσης, το Νοσοκοµείο της Καρπάθου γιατί δεν το ανοίγετε;
Είναι ο κ. Γεραπετρίτης από εκεί. Είχαµε προκηρύξει και δεκατέσσερις θέσεις γιατρών. Τις προκηρύξατε ξανά τον Φλεβάρη.
Το είχατε σταµατήσει. Προσωπικό τώρα πήρατε για το Νοσοκοµείο της Καρπάθου; Μπράβο. Να δω πότε θα µπει µπροστά,
γιατί, όπως ξέρετε, εγώ ανάµεσα σε Μάη και Ιούνη πέρσι είχα
πάει και ήµασταν έτοιµοι να το ανοίξουµε. Είχε τελειώσει. Δεν
κάναµε παραλαβή τότε για να µη µας λέτε ότι το κάναµε προεκλογικά. Ήταν έτοιµο. Το τελειώσαµε, αν και καθυστερούσατε
εφτά-οχτώ χρόνια να το τελειώσετε. Το τελειώσαµε. Τα είχαµε
ρυθµίσει όλα για να ξεκινήσει και από τότε µέχρι τώρα δεν «έχετε
παίξει πενιά» και είναι και ο κ. Γεραπετρίτης από εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο κουβέντες ακόµα θέλω να πω και ευχαριστώ για την
ανοχή. Τα λέω αναγκαστικά σκόρπια, αλλά δεν µπορώ να απαντήσω συνολικά σε αυτά που άκουσα και από τον κ. Μπούρα.
Ήθελα να απαντήσω.
Θα κριθούµε όλοι για το πώς θα πάει η οικονοµία, κύριε
Μπούρα. Βάλαµε πλάτη για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία.
Τη βάλαµε την πλάτη. Η απάντηση που πήρα για το τι µονάδες
ανοίξαµε είναι η πρόταση που έκανα στον κ. Κικίλια εκείνο το
απόγευµα, όταν είχε χαθεί η µπάλα και λέγαµε ότι µόνο εκατό
κρεβάτια µπορούµε να ανοίξουµε. Άλλα εκατόν τριάντα τρία
ανοίξαµε. Τα εκατόν τριάντα είναι ΜΑΦ, που είπαµε ότι µε τον
τρόπο που τους είπα να τα µετατρέψουν συν τριάντα δύο από
τα στρατιωτικά και τα εκατόν σαράντα πέντε από τις ιδιωτικές
ΜΕΘ, που είχαµε εβδοµήντα και µπήκαν άλλα τόσα επειδή τους
βάλατε τα 1.600 ευρώ.
Αυτό έγινε. Βάλαµε πλάτη για αυτό. Δεν πρόκειται να βάλουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλάτη, όµως, σε καµµία διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος.
Και το λέω έτσι. Μαζέψτε δύο-τρεις διοικητές -και το λέω µε
ονόµατα- τον κ. Γρηγορόπουλο από τον «Ευαγγελισµό». Την έχει
δει «το κράτος είµαι εγώ και αυτός». Είναι ένας από τους δύο διοικητές που έχω µάθει -θα υπάρχουν και άλλοι, τους παρακολουθούµε όλους- που πάνε να διώξουν τις ατοµικές συµβάσεις και
µάλιστα στο πιο εντυπωσιακό νοσοκοµείο της χώρας, που εκεί
γλιτώσαµε 2.300.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι καθαρίστριες
έπαιρναν 250 ευρώ παραπάνω στην τσέπη. Και πήγε να περάσει
από το ΔΣ ότι, ενώ δεν τους υπέγραψε τις συµβάσεις, τους υπέγραψε εξάµηνη, αυτοί που τελειώνουν το 2020 σε άλλα νοσοκοµεία δεν µπορούν να κάνουν ανανέωση µε τη ρύθµιση που
περάσατε εσείς και πήγε να περάσει ότι από 1-1-2021 θα φέρει
ξανά εργολάβο. Γιατί θα φέρει ξανά εργολάβο; Για να δίνει ξανά
4,5 αντί για 2,5;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, παρακαλώ,
έχετε µιλήσει τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κλείνω µε ένα τελευταίο, µε τον «Ευαγγελισµό» πάλι.
Επίσης, κάνει κι άλλα. Έβαλε -λέει- κάµερες στη ΜΑΦ και στη
ΜΕΘ και χωρίς να υπάρχει καµµία απόφαση; Πού το είδε γραµµένο αυτό το πράγµα; Πάρτε τον τηλέφωνο να τις κατεβάσει
αύριο το πρωί, γιατί θα πάω εγώ από κει, γιατί νοσηλεύεται και
ένας φίλος µου στη ΜΑΦ. Και αν µε γράψει, θα την ταπώσω εγώ
την κάµερα. Έτσι; Δεν έχει κανένα νόηµα στην αντιµετώπιση του
κορωνοϊού η τοποθέτηση καµερών σε τέτοιους χώρους, εκεί που
είναι εργαζόµενοι, εκεί που είναι ασθενείς.
Μη γελάτε, κύριε Λοβέρδο. Έτσι είναι. Δεν µπορεί να µπει αυτό
το πράγµα σε νοσοκοµείο αναφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν λέµε για την είσοδο. Εδώ µιλάµε για
µέσα στους χώρους νοσηλείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάξτε το ρολόι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και η µόνη απόφαση που υπάρχει είναι
4 χιλιάρικα ανάθεση σε έναν για να µου µετρήσει τα καλώδια και
πού θα µπουν οι κάµερες. Μόνο αυτό υπάρχει. Τα άλλα από πού
ήρθαν; Με τι λεφτά τα αγόρασε; Χώρια τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κάτι για τον τόπο µου θέλω να πω. Συγγνώµη. Προσέξτε µη βάλετε φωτιά στο ΠΑΓΝΗ µε τη µεταφορά.
Σας δίνει ο Νιάρχος κάποιους αναπνευστήρες και κρεβάτια για
να αναπτυχθούν άλλα δέκα κρεβάτια. Πάτε να διώξετε µία από
τις µεγαλύτερες µονάδες επεµβατικής καρδιολογίας στη χώρα,
να τη βγάλετε, για να αναπτύξετε εκεί κρεβάτια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι άλλο, κύριε Πολάκη. Κλείστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πείτε, λοιπόν, του κ. Χαλκιαδάκη και του
κ. Γρηγορόπουλου, να βρουν άλλους χώρους να τα αναπτύξουν,
διότι θα παραιτηθούν όλοι οι γιατροί της Καρδιολογικής.
Μην πάτε να κάνετε –υποτίθεται- αυτά τα επεκτατικά του κ.
Χαλκιαδάκη από το παρελθόν, γιατί έχει γίνει µεγάλο νταβαντούρι µε αυτήν την ιστορία κάτω. Σταµατήστε το αυτό το πράγµα
να µη συνεχιστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα µπορούσα να µιλάω µέχρι αύριο,
αλλά, δυστυχώς, σίγουρα θα επιδείξετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αυτό είναι σίγουρο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μιλήσατε έντεκα
λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαµε ότι µε τον
κορωνοϊό δεν θα σκεπάσουµε ό,τι δουλειά, deal, µάσα, µίζα µπορεί να περάσει.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Λοβέρδος Ιωάννης, για έξι
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Εγώ δεν θα σχολιάσω τα όσα είπε ο κ. Πολάκης. Δικαίωµά του είναι να λέει ό,τι
θέλει. Αυτό είναι και το κοινοβουλευτικό του δικαίωµα, το οποίο
σέβοµαι απεριόριστα, διότι εµείς, στη Νέα Δηµοκρατία, είµαστε
κοινοβουλευτικό κόµµα και σεβόµαστε απόλυτα τους θεσµούς.
Θέλω µόνο να παρατηρήσω κάτι απλώς για την αποκατάσταση
της ιστορικής αλήθειας. «Το κράτος είµαι εγώ» δεν το είπε η
Μαρία Αντουανέτα. Το είπε ο Λουδοβίκος ο ΙΔ’, ο λεγόµενος «Βασιλιάς Ήλιος», περίπου έναν αιώνα πριν από τη Μαρία Αντουανέτα, η οποία ήταν σύζυγος του Λουδοβίκου του ΙΣΤ’.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εντάξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η Μαρία Αντουανέτα, βασίλισσα της Γαλλίας, όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, ρώτησε για ποιον λόγο επαναστατούν και της είπαν: «Μα,
δεν έχουν ψωµί να φάνε». «Αφού δεν έχουν ψωµί, γιατί δεν τρώνε
παντεσπάνι;», είπε η Μαρία Αντουανέτα και αυτή η φράση έχει
µείνει από τότε σαν δείγµα του πώς κάποιος είναι εκτός πραγµατικότητας.
Ποιος είναι εκτός πραγµατικότητας σήµερα και ζει στον δικό
του κόσµο είναι µια άλλη ιστορία! Πάντως, για την ιστορία πάλι,
ο Λουδοβίκος ο ΙΣΤ’ βρήκε τον θάνατο στη γκιλοτίνα µετά την
επανάσταση.
Λοιπόν, σήµερα συµπληρώνονται, φίλες και φίλοι, κυρίες και
κύριοι, τρία χρόνια από τον θάνατο µιας, κατά τη γνώµη µου και
κατά τη γνώµη της ιστορίας, κορυφαίας πολιτικής προσωπικότητας της χώρας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενός ανθρώπου
ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τον κοινοβουλευτισµό και αγωνίστηκε όσο λίγοι και την εθνική συµφιλίωση.
Αναρωτιέµαι τι θα έλεγε σήµερα ο Μητσοτάκης, αν ήταν στη
ζωή. Θα µας έλεγε ότι όλοι µαζί µπορούµε πράγµατι να σταθούµε στα πόδια µας και να δηµιουργήσουµε και πάλι, γιατί ο ελληνισµός, όταν είναι ενωµένος, έχει πολλές δυνάµεις να τα
καταφέρει και αυτό πρέπει να είναι το µήνυµά µας σήµερα.
Σήµερα καλούµαστε να επικυρώσουµε -εγώ δεν θα το κρύψω
ότι είναι πολύ µεγάλο το νοµοσχέδιο, µε πολλές τροπολογίες, οι
οποίες ενδεχοµένως, αν ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν
θα έπρεπε να έρθουν µε αυτόν τον τρόπο- ένα νοµοσχέδιο που
αφορά στην αντιµετώπιση όχι µόνο από την Κυβέρνηση, αλλά
από το ελληνικό κράτος και από την Ελλάδα ολόκληρη, της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης που διερχόταν και διέρχεται
ακόµα η Ελλάδα και ο κόσµος ολόκληρος και των οικονοµικών
επιπτώσεων, που είναι σαφώς τροµακτικές όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσµο.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης, δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς που να αµφισβητεί ότι, πράγµατι, η Κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος αντεπεξήλθαν αρκετά καλά και
ελπίζω το ίδιο να συµβεί και σε περίπτωση που έχουµε µια νέα
υγειονοµική κρίση στο προσεχές µέλλον. Διότι από την πανδηµία
του κορωνοϊού -λυπάµαι που θα το πω- δεν έχουµε τελειώσει
ακόµα. Όποιος νοµίζει ότι έχουµε τελειώσει ζει σαν τη Μαρία Αντουανέτα, σε άλλο κόσµο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στις οικονοµικές επιπτώσεις. Τι οικονοµικές επιπτώσεις έχει αυτή η πανδηµία; Πρωτοφανείς. Ποτέ άλλοτε
στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαµε lockdown, καραντίνα,
στο σύνολο σχεδόν του πλανήτη, στο σύνολο σχεδόν της ανθρωπότητας.
Μοιραίο είναι µετά από µια τέτοια πανδηµία και µετά από αυτό
το lockdown να υπάρξουν σοβαρές, σοβαρότατες οικονοµικές
επιπτώσεις. Αυτές, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
Κυριάκου Μητσοτάκη προσπάθησε να τις αντιµετωπίσει µε µέτρα
τα οποία κατά γενική οµολογία και κατά κοινή λογική είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση. Τι πήγε να κάνει, δηλαδή; Να περιορίσει
το κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και να αντιµετωπίσει
άµεσα, τώρα το πρόβληµα των απολύσεων.
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Θα µου πείτε: Το αντιµετωπίζει για πάντα; Όχι, βέβαια. Για
τους επόµενους µήνες, µέχρι να ξεπεράσουµε την υγειονοµική
κρίση και για να το πετύχουµε αυτό, φτάνουµε συχνά στα όρια
των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας. Από τον Σεπτέµβριο-Οκτώβριο, τα πράγµατα είναι βέβαιον ότι, αν δεν πάµε καλά
στον τουρισµό, που είναι µια µεγάλη αβεβαιότητα, µπορεί να
έχουµε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις.
Εγώ δεν θα µπω στη λογική τού ποιος µπορεί να κάνει περισσότερα. Νοµίζω ότι αυτά που κάνει η Κυβέρνηση είναι λίγο-πολύ
τα αναµενόµενα. Σέβοµαι και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι
και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να παρουσιάζουν τον δικό τους αντιπολιτευτικό λόγο, έχουν δικαίωµα και
είναι σωστό να το λένε, αλλά δεν έχουν προτείνει πραγµατικά
κάτι εντελώς διαφορετικό.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα που αντιµετωπίζει την κατάσταση µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ δεν θα µπω στον πειρασµό να
σας δώσω ποσοστά ύφεσης. Δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρει και κανείς. Έχω ακούσει πολλές και διαφορετικές και αντιφατικές απόψεις. Εκείνο που µπορώ να σας πω, όµως, µετά βεβαιότητος είναι
ένα πράγµα, ότι σε αυτή την κρίση ενωµένοι και µαζί, µπορούµε
πράγµατι να µείνουµε όρθιοι και θα µείνουµε όρθιοι, γιατί αυτό
είναι το πρόταγµα της Κυβέρνησης, είναι το πρόταγµα των Ελλήνων και θα τα καταφέρουµε.
Ελπίζω ότι, όταν ξεπεράσουµε την υγειονοµική κρίση -δεν
ξέρω πότε, ελπίζω από το 2021 και µετά- και µε τη στήριξη της
Ευρώπης, η Ελλάδα να µπει σε µια τροχιά ισχυρής ανάκαµψης
και ανάπτυξης και τότε θα µπορούµε να µιλούµε -ενδεχοµένως
και από του χρόνου τέτοιο καιρό- κάτω από πολύ διαφορετικές
και πολύ πιο ενδιαφέρουσες συνθήκες.
Σας καλώ, λοιπόν, όλους µαζί να στηρίξουµε την Κυβέρνηση
σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχει, να υπερψηφίσουµε το
παρόν νοµοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι είναι
µια έκτακτη ανάγκη και ελπίζω κοινοβουλευτικά να µη συµβεί στο
µέλλον κάτι παρόµοιο και να έχουµε τη δυνατότητα του χρόνου
τέτοια εποχή να µιλάµε µέσα σε κανόνες οµαλότητας και κανονικότητας και για τα κοινοβουλευτικά ήθη, αλλά και µε πολιτικό
ήθος, ένα πολιτικό ήθος που πρέπει να ξαναβρούµε σε αυτή τη
χώρα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε για την
τήρηση του χρόνου.
Καλώ στο Βήµα την Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή
του ΜέΡΑ25, την κ. Σοφία Σακοράφα, για έξι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε κάτι που δεν αφορά
άµεσα την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί µερικές
φορές οι συγκυρίες και οι συµπτώσεις είναι τέτοιες που προκαλούν. Σαν αύριο, στις 30 Μαΐου του 1941, µε το τέλος της Μάχης
της Κρήτης, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν
τη σβάστικα από τον Βράχο της Ακρόπολης. Οι πανηγυρικοί διθύραµβοι για τα γεγονότα αυτά περισσεύουν όλα αυτά τα χρόνια
από όλους τους πολιτικούς. Περιορίζοµαι στους πολιτικούς, γιατί
έχουµε και την ευθύνη της έµπρακτης απόδειξης του σεβασµού
σε αυτά που οι ίδιοι µε ιδιαίτερη έµφαση απαγγέλλουµε κάθε
φορά στις επετείους.
Στις 3 Ιουνίου του 1941 οι ναζί ισοπέδωσαν τη µαρτυρική Κάνδανο, σε αντίποινα για τη µάχη που δόθηκε στο φαράγγι της Κανδάνου, όπου γράφτηκε µια από τις ενδοξότερες στιγµές της
παλλαϊκής αντίστασης των αστράτευτων µαχητών της Μεγαλονήσου.
Σε αυτό το φαράγγι, λοιπόν, κόντρα και απέναντι στη θέληση
των κατοίκων, η Κυβέρνηση έδωσε άδεια σε λατοµικές εταιρείες
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.
Τα συµπεράσµατα, συνάδελφοι, δικά σας. Για το εµβληµατικότερο µνηµείο της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσµιας κληρονοµιάς, την Ακρόπολη, για πρώτη φορά στα χρονικά, κυβέρνηση
ζήτησε και δέχτηκε χορηγία ιδιώτη για την αναβάθµιση των υποδοµών. Απαράδεκτο ακόµα και για λόγους συµβολικούς!
Όµως, ακόµα πιο απαράδεκτη και η διαδικασία εκτέλεσης των
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εργασιών για ένα έργο, που όµως, κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε
όλοι να γίνει.
Μετά την επί τόπου επίσκεψή µου, είχα δηλώσει ότι αυτό το
κατασκεύασµα της παρανοµίας, της προχειρότητας και της εγκληµατικής αδιαφορίας για την ασφάλεια των εργαζοµένων προσέξτε το αυτό!- ντροπιάζει και προσβάλλει όλη την Ελλάδα.
Αφού, λοιπόν, η κυρία Υπουργός Πολιτισµού αποφεύγει να κάνει
το καθήκον της, καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό να διατάξει την
άµεση διακοπή των εργασιών και την καθαίρεση αυτού του εξαµβλώµατος και να εξετάσει πώς και γιατί φτάσαµε σε αυτή την
απαράδεκτη και επικίνδυνη εξέλιξη. Πρέπει να δείτε τη φωτογραφία αυτού του πράγµατος! Δυστυχώς, δεν εισακούστηκα και σήµερα έχει επέµβει εισαγγελέας, κάτι που είναι µια λυπηρή
εξέλιξη.
Περνώ τώρα στην κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Για άλλη µια φορά καταγγέλλω ότι αυτός ο τρόπος νοµοθέτησης είναι πάντα πολύ επικίνδυνος και οριακά συνταγµατικός.
Η εισηγήτρια του κόµµατός µας τα ανέλυσε λεπτοµερώς. Δεν
έχω χρόνο και γι’ αυτό θα σταθώ σε δύο-τρία σηµεία.
Το άρθρο 32 σχετίζεται µε την υπ’ αριθµόν 6892/2020 ερώτηση
που κατέθεσα. Το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου το
Υπουργείο Υγείας, οι υπηρεσίες, οι αρµοδιότητές του και τα νοσοκοµεία της χώρας ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µπορούσαν να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου
για τις υπηρεσίες της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης, λήγει στις 31-12-2020.
Από το 2016 που ψήφισε τους σχετικούς νόµους η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ αγνόησε την υποχρέωσή της να δηµιουργήσει οργανικές
θέσεις και να προκηρύξει διαγωνισµό για µόνιµο προσωπικό,
καθώς αυτές οι ανάγκες είναι πάγιες, επιτακτικές και εξόχως
απαραίτητες. Σας έστρωσε τον δρόµο δηλαδή, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι!
Έτσι, µέσα στο 2020 και λόγω λήξης αυτών των συµβάσεων
σε µία σειρά νοσοκοµείων και εν µέσω πανδηµίας προκηρύσσονται διαγωνισµοί για ανάδειξη αναδόχων εργολάβων. Αυτοί οι εργαζόµενοι που τους στέλνετε να απασχοληθούν, αν τους
προσλάβουν φυσικά µε πολύ χειρότερους όρους, στους εργολάβους καθαριότητας, είναι αυτοί που εσείς ονοµάσατε «ήρωες
του ΕΣΥ». Είναι αυτοί που αυτό το δίµηνο έχουν καταπιεί τόνους
χλωρίνης και απολυµαντικών µπαίνοντας και απολυµαίνοντας
τους χώρους αποµόνωσης και νοσηλείας, χωρίς ούτε µία στιγµή
να κάνουν πίσω. Αυτή είναι η ανταµοιβή που τους επιφυλάσσετε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε υπουργική τροπολογία τα δικαστήρια επαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου του 2020. Διαπιστώνουµε ότι ενώ οι αναγκαστικοί πλειστηριασµοί αναβάλλονται
ουσιαστικά για µετά την 1η Σεπτεµβρίου του 2020, οι λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης δεν αναστέλλονται. Όπως, λοιπόν,
απελευθερώνονται οι απολύσεις από 1ης Ιουνίου, έτσι απελευθερώνονται και οι κατασχέσεις. Ο καταδιωκόµενος οφειλέτης δεν
θα µπορεί λόγω της επιδηµίας να παρατάξει µε άνεση τα µέσα
άµυνας και αντεπίθεσής του.
Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επεκτείνετε την αναστολή και για τις
υπόλοιπες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης; Αλλιώς θυσιάζετε
χιλιάδες ανθρώπων µε ωφεληµένους µόνο τις τράπεζες και τα
αρπακτικά ταµεία.
Όσον αφορά την υπουργική τροπολογία 329/61 σχετικά µε τα
προγράµµατα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και «SURE», σας παραπέµπω στα
Πρακτικά της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησής µου σήµερα
το πρωί µε τον κ. Βρούτση.
Οφείλω να πω ότι µε το άρθρο 11 αποκαθίσταται η αδικία του
ν.4670/2020 για τους ετεροσυνταξιούχους αγρότες που είχα
αναδείξει µε επίκαιρη ερώτησή µου και ανταποκρίθηκε ο κύριος
Υπουργός.
Κλείνοντας, θα µιλήσω και θα στηρίξω δύο τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει. Η τροπολογία µε αριθµό 325/58 διορθώνει µία
εµφανή παράλειψη υπουργικών αποφάσεων. Αποτελεί επιτακτικό
αίτηµα της Ένωσης Διαβητικών που υποστηρίζει η Διαβητολογική Εταιρεία και οι σύλλογοι των διαβητικών, ώστε οι διαβητικοί
να ενταχθούν στις ευπαθείς οµάδες µε όλα τα ευεργετικά αποτελέσµατα που συνεπάγεται αυτή η ρύθµιση. Εκτιµώ ότι δεν θα
µπορεί να υπάρχει αντίρρηση σε αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τη δεύτερη τροπολογία, την υπ’ αριθµόν 324/57, προσπαθούµε να διαφυλάξουµε το κύρος και τις δηµοκρατικές διαδικασίες στις δικαστικές ενώσεις, η θητεία των οργάνων των οποίων
έληξε ή θα λήξει µέχρι τις 30 Μαΐου του 2020. Τα έκτακτα µέτρα,
λόγω της επιδηµίας, εµπόδισαν για διάφορους λόγους τις έγκαιρες εκλογές στις δικαστικές ενώσεις. Βάσει του νόµου, από Δευτέρα πρέπει να µπουν προσωρινές διοικήσεις, γεγονός που πέρα
από κάθε αµφισβήτηση ή µικροσκοπική σκοπιµότητα θα πλήξει
το κύρος των δικαστικών ενώσεων και θα σκανδαλίσει την κοινή
γνώµη.
Κύριε Υπουργέ, µε την τροπολογία παράτασης της θητείας
των δηµοκρατικά εκλεγµένων οργάνων, ώστε να οδηγήσουν
απρόσκοπτα τις δικαστικές ενώσεις σε εκλογές, όπως ο νόµος
προβλέπει και επιτάσσει, πιστεύουµε ότι διαφυλάττουµε και το
κύρος των ενώσεων και δεν αφήνουµε κανένα περιθώριο παρερµηνείας στην κοινή γνώµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Κλείνοντας, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε έναν επικοινωνιακό καταιγισµό προσπαθώντας να πείσει
την κοινή γνώµη για την ορθότητα της πολιτικής που ακολούθησε µέχρι τώρα, αλλά και για την επιτυχή έξοδο από την καραντίνα και τις οικονοµικές συνέπειες της επιδηµίας. Το κόµµα µας
τοποθετήθηκε διά του Γραµµατέα του ανατρέποντας µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα αυτό το αφήγηµα.
Επισηµαίνω, όµως, ότι το χειρότερο από την εφαρµογή µιας
εν γνώσει της Κυβέρνησης αδιέξοδης πολιτικής είναι να ωραιοποιείς την τραγική πραγµατικότητα και να αφήνεις απροετοίµαστο τον λαό για την καταιγίδα που έρχεται. Δυστυχώς, η
Κυβέρνηση επενδύει την επιβίωσή της στο επικοινωνιακό εφεύρηµα του αν η πραγµατικότητα δεν µας βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα. Μόνο που η πραγµατικότητα όταν
την αγνοείς, σε εκδικείται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπανάκη για έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από αρκετούς µήνες συνεδριάζει σήµερα το Κοινοβούλιό µας και νέες εκφράσεις, νέες
λέξεις µπαίνουν στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σπανάκη, µε
συγχωρείτε, αλλά δεν συνεδριάζει σήµερα το Κοινοβούλιο, µετά
από πολύ καιρό. Δεν σταµάτησε καθόλου να συνεδριάζει. Μην
παρεξηγηθούµε. Κάτι άλλο θέλατε να πείτε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, µετά από αρκετές εβδοµάδες, αρκετούς µήνες συνεδριάζει το Κοινοβούλιο σε κανονικότητα και εγώ προσωπικά είµαι σε
αυτό το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχει καιρό που συνεδριάζει σε κανονικότητα το Κοινοβούλιο, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε. Εννοούσα ότι συνεδριάζει σε κανονικότητα και είµαι
εγώ στο Βήµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Κοινοβούλιο δεν
διέκοψε καθόλου. Συνεδριάζει και εν µέσω κορωνοϊού, λαµβάνοντας όλα τα µέτρα προφύλαξης και σιγά-σιγά επεκτείνει και
τις συµµετοχές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, για τη διόρθωση. Μετά από αρκετές εβδοµάδες συνεδριάζει το Κοινοβούλιο και µπαίνουν νέες λέξεις, όπως η «κανονικότητα», γιατί επανερχόµαστε στην κανονικότητα. Αυτό εννοώ.
Μπαίνουν, όµως, και νέες λέξεις, όπως είναι η «επανεκκίνηση»
της οικονοµίας. Αυτές οι λέξεις είναι πια µέσα στο λεξιλόγιό µας.
Όµως, η αντιµετώπιση κάθε κρίσης θέλει σχέδιο, θέλει όραµα
και αποφασιστικότητα. Και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σχέδιο, έχει όραµα και αποφασιστικότητα.
Σήµερα το Κοινοβούλιό µας συνεδριάζει επί του σχεδίου
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νόµου του Υπουργείου Υγείας για να κυρώσει δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Ξέρετε, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έγιναν αφετηρία κριτικής από την Αντιπολίτευση. Και
λυπάµαι πάρα πολύ που έγινε κάτι τέτοιο, γιατί τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν εκείνες που δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για
να µείνει πραγµατικά όρθια η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Η Ελλάδα έµεινε όχι µόνο όρθια, αλλά έγινε και πρωταθλήτρια
στην αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης. Και είµαι ιδιαίτερα
περήφανος ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί
βλέποντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δοκιµάζονται,
όλα τα σπιτικά να έχουν µεγάλη αγωνία και τους συνταξιούχους
µας να ακούν και να αγωνιούν παρατηρώντας τις εξελίξεις όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, θεωρώ ότι σήµερα
µπορούν να βλέπουν µε αισιοδοξία διαφορετικά τα πράγµατα.
Σήµερα ο ηµερήσιος Τύπος, για παράδειγµα, δίνει µια νέα ελπίδα. Μιλάει για άλλο σχέδιο, για όραµα, για αποφασιστικότητα,
για µείωση φόρων, για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας: Η αποφασιστικότητα του
Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας µας, τα έντονα αντανακλαστικά αυτής της Κυβέρνησης ήταν αυτά που οδήγησαν τη χώρα σε αυτά τα θετικά αποτελέσµατα και σήµερα
διαβάζουµε όλα αυτά τα θετικά νέα στις καθηµερινές εφηµερίδες.
Σήµερα βλέπουµε το νέο πακέτο των 32 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, αλλά θα ήθελα να σταθώ κυρίως και στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα σκορπίσουµε τα χρήµατα στους τέσσερις
ανέµους. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι, γιατί θα γίνει αυτό; Γιατί
η Νέα Δηµοκρατία είναι υπεύθυνο κόµµα, ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, δεν λαϊκίζουµε και κυρίως δεν
δηµιουργούµε ψεύτικες προϋποθέσεις και υποσχέσεις.
Αυτό το οποίο µένει είναι όλοι να δούµε µε συγκεκριµένα
µέτρα την ενίσχυση της ρευστότητας.
Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η διαφορά
της οικονοµικής πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης µε την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Όταν υπήρχε ύφεση,
εσείς υπερφορολογούσατε τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ εµείς µιλάµε για µείωση των φόρων. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά.
Εµείς δεν κάνουµε πειράµατα στις πλάτες των εισοδηµάτων
των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σεβόµαστε την
εργασία. Εφαρµόζουµε πρακτικές ενίσχυσης της απασχόλησης.
Προχωρούµε µε συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Η Κυβέρνηση αυτή µιλάει ξεκάθαρα για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, κάτι που δεν πράξατε εσείς και σήµερα µε το
άρθρο 5 παρατείνεται η προθεσµία ληξιπροθέσµου για τις αποδοχές που εισπράχθηκαν εντός του 2013, έως τις 31 Ιουλίου του
2020. Και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ σύντοµα θα δώσει την
οριστική λύση για τα αναδροµικά όλων των συνταξιούχων και το
λέω αυτό απευθυνόµενος στους γονείς µας που αγωνιούν. Η Κυβέρνηση αυτή θα λύσει ουσιαστικά την αγωνία των συνταξιούχων.
Κινητροδοτήσαµε τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να
πληρώσουν µέσα σε αυτήν την υγειονοµική κρίση εµπρόθεσµα
και φέραµε εύστοχες και στοχευµένες παρατάσεις. Στηρίξαµε
µε κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Γνωρίζω πολύ καλά, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι δυσκολεύεστε να πείτε τα θετικά, αλλά εµείς φέραµε τις παρατάσεις των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Εµπράκτως ευχαριστήσαµε
όλους εκείνους που προσέφεραν για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, όπως είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, η Ελληνική Αστυνοµία.
Ξεκαθαρίσαµε το τοπίο µε τις δωρεές. Φέραµε ευελιξία στους
δήµους για να διαθέσουν τα ανταποδοτικά τους τέλη. Δώσαµε
τη δυνατότητα παρατάσεων σε συµβάσεις εργαζοµένων, όπως
στις καθαρίστριες της ΑΑΔΕ, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020.
Σήµερα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να
κυρώσουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έφεραν πολλές εύστοχες ρυθµίσεις για τις προµήθειες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για θέµατα του Υπουργείου Παιδείας και
για µέτρα στήριξης των ναυτικών µας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την κρίση ήταν πολύ
σηµαντική η µείωση του µισθώµατος για τις επαγγελµατικές µισθώσεις, για την πρώτη κατοικία των εργαζοµένων, αλλά και για
τις φοιτητικές κατοικίες τέκνων των εργαζοµένων. Σηµαντικές
ήταν οι πρωτοβουλίες, όπως οι κινητές µονάδες υγείας ειδικού
σκοπού, αναγκαίες οι ρυθµίσεις, όπως η παράταση της θητείας
των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε και τις τροπολογίες που
αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του 2020 µε το
ποσό του 1.200.000.000 ευρώ και κυρίως, σήµερα θα ψηφίσουµε
τη µείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στον καφέ, στα µη αλκοολούχα ποτά, στο τσάι, στα εισιτήρια του κινηµατογράφου, στις
συναυλίες, στις παραστάσεις και στις µεταφορές.
Αξίζει να τονίσουµε ότι φέρνουµε και µέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη µισθωµάτων και έτσι δεν συνιστά
εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος ούτε σε ειδική
εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του µισθώµατος που δεν εισπράχθηκε. Επίσης, φέρνουµε έκπτωση φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, µε συγκεκριµένο και ξεκάθαρο τρόπο.
Καλούµαστε σήµερα -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας- να ψηφίσουµε µέτρα οικονοµικής
ενίσχυσης σε κοινωνίες αστικού κληρονοµικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κυρίως θέµατα των Υπουργείων Υγείας
και Άµυνας, µε δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, που θα καλύψουν βασικές ανάγκες.
Θεσπίζουµε µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης, µε
σκοπό την παροχή στήριξης των εργαζοµένων των επιχειρήσεων
όλης της χώρας, µε στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Έχουµε ειδική µέριµνα για µειωµένο ωράριο
εργασίας των γονέων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι ο προβληµατισµός όλων είναι δικαιολογηµένος, είναι εύλογος, αλλά δεν πρέπει να χάσουµε ποτέ την αισιοδοξία µας.
Η προχθεσινή ανακοίνωση του πακέτου των 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την Κοµισιόν αλλάζει το δηµοσιονοµικό σχεδιασµό. Διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για µείωση των φόρων
και στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, η οποία θα
είναι µεγάλη και ουσιαστική τα επόµενα χρόνια.
Με αυτά τα λίγα λόγια, σας καλώ να υπερψηφίσουµε το σχέδιο
νόµου που ήρθε σήµερα προς ψήφιση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η κ.
Έφη Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την έναρξη αυτής της νέας
οικονοµικής συνθήκης, που διεφάνη ότι θα µετατραπεί σύντοµα
σε βαθιά οικονοµική κρίση, επισηµάναµε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας
της εργασίας, µέτρα παρέµβασης στην αγορά για την προστασία
της εργασίας. Η Κυβέρνηση, παρότι διατεινόταν και συνεχίζει να
διατείνεται ότι επιθυµία της είναι η προστασία της εργασίας,
στην πραγµατικότητα η στρατηγική που ακολουθεί πράττει ακριβώς το αντίθετο. Και θα εξηγήσω γιατί.
Όταν ασκείς κυβερνητική πολιτική, η προστασία της εργασίας
δεν µπορεί να είναι ευχολόγιο. Η αγορά έχει την τάση να προχωρεί σε απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, τάση η οποία
ενισχύεται ιδιαίτερα όταν είσαι σε συνθήκες κρίσης. Άρα, αν θες
πραγµατικά να προστατεύσεις την εργασία, πρέπει να παρέµβεις
µε συγκεκριµένα µέτρα στην αγορά, να χρησιµοποιήσεις τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που διαθέτεις ως κράτος µε συγκεκριµένες
δικλίδες, να θέσεις πολύ αυστηρούς κανόνες.
Η προστασία της εργασίας έχει περιεχόµενο. Δεν είναι µία γενική εξαγγελία. Σηµαίνει προστασία των θέσεων εργασίας, σηµαίνει προστασία των σχέσεων εργασίας, να µη µεταβάλλεται
µία σχέση πλήρους απασχόλησης σε µερικής δηλαδή, σηµαίνει
και προστασία των µισθών, καταβολή των µισθών στο 100%.
Η Κυβέρνηση στην πραγµατικότητα ακολουθεί την ακριβώς
αντίθετη στρατηγική. Εξαρχής στηρίχθηκε σε δύο µοντέλα, σε
δύο πράγµατα, σε δύο πολιτικές, την αναστολή των συµβάσεων
εργασίας και την εκ περιτροπής εργασία. Και τα δύο αυτά µον-
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τέλα στην πραγµατικότητα διαρκώς τα παρατείνει και τελικά τα
τυποποιεί στην αγορά.
Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η µετατροπή του εργαζόµενου πληθυσµού της χώρας σε
ανέργους, επιδοτούµενους µεν αλλά ανέργους. Άρα, µε κυβερνητική απόφαση ήρθε η Νέα Δηµοκρατία και µετέτρεψε ένα πολύ
µεγάλο µέρος των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα σε επιδοτούµενους ανέργους.
Εξαρχής είχαµε επισηµάνει ότι στις επιχειρήσεις που έκλεισαν
µε κρατική εντολή -και εδώ είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις, όπως
ξέρετε- τα εστιατόρια, τα µπαρ, τα καφέ, τα µικρά µαγαζιά δεν
υπήρχε καµµία προστασία την επόµενη µέρα για τους εργαζόµενους από τις απολύσεις, παρά τις περί του αντιθέτου διατυπώσεις της Κυβέρνησης. Αποδείχθηκε αυτό, ότι οι απολύσεις
στις επιχειρήσεις αυτές που επαναλειτουργούν είναι πλήρως
απελευθερωµένες. Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε και σχετική
εγκύκλιο µάλιστα, πριν λίγες µέρες, που το επιβεβαιώνει αυτό.
Σήµερα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε παρατείνεται το καθεστώς των
αναστολών συµβάσεων εργασίας, το οποίο το µόνο που κάνει
είναι τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που είναι στην πραγµατικότητα άνεργοι -πολλοί από αυτούς θα µείνουν και έξι µήνες εκτός
αγοράς εργασίας- να µην καταγράφονται ως άνεργοι, να εµφανίζονται δηλαδή ως εργαζόµενοι, ενώ δεν είναι εργαζόµενοι και
έτσι να υπάρχει για κάποιο χρονικό διάστηµα µία πλασµατική
συγκράτηση των ποσοστών της ανεργίας.
Το δεύτερο µέτρο που υιοθετεί η Κυβέρνηση, στο οποίο στηρίζει την πολιτική της στην εργασία, είναι το µέτρο της εκ περιτροπής εργασίας. Αυτό µέχρι σήµερα σήµαινε όσοι δεν είναι σε
αναστολή, να δουλεύουν το µισό χρόνο και να παίρνουν το µισό
µισθό.
Από σήµερα, αυτό το µέτρο, που στην πραγµατικότητα παραµένει ως τέτοιο -άσχετα που αλλάζει το όνοµά του και αλλάζει
γιατί προφανώς έχει αρνητικές συνεπαγωγές η εκ περιτροπής
εργασία, αλλά το µέτρο είναι το ίδιο- στην πραγµατικότητα επιδοτείται, δηλαδή δηµιουργείται κίνητρο στις επιχειρήσεις να µειώσουν τους µισθούς και να ελαστικοποιήσουν τις σχέσεις
εργασίας.
Τι λέει αυτό το νέο µοντέλο της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», όπως το ονόµασε η Κυβέρνηση; Ότι ο εργοδότης θα καταβάλει το 50% του
µισθού και το κράτος το υπόλοιπο 30% του µισθού. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι µπαίνουν σε µία περίοδο που θα έχουν οριζόντιες µειώσεις µισθών κατά 20%. Αυτό δεν είναι µία πολιτική
εκτίµηση, όπως αντιλαµβάνεστε. Είναι µία καθαρή µαθηµατική
πράξη.
Ένας εργαζόµενος που παίρνει 1.000 ευρώ -και αυτό είναι ο
µέσος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, δεν χρησιµοποιώ
ακραία παραδείγµατα- θα παίρνει από την επαύριο 800 ευρώ.
Μήπως αυτό το µοντέλο τουλάχιστον προστατεύει τις θέσεις
εργασίας; Όχι. Η τροπολογία είναι σαφής. Η θέση εργασίας προστατεύεται µόνο για αυτόν του οποίου ο µισθός µειώνεται. Όλοι
οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µπορούν κανονικά να
ακολουθούν. Μήπως αυτό το µοντέλο τουλάχιστον προστατεύει
τη θέση αυτή του ενός εργαζόµενου για το µέλλον; Ούτε και αυτό
ισχύει. Από τη στιγµή που θα πάψει αυτός ο µειωµένος µισθός και
ο συγκεκριµένος εργαζόµενος µπορεί κανονικά να απολυθεί.
Άρα, στην πραγµατικότητα τι έχουµε εδώ; Σηµειωτέον, ότι και
εδώ µε την τροπολογία επιδιώκει η Κυβέρνηση να δηµιουργήσει
µια πλασµατική κατάσταση, διότι λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι που
θα δουλεύουν λιγότερο χρόνο, δηλαδή θα µετατραπούν σε µερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης, και θα λαµβάνουν µικρότερο µισθό, θα δηλώνονται ως αν να λάµβαναν
πλήρη µισθό και να ήταν σε πλήρη απασχόληση. Δηµιουργείται,
δηλαδή, µια προσπάθεια εδώ να νοθευτεί η εικόνα της αγοράς
εργασίας, ενώ στην πράξη τα πράγµατα θα είναι πολύ διαφορετικά.
Άρα, τι κάνει η Κυβέρνηση µέχρις στιγµής στα εργασιακά;
Τρεις δρόµους χαράσσει για τους εργαζόµενους. Αυτό τους δείχνει αυτήν τη στιγµή για το µέλλον τους: Ή θα απολυθείτε ή θα
µπείτε σε καθεστώς ανεργίας, επιδοτούµενης µεν, αλλά ανεργίας ή θα µειωθούν οι µισθοί σας κατά 20%. Αυτούς τους τρεις
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δρόµους τούς περιγράφει. Αυτό είναι το µοντέλο που δείχνει για
την αγορά εργασίας. Αυτό επ’ ουδενί δεν µπορεί να χαρακτηριστεί προστασία της εργασίας.
Το πιο παράδοξο, όµως, είναι ότι µε αυτό το νέο µοντέλο στην
πραγµατικότητα ούτε ο µικροµεσαίος εργοδότης ενισχύεται, διευκολύνεται. Διότι, τι λέει αυτό το νέο µοντέλο στον εργοδότη;
Θα πληρώνεις για τον λιγότερο χρόνο που θα απασχολείς τον
εργαζόµενο, θα του πληρώνεις τον πλήρη µισθό που αντιστοιχεί
σε αυτόν το λιγότερο χρόνο, αλλά θα καταβάλεις το 100% των
ασφαλιστικών εισφορών στον αρχικό ονοµαστικό του µισθό.
Άρα, στην πραγµατικότητα και ο µικροµεσαίος εργοδότης δεν
ελαφρύνεται, δεν ενισχύεται από το βάρος, από το λεγόµενο «µισθολογικό ή µη µισθολογικό κόστος».
Τι αποδεικνύεται, λοιπόν, τελικά απ’ όλο αυτό το µοντέλο; Ότι
εδώ έχουµε ένα µοντέλο το οποίο βασίζεται σε µια καθαρή ιδεοληψία: επιµονή στη µείωση µισθών και στην ελαστικοποίηση των
σχέσεων εργασίας από το οποίο µοντέλο όλοι στην πραγµατικότητα είναι χαµένοι. Ο εργαζόµενος χάνει τον µισθό του, ο εργοδότης δεν διευκολύνεται. Γι’ αυτό µιλάω για καθαρή ιδεοληψία.
Υπάρχει διαφορετική πρόταση, υπάρχει διαφορετικός δρόµος.
Τον έχουµε παρουσιάσει. Επιµένουµε σε αυτόν. Είναι ένα µοντέλο µε το οποίο επιδοτείς τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας και να καταβάλουν τους µισθούς στο 100%, καλύπτοντας ένα µεγαλύτερο µέρος για τις πλέον πληττόµενες επιχειρήσεις και ένα µικρότερο για τις λιγότερο πληττόµενες, ένα
µέρος πάντως του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους.
Με αυτόν τον τρόπο και οι θέσεις εργασίας διασφαλίζονται και
οι µισθοί καταβάλλονται στο 100% και ο µικροµεσαίος εργοδότης µπορεί πραγµατικά να έχει µια σηµαντική ελάφρυνση.
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι η στρατηγική επιλογή, αν γίνεται µια
στρατηγική επιλογή στήριξης της εργασίας. Αυτήν τη στιγµή η
Κυβέρνηση κάνει την αντίθετη στρατηγική επιλογή, την επιλογή
της διάλυσης της εργασίας, η οποία κοστίζει και στις ζωές των
εργαζοµένων και στην οικονοµία της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δηµήτρη Βαρτζόπουλο,
για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, νυν και τέως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια
µεγάλη κρίση, µια έκτακτη κατάσταση η οποία αντιµετωπίζεται
µε έκτακτα µέτρα. Οι έκτακτες, όµως, καταστάσεις πολλές
φορές αναδεικνύουν και τις υφιστάµενες αδυναµίες των δοµικών
συστηµάτων που τις αντιµετωπίζουν. Γι’ αυτό και χρειάζονται
έκτακτα µέτρα τα οποία, όµως και αυτά, όπως είπαµε –και εννοείται- µπορεί να έχουν ένα µόνιµο χαρακτήρα.
Τούτο σηµαίνει ότι οι έκτακτες καταστάσεις µπορεί να αποτελέσουν ένα έναυσµα και τα έκτακτα µέτρα να αποτελέσουν µια
µαγιά για ριζοσπαστικές αλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι η σηµερινή
κατάσταση είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για µια ριζοσπαστική αλλαγή, για έναν ριζικό εκσυγχρονισµό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε όλο του το πλάτος και σε όλο του το βάθος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των έκτακτων µέτρων, που
θα µπορούσαν να είναι και στοιχεία εκσυγχρονισµού, είναι ότι
µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µε αδιάβλητες διαδικασίες
προσελήφθησαν τέσσερις χιλιάδες προσωπικού όλων των κλάδων και των κατηγοριών, για δύο χρόνια. Μετά από τα δύο χρόνια θα µπορούν να αξιολογηθούν και αυτοί που είναι καλοί, άξιοι
και θέλουν να συνεχίσουν να πάρουν άλλα δύο χρόνια. Μετά από
άλλα δύο χρόνια, αυτοί που είναι καλοί και άξιοι και σωστά αξιολογηµένοι, µπορεί να γίνουν και µόνιµοι. Θα µου πείτε: «Γίνεται
αυτό»; Είναι ο µόνος τρόπος πρόσληψης προσωπικού σε όλη την
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
Αποφασίσαµε πολύ σωστά και δώσαµε τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να εργάζονται -όχι απλώς να κάνουν εφηµερίες- και
στις πρωινές βάρδιες των νοσοκοµείων. Αυτό υπήρχε και παλιά.
Το είχε νοµοθετήσει ο κ. Λοβέρδος µόνο για την επαρχία. Είναι
κάτι το οποίο γίνεται έξω επί δεκαετίες µε πολύ ουσιαστικά αποτελέσµατα. Γιατί να µην το εφαρµόσουµε και εδώ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πανθοµολογούµενο ότι η
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παγκόσµια αυτή υγειονοµική κρίση έδειξε για ακόµη µια φορά
ότι το γερµανικό νοσοκοµειακό σύστηµα είναι εκείνο το οποίο
βρίσκεται στην παγκόσµια πρωτοπορία. Σε εµάς, όπως ξέρουµε,
το 1983 ο αείµνηστος Γεώργιος Γεννηµατάς δηµιούργησε το
ΕΣΥ, πρωτοποριακό για την εποχή του, καθ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του Βρετανικού NHS.
Είναι, όµως, επίσης σαφές ότι µε τα χρόνια και το αγγλοσαξονικό σύστηµα και το δικό µας γηράσκει και γίνεται ολοένα και πιο
δυσλειτουργικό, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που κατά καιρούς απ’ όλες τις κυβερνήσεις έγιναν για τον εκσυγχρονισµό
του.
Η άποψη ότι βάζοντας χρήµατα και προσλαµβάνοντας προσωπικό θα βελτιωθεί, θα πατήσει ξανά στα πόδια του, είναι απλουστευτική του προβλήµατος και λάθος. Όσους ικανούς και όσους
αφοσιωµένους να βάλει κανείς σε µια γαλέρα, δεν την κάνει φρεγάτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γερµανικό νοσοκοµειακό σύστηµα επιλέγει τους διαχειριστές του –προσέξτε-, διατηρώντας
πάντοτε κοινωνική και µη κερδοσκοπική ιδιοκτησία, πάντοτε σε
όλη του την έκταση. Επιλέγει, λοιπόν, τους διαχειριστές του, οικονοµικούς διοικητές και ιατρικούς διευθυντές, χρησιµοποιώντας δείκτες όπως τα DRGs, η αναλυτική λογιστική και τα κέντρα
κόστους, ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες ιατρικής απόδοσης που
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα τους. Σε αυτούς τους
διαχειριστές δίνει τεράστιες δυνατότητες αυτονοµίας, οι οποίες
κινούνται και κυµαίνονται από την πρόσληψη του προσωπικού,
από τις προµήθειες, από την άσκηση ιδιωτικού έργου εντός της
κλινικής, από τη συνεργασία µε ιδιωτικά εργαστήρια και µάλιστα
µέχρις εξειδικεύσεως και επεκτάσεως των µονάδων. Αυτό είναι
το µυστικό της παγκόσµιας αριστείας του.
Εκσυγχρονισµός του ΕΣΥ σηµαίνει υιοθέτηση τέτοιων λειτουργιών και τέτοιων δοµών. Δεν είναι δύσκολο. Τα τεχνικά εργαλεία
υπάρχουν. Υπάρχει εµπειρία και στα νοσοκοµεία για στις ΔΥΠΕ
για την αναλυτική λογιστική. Ξέρουµε όλοι ότι τα DRGs υπάρχουν στο Υπουργείο. Μπορούµε και µπορούµε και σύντοµα.
Η κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έδειξε το πανθοµολογούµενο, τη σηµαντικότητα της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Οι
ενασχολούµενοι γνωρίζουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κατά
βάσιν δύο συστήµατα: Το Beveridge µε το σκληρό gatekeeping»
του οικογενειακού ιατρού στην κοινοπολιτεία και το Bismarck, το
γερµανικό, σε όλη την Κεντρική Ευρώπη.
Σε εµάς υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Έχουµε βέβαια τα κέντρα
υγείας αγροτικού τύπου, τα οποία έχουν µια διαχρονική σταθερότητα και προσφέρουν πολύ συγκεκριµένες υπηρεσίες και από
εκεί και πέρα υπάρχει ένα ποτ πουρί υπολειµµάτων των προσπαθειών του παρελθόντος, όπως τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, οι οικογενειακοί ιατροί σταθερού µισθού, οι συµβάσεις των 10 ευρώ και
διακοσίων ασθενών, τα ΤΟΜΥ κ.ο.κ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό σύστηµα Bismarck προσφέρει πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε
απόλυτη κάλυψη του ασφαλιστικού ταµείου, χωρίς καµµία επιβάρυνση του χρήστη και µάλιστα µε ελεύθερη επιλογή και οικογενειακού και ειδικού γιατρού. Είναι σύστηµα απόλυτα διαφανές,
ένα σύστηµα απόλυτα αυτορρυθµιζόµενο από τις περιφερειακές
ενώσεις των ταµειακών γιατρών του και ένα σύστηµα το οποίο
είναι απόλυτα κοστολογηµένο και θα µπορούσαµε να το µεταφέρουµε εδώ εντός δύο, τριών ετών.
Η ΠΝΠ πολύ σωστά προβλέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µέτρα για την αντιµετώπιση των αστέγων, των ευάλωτων οµάδων, την επέκταση του δικαιώµατος ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως και των ανασφάλιστων. Αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει
δοµική και διαρκής αντιµετώπιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη χρεοκοπία και µετά εµείς
οι Έλληνες δείξαµε ότι έχουµε ψυχή. Αλλά δείξαµε ότι δεν
έχουµε κράτος υγείας, κράτος προνοίας. Υπάρχει εθελοντισµός,
υπάρχει φιλανθρωπία, υπάρχουν κοινωνικά φαρµακεία, υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία, υπάρχουν συσσίτια. Αλλά ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά στις χώρες-µέλη της Ευρώπης,
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, παρέχονται όλα εξ ορισµού
από τις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι ευκαιρία τώρα να
φτιάξουµε ένα εθνικό σύστηµα προνοίας.
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Κλείνω µε κάτι που νοµίζω ότι είναι ουσιαστικό. Πρόκειται για
τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στους τουριστικούς προορισµούς
οι οποίες είναι αναπόφευκτες, διότι δεν είναι δυνατόν η κρατική
παροχή να έχει αυτόν τον εποχικό χαρακτήρα. Οι ενασχολούµενοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα ιατρεία είναι ιατρεία
τα οποία αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ ανά σεζόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε όµως. Έχετε
υπερβεί κατά πολύ τα έξι λεπτά. Τελευταία πρόταση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αµέσως.
Είναι επίσης σαφές ότι αυτά τα ιατρεία εδώ µε απόφαση
σωστή του Υπουργείου, έχουν κοµβικό ρόλο για τη δηµόσια
υγεία. Πρέπει να ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις οι οποίες
θα καθορίζουν όλους τους όρους λειτουργίας τους και όλες τις
προϋποθέσεις υπάρξεώς τους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, -σας ευχαριστώ για την ανοχή- λέγοντας το εξής. Θα τα καταφέρουµε και το καλοκαίρι και το χειµώνα.
Και µόλις έρθει το εµβόλιο ας είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε επιτέλους το κράτος µας, φτιάχνοντας ένα κοινωνικό κράτος αντάξιο της Ευρώπης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Μιχαήλ Κατρίνης, για έξι
λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια µέρα που είναι εξαιρετικά
φορτισµένη για το έθνος και την Ορθοδοξία, σε µια µέρα που
µετά από αρκετό καιρό ακούσαµε µερικά ευχάριστα µηνύµατα
για την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να διαχειριστεί αυτή την
πρωτόγνωρη υγειονοµική και οικονοµική κρίση, συζητάµε τις δυο
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και πενήντα τουλάχιστον επιπλέον άρθρα που προέκυψαν στην πορεία. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα κακής νοµοθέτησης της Κυβέρνησης η οποία σε
καµµία των περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνει ούτε τη πρόθεσή της
για να λειτουργήσει το επιτελικό κράτος, ούτε βεβαίως τη νέα
κανονικότητα την οποία µε τόση µεγάλη ευκολία ευαγγελίζεται,
αλλά επίσης µε τόση µεγάλη ευχέρεια καταπατά δοθείσης αφορµής.
Είναι όµως µια πρώτης τάξεως ευκαιρία η σηµερινή συζήτηση
να κάνουµε µια ειλικρινή αλλά και δίκαιη αποτίµηση αυτών τα
οποία νοµοθετήθηκαν αρκετές µέρες πριν σε σχέση µε την ταχύτητα εφαρµογής τους και τι επιπτώσεις είχαν στην οικονοµία
και την κοινωνία. Γιατί η ταχύτητα εφαρµογής των πολιτικών αποφάσεων και των νοµοθετικών ρυθµίσεων έχει αξία και για την κάλυψη των κοινωνικών οµάδων που έχουν ανάγκη, αλλά βεβαίως
και για την πορεία συγκράτησης της ύφεσης σ’ αυτή την οικονοµική δυστοκία που βιώνει η πατρίδα και η επιχειρηµατικότητα καθολικά.
Ο άκρως πετυχηµένος, κ. Τσιόδρας αποχαιρέτησε εδώ και
τρεις µέρες την καθηµερινή ενηµέρωση. Ατυχώς, στελέχη της
κυβερνητικής πλειοψηφίας προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν
την επιτυχηµένη υγειονοµική διαχείριση του προηγούµενου διαστήµατος. Κάποια στιγµή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι
θα πρέπει να µιλήσουµε για τις αποφάσεις στην οικονοµία και
για τις επιπτώσεις που έχουν στην καθηµερινότητα. Θα δώσω µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Στο πρώτο άρθρο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου στις
13 Απριλίου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να εκδώσει απόφαση
για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, περιορισµένης
ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Έχουν περάσει
σαράντα πέντε ηµέρες. Ερωτώ λοιπόν: Έχει εκδοθεί αυτή η
υπουργική απόφαση την οποία θα επικυρώσουµε τυπικά σε λίγες
ώρες; Γιατί οι άνθρωποι που έχουν οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες
κι άλλες εταιρείες, αφού ταλαιπωρήθηκαν από την αρχή, αφού
βρέθηκαν εκτός πληττόµενων κλάδων, αφού έγινε µια προσπάθεια κάποιοι να πάρουν το επίδοµα, σήµερα διαπιστώνουµε ότι
δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί αυτή η απόφαση.
Δεύτερο παράδειγµα: Φορολόγηση αναδροµικών συνταξιούχων. Τον Φλεβάρη είχατε δώσει παράταση στην προθεσµία υπο-
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βολής για τις υπερβολικές προσαυξήσεις και πρόστιµα που είχαν
δοθεί για τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Έχουν περάσει
τρεις µήνες. Έρχεστε σήµερα και δίνετε εκ νέου παράταση, αλλά
ακόµα δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που να δικαιώνει αυτούς τους ανθρώπους, που καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα
ποσά για τα αναδροµικά που κέρδισαν µετά τη δικαστική προσφυγή.
Τρίτο παράδειγµα: Επιστρεπτέα προκαταβολή. Νοµοθετήθηκε
στις 30 Μαρτίου. Πριν από µια εβδοµάδα, σχεδόν δυο µήνες
µετά, έφτασαν τα χρήµατα στους δικαιούχους. Όµως η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν ένα κεφάλαιο κίνησης που υποτίθεται
ότι θα έδινε ρευστότητα στους επαγγελµατίες εν όψει της επανεκκίνησης της αγοράς, προκειµένου να µπορούν να προµηθευτούν και να κινηθούν πιο άνετα. Ο στόχος δεν ήταν να τα πάρουν
κάποιοι εξ αυτών αφού ανοίξει η αγορά και µάλιστα όχι όλα όσα
έπρεπε.
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα πρόχειρης νοµοθέτησης. Το άρθρο 36 είναι χαρακτηριστικό. Αναιρείτε το νέο καθεστώς αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που µε τόσο
µεταρρυθµιστικό οίστρο φέρατε στο εµβληµατικό νοµοσχέδιο
«Επενδύω στην Ελλάδα κι άλλες διατάξεις» και λέτε ότι δυστυχώς είναι δυσλειτουργικό και επανερχόµαστε στο πλαίσιο του
2012.
Άλλο παράδειγµα είναι το άρθρο 4 της τροπολογίας για το
ωράριο λειτουργίας την Κυριακή συγκεκριµένης εµπορικής επιχείρησης, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο µε το περιεχόµενο της
υπουργικής απόφασης για την οποία είχε προσφύγει η ΕΣΕΕ και
επίκειτο να συζητηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 6 Ιουνίου. Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και λέει, «εµένα δεν µε κάµπτει καµµία πολιτική διαφωνία, καµµία δικαστική προσφυγή, γιατί
έχω τη Βουλή όπου µπορώ αν θέλω να νοµοθετήσω και να προσπεράσω την όποια προσφυγή οποιουδήποτε επαγγελµατικού
κλάδου». Οι επαγγελµατίες απορούν πραγµατικά, κύριε
Υπουργέ, µ’ αυτή σας τη σπουδή. Όπως απορούν και µε το θέµα
της έλλειψης ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία.
Έχει γίνει κάποια αξιολόγηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ; Ακούσαµε ότι στις 20 Μαΐου θα έχουµε την πρώτη
αξιολόγηση να δούµε πού πάει. Σήµερα είπε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι δόθηκαν 800 εκατοµµύρια ευρώ. Κανείς δεν ξέρει
ποιος τα πήρε. Η Κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει παρατηρητήριο
ρευστότητας. Στην Αναπτυξιακή Τράπεζα είχε προκρίνει τριµελή
επιτροπή παρακολούθησης. Την εγκατέλειψε και τρέχει εκ των
υστέρων να διαπιστώσει αυτό που όλη η αγορά ζει, ότι το 80%
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι εκτός των εργαλείων ρευστότητας που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση.
Έχω ένα παράπονο σχετικά µε το σωστό µέτρο του άρθρου
23 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου στις 13 Απριλίου, όπου
προβλέπεται άρση ασφαλιστικής ενηµερότητας για τους αγρότες προκειµένου να πάνε στον τραπεζικό δανεισµό. Είναι το µόνο
µέτρο ανακούφισης που αυτή η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει για
αγρότες και κτηνοτρόφους τρεις σχεδόν µήνες µετά την έναρξη
της κρίσης και του lockdown. Ενώ το εφαρµόζετε στους αγρότες, δεν το εφαρµόζετε στους επαγγελµατίες και τους αφήνετε
εκτός.
Εµείς έχουµε καταθέσει µια τροπολογία για τα περιφερειακά
µέσα ενηµέρωσης. Θεωρούµε ότι στην αξιόπιστη και έγκυρη ενηµέρωση είχαν και τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης το ίδιο µερίδιο συµβολής. Άρα, θα έπρεπε και να έχουν κοµµάτι από τη
διαφηµιστική δαπάνη και βεβαίως να τύχουν ευεργετικών διατάξεων απαλλαγής την οποία εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής προτείνουµε να επεκταθεί για επιπλέον τρεις µήνες ως ελάχιστο δείγµα
αναγνώρισης και στήριξης ενός κλάδου που πλήττεται.
Ζητήµατα κοινωνικής ατζέντας: Αναφέρθηκε ο Ανδρέας Πουλάς, ο Γιώργος Μουλκιώτης, αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στο
θέµα των εργασιακών σχέσεων εµείς έχουµε µια ριζική ιδεολογική διαφωνία µε κάθε προσπάθεια, η οποία ανοίγει την κερκόπορτα για ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, λιγότερους
µισθούς, λιγότερη δουλειά, λιγότερα δικαιώµατα. Παρά το γεγονός ότι κατανοούµε την κρισιµότητα της συγκυρίας και τη σοβαρότητα, θεωρούµε ότι αυτό θα δώσει το άλλοθι σε πάρα πολλούς
να κάνουν κατάχρηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή
σας, µε το θέµα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Την 1η
Μαΐου 2020, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για είκοσι έξι ώρες η
Ελλάδα βρέθηκε, µετά από δέκα χρόνια, να µην έχει καθεστώς
προστασίας πρώτης κατοικίας. Τα ξηµερώµατα της 2ης Μαΐου µε
αυτήν την ΠΝΠ θεσµοθετήθηκε η τρίµηνη παράταση του αποτυχηµένου νόµου του ΣΥΡΙΖΑ από τον ν.4605/19 µε τις οχτακόσιες
τριάντα ρυθµίσεις σε εκατόν τριάντα χιλιάδες δυνητικούς δικαιούχους -αυτό είναι το πλαίσιο προστασίας που µας έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι θα γίνει στην ώρα του και όπως πρέπει- την
ίδια στιγµή, που η Κυβέρνηση αρνείται διακοµµατική επιτροπή για
το πτωχευτικό και την πρώτη κατοικία και την ίδια στιγµή που µε
την αναστολή πλειστηριασµών που φέρνετε σήµερα ως 31 Ιουλίου
και πρακτικά θα ισχύσει µέχρι 15 Σεπτεµβρίου, ξεχνάτε να πείτε
ότι από τη Δευτέρα συνεχίζονται κανονικά οι διαταγές πληρωµής
µε επιταγή, για πληρωµή και κατάσχεση ή κατασχέσεις ή εξώσεις.
Θα τα δουν αυτά οι πολίτες από τη Δευτέρα και θα αποµένει µόνο
το τυπικό κοµµάτι του πλειστηριασµού, το οποίο θα γίνει µε µαζικό
ρυθµό τον Οκτώβριο, για να καλύψει και όλες τις περιπτώσεις, οι
οποίες έχουν αναβληθεί.
Αυτό δυστυχώς, είναι το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθούµε
το επόµενο διάστηµα και πολύ φοβάµαι ότι η Κυβέρνηση πέραν
του ότι δεν έχει ατζέντα για την πραγµατική οικονοµία και τους
µικροµεσαίους επαγγελµατίες, δυστυχώς δεν δείχνει και την παραµικρή ευαισθησία σε βασικά ζητήµατα κοινωνικής πρόνοιας
και κοινωνικής συνοχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Βεσυρόπουλος, προκειµένου να αναπτύξει τις τροπολογίες της αρµοδιότητάς του.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κύρωση των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου της 13ης Απριλίου και της 1ης Μαΐου
2020 συνοδεύονται από µια σειρά τροπολογιών, που κινούνται
στην κατεύθυνση στήριξης της οικονοµίας, η οποία δυναµικά
επανεκκινεί. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι στατική, αλλά απαιτεί
διαρκείς παρεµβάσεις στήριξης κλάδων της οικονοµίας, επιχειρήσεων εργαζοµένων, επαγγελµατιών και φορολογούµενων πολιτών.
Η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταµείο Ανάκαµψης ανοίγει µια νέα σελίδα για την ελληνική οικονοµία. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις όχι απλά για να επιστρέψουµε
το 2021 σε δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και για να επανασχεδιάσουµε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Να κάνουµε
την οικονοµία µας περισσότερο ανταγωνιστική και λιγότερο ευάλωτη.
Στην οµιλία µου στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων αναφέρθηκα εκτενώς στο περιεχόµενο των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που συνιστά ουσιαστική στήριξη
επιχειρήσεων, εργαζοµένων και νοικοκυριών. Η επέκταση των οικονοµικών ενισχύσεων και σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν
εργαζόµενους ή απασχολούν µέχρι και πέντε και ήδη µέχρι και
είκοσι εργαζόµενους, η τρίµηνη παράταση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας και η επέκταση της ρύθµισης για την έκπτωση
ποσοστού 25% στις δόσεις βεβαιωµένων οφειλών επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων είναι ρυθµίσεις µε θετικό πρόσηµο.
Το ίδιο ισχύει και για την έκπτωση ποσοστού 25% για την εµπρόθεσµη καταβολή βεβαιωµένων οφειλών, που θα ισχύσει και
για το Μάιο. Πρόκειται για εµπρόθεσµες καταβολές, για δόσεις
βεβαιωµένων οφειλών και δόσεις ρυθµίσεων ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής µε ηµεροµηνία καταβολής εντός του µηνός
Μαΐου 2020 και ωφελούµενοι είναι οι επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα.
Επίσης επεκτείνεται και για τον µήνα Μάιο η µείωση κατά 40%
των ενοικίων για επαγγελµατικές µισθώσεις σε επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την πανδηµία, µισθώσεις πρώτης κατοικίας και
εργαζοµένων, που τελούν σε αναστολή σύµβασης εργασίας,
αλλά και των µισθώσεων της φοιτητικής κατοικίας για τα εξαρτώµενα µέλη των εργαζοµένων αυτών.
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Θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού δίνουν λύσεις στα υπαρκτά προβλήµατα και στηρίζουν την πραγµατική οικονοµία. Αναφέρθηκα πριν
στη ρύθµιση για την επέκταση του µέτρου µείωσης των ενοικίων
κατά 40%, για τις επαγγελµατικές µισθώσεις και τις µισθώσεις
πρώτης κατοικίας όσων έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδηµίας. Είναι δεδοµένο ότι για λόγους ισονοµίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης απαιτείται να υπάρχει µια αντιστάθµιση των απωλειών που υφίστανται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στο εισόδηµά
τους.
Η διάταξη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που περιλαµβάνεται
στην τροπολογία, προβλέπει έκπτωση ποσού ίσου µε ποσοστό
20% επί το 60% των µισθωµάτων των µηνών που ίσχυσε ή θα
ισχύσει το µέτρο της καταβολής επί του µηνιαίου µισθώµατος σε
ποσοστό 40% λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, µε στόχο
την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς που θα υποστούν από την απώλεια εισοδήµατος. Η ανωτέρω έκπτωση θα δίνεται σε οφειλές
προς την εφορία µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής την 31η
Ιουλίου 2020 και µετά. Η έκπτωση φόρου ουσιαστικά αφορά στην
εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων
εντός του 2020, όπως ο φόρος εισοδήµατος ή ο ΕΝΦΙΑ. Σύντοµα
θα εκδοθεί και σχετική υπουργική απόφαση, που θα διευκρινίζει
τα διαδικαστικά θέµατα για τον προσδιορισµό και τη δήλωση της
απώλειας εισοδήµατος.
Ταυτόχρονα, καθίσταται σαφές από τον νόµο ότι δεν θα υπάρξει φορολόγηση το 2021 των ιδιοκτητών ακινήτων για ποσά που
δεν εισπράχθηκαν λόγω της µείωσης των ενοικίων κατά 40% κατ’
επιταγή του νόµου. Να επισηµάνω επίσης, ότι διευκολύνονται σε
ένα ακόµα σηµείο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που εισπράττουν µειωµένα µισθώµατα, καθώς δίνεται παράταση στην καταβολή των
βεβαιωµένων οφειλών και των δόσεων ρυθµίσεων και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος θα πω τι ακριβώς θα ισχύσει:
Για όσους εισπράττουν µειωµένα ενοίκια τους µήνες Μάρτιο και
Απρίλιο, οι προθεσµίες παρατείνονται έως την 31η Αυγούστου
2020. Για όσους έχουν εισπράξει µειωµένα ενοίκια για τον µήνα
Μάιο, η παράταση ισχύει µέχρι 30 Σεπτεµβρίου. Για όσους θα εισπράξουν µειωµένα ενοίκια και τον Ιούνιο, η παράταση ισχύει
µέχρι 30 Οκτωβρίου.
Η ανάγκη χρηµατοδότησης της οικονοµίας, ανάσχεσης της
ύφεσης και ενίσχυσης της ρευστότητας επιβάλλει την αύξηση
του ορίου δαπανών του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων
για το 2020 κατά 250 εκατοµµύρια ευρώ στο εθνικό σκέλος και
κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Ουσιαστικά, έχουµε µια αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 1 δισεκατοµµύριο 250 εκατοµµύρια
ευρώ.
Όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα µέτρα
για την κάλυψη µέρους του µισθολογικού κόστους των εργαζοµένων. Η χρηµατοδότηση θα γίνει µε πόρους του προγράµµατος
«SURE» και γι’ αυτόν τον λόγο συµπεριλήφθη στην τροπολογία
το άρθρο 2, µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να παρέχει την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου προς
όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χρηµατοδότηση των κρατών-µελών αυτής, στο πλαίσιο κανονισµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διακρατικών συµφωνιών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συµµετέχει η χώρα µας στο πρόγραµµα «SURE» για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των
εργαζοµένων, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ανάλογο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Το άρθρο 3 της τροπολογίας είναι πολύ σηµαντικό, αφού αναφέρεται στη µείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Ένα µέτρο που θα
συµβάλει στην αναθέρµανση της αγοράς και τη στήριξη βασικών
τοµέων της οικονοµίας, όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές ή η
εστίαση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Συγκεκριµένα µειώνεται ο ΦΠΑ στις µεταφορές προσώπων
από το 24% στο 13%, κάτι που σηµαίνει µειώσεις στην τιµή των
αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών, αλλά και
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στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όπως µετρό και λεωφορεία. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηµατογράφων από το 24%
στο 13%. Μειώνεται ο ΦΠΑ από το 24% στο 13% για αναψυκτικά
κάθε είδους χωρίς αλκοόλ, για τον καφέ και κάθε είδους ροφήµατα, για ενεργειακά ποτά και µπύρες χωρίς αλκοόλ.
Οι νέοι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από την 1η
Ιουνίου και για πέντε µήνες, έως την 31η Οκτωβρίου 2020.
Επεκτείνονται, επίσης, τα µέτρα οικονοµικής στήριξης και για
τις κοινωνίες αστικού ή κληρονοµικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τις συµπλοιοκτησίες.
Με το άρθρο 6 που περιλαµβάνεται στην τροπολογία θεσπίζεται η επέκταση και για τον Ιούνιο της µείωσης κατά 40% των ενοικίων για επαγγελµατικές µισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες
το µέτρο ίσχυσε τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Προβλέπεται, επίσης, η επέκταση του µέτρου µέχρι και τον Αύγουστο
και για όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πλήττονται όλο αυτό
το διάστηµα, µία ρύθµιση που θα στηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού.
Επισηµαίνω ότι δικαιούχοι της ρύθµισης είναι και οι εργαζόµενοι, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή στις
πληττόµενες επιχειρήσεις, που µπορούν να έχουν έκπτωση 40%
στα ενοίκια που καταβάλλουν για την κύρια κατοικία τους και για
τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους, κάτι που αναφέρεται στο
επόµενο άρθρο. Το µέτρο αυτό ισχύει, επίσης, και για την κύρια
κατοικία ναυτικών µε αναστολή σύµβασης εργασίας το αργότερο
έως και τον Αύγουστο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι υπάρχουν επαγγελµατικές οµάδες που έχουν πληγεί από την κρίση
και το εισόδηµά τους µειώθηκε. Κινούµαστε ορθολογικά, αναλύουµε όλα τα δεδοµένα και προχωρούµε στις αναγκαίες παρεµβάσεις.
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο τοµέας των αεροµεταφορών υπέστη
ένα ισχυρό πλήγµα, τα αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο έδαφος
λόγω της πανδηµίας και των περιοριστικών µέτρων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρή απώλεια εισοδήµατος γι’ αυτούς τους
ανθρώπους.
Ένα ουσιαστικό µέτρο στήριξης είναι η ρύθµιση για τη θέσπιση φορολογικού συντελεστή 15% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης που λαµβάνουν οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι
µηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών µε έδρα στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Ουσιαστικά, αντιµετωπίζουµε αυτή την κατηγορία µε τον ίδιο τρόπο που
αντιµετωπίζονται φορολογικά και οι αξιωµατικοί του Εµπορικού
Ναυτικού και τα πληρώµατα των πλοίων.
Θέλοντας να ενισχύσουµε την παραγωγή αντισηπτικών υγρών,
καθώς και τα υφιστάµενα αποθέµατα καθαρής αλκοόλης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας, καθορίζουµε τη διαδικασία
δωρεών σε ό,τι αφορά στη διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το
Υπουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα αζήτητα
αποθέµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και
άλλα ιδρύµατα του δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την
παρασκευή αντισηπτικών. Καθορίζεται, επίσης, η απαλλαγή από
τον ΦΠΑ των εργασιών παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασµό του
Υπουργείου Υγείας.
Στην αρχή της οµιλίας µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα για την προοπτική επανασχεδιασµού του παραγωγικού
προτύπου της χώρας που διανοίγεται, µε έναν από αυτούς τους
νέους άξονες να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και γενικότερα των νέων
τεχνολογιών.
Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί η διάταξη µε την οποία µεταβιβάζεται ακίνητο ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου επτακοσίων
εξήντα στρεµµάτων προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.». Το ακίνητο βρίσκεται στην
Περαία στον Δήµο Θερµαϊκού.
Ο σκοπός είναι η ίδρυση και η λειτουργία διεθνούς τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από
ιδιωτικά κεφάλαια. Προβλέπεται, µάλιστα, ότι αν εντός διετίας
δεν συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρη-
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µατοδότησή του ή δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που τίθενται,
το ακίνητο θα επιστρέψει στο ελληνικό δηµόσιο.
Ουσιαστικά, µέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, θα αξιοποιηθούν ερευνητικές δραστηριότητες, θα δοθεί διέξοδος σε start up
επιχειρήσεις, αλλά και θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
την επιστροφή των νέων ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα
την περίοδο της µεγάλης κρίσης.
Με το άρθρο 11 της τροπολογίας, που στοχεύει στην ενίσχυση
των τοµέων του τουρισµού και των µεταφορών, αναστέλλεται
µέχρι 31-12-2022 η απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα που διατίθενται από καταστήµατα αφορολογήτων ειδών, που είναι εγκατεστηµένα εκτός
αερολιµένα ή λιµένα και τα οποία µεταφέρονται στις προσωπικές
αποσκευές των ταξιδιωτών.
Τέλος, το άρθρο 12 της τροπολογίας ρυθµίζει ζητήµατα που
σχετίζονται µε την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020 και για λόγους που συνδέονται µε την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, θέλοντας να ενισχύσουµε οικονοµικά την αυτοδιοίκηση αλλάζουµε προς όφελος των δήµων την ποσόστωση
σχετικά µε τα έσοδα από την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Αυτό σηµαίνει ότι το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις
απλής χρήσης στον αιγιαλό και την παραλία αποδίδεται κατά
70% στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30% στο δηµόσιο, ενώ µέχρι σήµερα η αναλογία των εσόδων ήταν 60% στο δήµο και 40% στο
δηµόσιο. Επίσης, καθορίζεται ότι το αντάλλαγµα για την παραχώρηση απλής χρήσης σε αιγιαλό-παραλία, ειδικά για το 2020,
θα είναι µειωµένο κατά 60%, ένα µέτρο στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό, τις επιχειρήσεις
αναψυχής και εστίασης.
Τέλος, µέχρι 31-10-2020 στα όµορα προς τον αιγιαλό και την
παραλία ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια, διαµερίσµατα, που
λειτουργούν νόµιµα µπορεί να παραχωρείται το δικαίωµα απλής
χρήσης χωρίς δηµοπρασία. Επισηµαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα πεντακόσια τετραγωνικά µέτρα, ενώ διατηρούνται και όλοι οι
υπόλοιποι περιορισµοί που προβλέπονται στον νόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδεχοµένως κάποιοι να έχουν
ενοχληθεί από τα αυξηµένα αντανακλαστικά που έδειξε η Κυβέρνηση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας στο υγειονοµικό πεδίο,
αλλά και στο πεδίο της οικονοµίας.
Για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι περιττή πολυτέλεια να αναλώνεται σε αντιπαραθέσεις αυτού του είδους. Το
δικό µας πρόταγµα είναι η ανάκαµψη της οικονοµίας. Να ξαναπιάσουµε στα χέρια µας το «νήµα» της ανάπτυξης. Να στηρίξουµε την πραγµατική οικονοµία, τους εργαζόµενους και τις
επιχειρήσεις. Αυτό κάνουµε και αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια, ο κ. Ξανθός.
Κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ένα δύσκολο διάστηµα, αυτό της υγειονοµικής κρίσης, κατά τη διάρκεια
του οποίου βιώσαµε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, στη θέση σήµερα να συζητάµε για την
επόµενη µέρα, αλλά ας µην έχουµε αυταπάτες. Δεν ήταν η καλή
µας τύχη που µας ευνόησε. Ήταν η αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, ήταν οι πολιτικές που στηρίχθηκαν στην επιστηµονική γνώση, ήταν η πολιτική µε στόχο την υγεία και τη ζωή και
όχι την οικονοµία. Καίριες αλλαγές έφερε ταχύτατα η Κυβέρνηση
εν µέσω της πανδηµίας, για να προετοιµάσει κατάλληλα το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει πολλές από αυτές τις
καθοριστικές παρεµβάσεις. Με την πρώτη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου δόθηκε η δυνατότητα στα δηµόσια νοσοκοµεία να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνεργαστούν µε ιδιώτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση που υπήρχαν αθρόες, µαζικές εισαγωγές ασθενών.
Στην ίδια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέφθηκε, επίσης, η δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού από τις τοπικές µονάδες υγείας σε
κέντρα υγείας ή σε άλλες δηµόσιες υγειονοµικές δοµές.
Λόγω του ιού, ιατροί των µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατ’ οίκον ή και µε εξ αποστάσεως µέσα επικοινωνίας.
Ένα από τα πρώτα µέτρα που ελήφθησαν ήταν η δυνατότητα
έκδοσης άυλων συνταγών και γνωµατεύσεων, για τον περιορισµό
των µετακινήσεων και επαφών ιατρών και ασθενών εν µέσω πανδηµίας.
Σε µία προσπάθεια έµπρακτης στήριξης του προσωπικού των
νοσοκοµείων που υπερέβαλε εαυτόν ενταλµατοποιούνται και θα
πληρωθούν οι εφηµερίες των νοσοκοµείων που έχουν πραγµατοποιηθεί καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων
εφηµεριών.
Θεσπίζεται επαναξιολόγηση και αναδιάρθρωση των υγειονοµικών περιφερειών µετά τις 31-12-2020, απαλλαγή από το αγροτικό ιατρείο των γιατρών που εισήχθηκαν στην ιατρική µεταξύ
2002 και 2005, ώστε αυτοί οι νέοι ειδικευµένοι σήµερα να παρέχουν άµεσα υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, χωρίς να
τους εµποδίζει το αγροτικό, και να µη φύγουν στο εξωτερικό. Ιατροί που προσέφεραν υπηρεσίες στις ΜΕΘ ή εξειδικευµένοι που
τελείωσαν την εκπαίδευση µπορούν να παραµείνουν, εάν υπάρχουν κενές θέσεις και το επιθυµούν.
Δίδεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για το 2020 στο ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό καθαρισµού των ΜΕΘ ή
ΜΑΦ όπου νοσηλεύονταν ασθενείς µε COVID-19. Ίσως θα
έπρεπε, κύριε Υπουργέ, να εντάξουµε και τους φυσικοθεραπευτές οι οποίοι επίσης εργάζονται στις ΜΕΘ και οι οποίοι µαζί µε
το ΕΚΑΒ, µε κίνδυνο, συµµετείχαν στο πολύ καλό αποτέλεσµα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται και το επόµενο βήµα για την
οχύρωση της δηµόσιας υγείας µε επαρκή αριθµό γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού. Πλην των πάνω από τέσσερις χιλιάδες ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό που προσελήφθη,
συστήνονται χίλιες οκτακόσιες νέες θέσεις εντατικολόγων, εξειδικευοµένων και ειδικών νοσηλευτών ώστε να στελεχωθούν οι
νέες ΜΕΘ των νοσοκοµείων της χώρας. Επιπλέον συστήνονται
εκατόν εβδοµήντα θέσεις για τα τρία νησιά του βόρειου Αιγαίου
τα οποία δέχονται µεταναστευτικές-προσφυγικές ροές, αλλά και
τουρισµό.
Δίνεται, επίσης, διέξοδος στο χρονίζον πρόβληµα που αντιµετωπίζουν κάποια νοσοκοµεία, µεταξύ των οποίων και το Νοσοκοµείο του Βόλου, µε τον εκσυγχρονισµό του οργανισµού
λειτουργίας τους. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δηµιουργήθηκαν νέα τµήµατα, όπως Αιµοδυναµικό και Μαγνητικού Τοµογράφου, και δεν µπορούµε να προκηρύξουµε θέσεις ιατρών
µε γνωστικό αντικείµενο γιατί δεν προβλέπονται στον οργανισµό.
Παρατείνεται -και σωστά- ως το τέλος του χρόνου η δυνατότητα έγκρισης του οργανισµού των νοσοκοµείων µέσω ΚΥΑ και
όχι µε προεδρικό διάταγµα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταχύτερα.
Συνολικά, έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε οι δοµές
της δηµόσιας υγείας να ανταπεξέλθουν ακόµα και στα πιο δύσκολα σενάρια πίεσης από την πανδηµία. Κι αυτή είναι µόνο η
αρχή. Με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού,
σχεδιάζεται ένα νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας που θα ξεπεράσει
αποτελεσµατικά τις παθογένειες και τα προβλήµατα του παρελθόντος.
Και µία µικρή αναφορά στον τοµέα της οικονοµίας. Είναι δεδοµένο ότι η ξεκάθαρη επιλογή του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρώπινη υγεία είχε
και θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµία. Όµως, να µην
ξεχνάµε ότι η οικονοµική ύφεση είναι αναστρέψιµη και µπορούµε
να την αντιµετωπίσουµε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό διατάξεων που στόχευσαν και πέτυχαν τη στήριξη των εργαζοµένων,
των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών για όσο διάστηµα
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ίσχυε η καραντίνα. Συνεχίζονται τα µέτρα στήριξης της εργασίας
και όχι της ανεργίας και των επιχειρήσεων τουρισµού και επισιτισµού.
Τέλος, είναι σηµαντική η διεύρυνση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων το οποίο πλέον θα ανέλθει συνολικά σε 8 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2020.
Κλείνοντας, και µε αφορµή τη χθεσινή επέτειο των σαράντα
ενός ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ΕΟΚ τότε, από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, είναι ενθαρρυντική
η αλλαγή που παρατηρούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια διατυπώναµε δίκαια παράπονα για την έλλειψη πραγµατικής σύµπνοιας και αλληλεγγύης. Και βέβαια, η αλληλεγγύη
δεν προέκυψε µόνη της. Είναι γνωστές οι πολύµηνες προσπάθειες του Πρωθυπουργού και οι συνεργασίες µε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες προς αυτόν το στόχο.
Η ανακοίνωση, όµως, ενός τεράστιου πακέτου στήριξης των
κρατών-µελών είναι η έµπρακτη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιστρέφει στον προσανατολισµό της. Η Ελλάδα θα
λάβει στήριξη ύψους ίσως και 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ και
πλέον µε τα προγράµµατα «SURE», «ΤΕΠΙΧ», την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την ευελιξία του ΕΣΠΑ, θα συµβάλλει
καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, τον περιορισµό
της ανεργίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη.
Η επόµενη µέρα βρίσκει την Ευρώπη αποφασισµένη να ξεπεράσει τη νέα πρόκληση και την Ελλάδα έτοιµη να κεφαλαιοποιήσει στην οικονοµία την τεράστια επιτυχία που είχε στην
αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Ανδρέας Ξανθός από τον ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε σε µια νέα φάση στην πορεία
αυτής της πολύ µεγάλης δοκιµασίας, της πολύ µεγάλης παγκοσµιοποιηµένης απειλής που πλήττει οριζόντια χώρες, κοινωνίες,
οικονοµίες, συστήµατα υγείας.
Η πρώτη περίοδος πέρασε και πρέπει να συνειδητοποιήσετε,
αγαπητοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ότι όντως η θετική πορεία της πανδηµίας στη χώρα και η αποφυγή µιας υγειονοµικής
τραγωδίας και η ευφορία η οποία προκλήθηκε εξαιτίας αυτού
του γεγονότος έχουν ηµεροµηνία λήξης. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα είναι η πραγµατική πρόκληση και για την οικονοµία
και για την απασχόληση και για το εισόδηµα των ανθρώπων και
για το σύστηµα υγείας. Τώρα που επανέρχεται η τακτική του λειτουργία, τώρα που θα έχουµε µια αυξηµένη διακινδύνευση τη
θερινή περίοδο σε περιοχές που προφανώς είναι ελλειµµατικές
οι υπηρεσίες υγείας, τώρα είναι η ώρα της πολιτικής και τώρα
είναι και η ώρα των διαφορετικών πολιτικών σχεδίων.
Εµείς σταθήκαµε µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα και το ξέρετε. Ούτε επενδύσαµε στην καταστροφή, όπως κάνετε εσείς
πολλές φορές στο παρελθόν, ούτε αµφισβητήσαµε την υγειονοµική στρατηγική που πρέπει να έχει η χώρα. Αναδείξαµε κενά,
ανεπάρκειες, ελλείψεις που υπήρξαν, λαθεµένους χειρισµούς,
αδιαφανείς χειρισµούς. Τώρα, όµως, είναι η ώρα που πρέπει να
συζητήσουµε πώς αξιοποιούµε αυτή την κρίση, αυτή την ευκαιρία της πανδηµίας, για να κάνουµε µία µεγάλη επένδυση στη δηµόσια περίθαλψη στη χώρα µας, για να θωρακίσουµε το δηµόσιο
σύστηµα.
Εδώ επιτρέψτε µου να πω ότι υπάρχουν δύο διακριτά πολιτικά
σχέδια. Υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο συντηρητικό, το οποίο
δειλά-δειλά αρχίζετε τώρα να το ξαναφέρνετε στη δηµόσια συζήτηση. Είχε υποστεί µια ρωγµή σηµαντική η επιχειρηµατολογία
σας για σπάταλο και αναποτελεσµατικό ΕΣΥ, για κρατισµό, για
την ανάγκη ανοίγµατος στον ιδιωτικό τοµέα, στην αγορά, στις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα. Αυτή ήταν η προγραµµατική πολιτική ατζέντα της
Νέας Δηµοκρατίας. Η πανδηµία έβαλε στην άκρη αυτή τη συζήτηση.
Το ερώτηµα είναι, έχετε πάρει κάποιο σοβαρό µάθηµα από
αυτή την εξέλιξη; Κατά την άποψή µας, όχι. Δεν το πιστεύετε το
δηµόσιο σύστηµα υγείας, γι’ αυτό και τώρα που αισθανθήκατε
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ότι πέρασε η µπόρα η µεγάλη, αρχίζει ξανά η συζήτηση η ίδια.
Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει «έχουµε πυλώνες που πρέπει
να συνεργαστούν», έχουµε τη γνωστή επιχειρηµατολογία «άλλο
κρατικό κι άλλο δηµόσιο».
Μόνο που αυτές οι κρατικές δοµές είναι που κράτησαν όρθιο
το σύστηµα υγείας, αυτές διαχειρίστηκαν την κρίση και δεν είδα
πουθενά τον µη κρατικό τοµέα µε τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε να βάζει πλάτη σε αυτή τη δυσκολία ούτε στις νέες ανάγκες οι οποίες αναδείχθηκαν αυτή την περίοδο, οικογενειακός
γιατρός, πρωτοβάθµια φροντίδα, κοινοτική φροντίδα, κοινοτικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποκατάσταση, υγιεινή και ασφάλεια
της εργασίας, δηµόσια υγεία, περιβαλλοντική υγεία. Αυτές είναι
οι νέες προκλήσεις της πανδηµίας. Επίσης, ΜΕΘ, ΤΕΠ. Δεν
υπάρχει κανένας ιδιώτης επενδυτής που θέλει να βάλει πλάτη σε
αυτά τα πράγµατα και που θέλει να ασχοληθεί.
Οι κρατικές, λοιπόν, δοµές, το στενό δηµόσιο σύστηµα υγείας
είναι αυτό το οποίο θα κληθεί να αναδιοργανωθεί, να βελτιωθεί,
να θωρακιστεί για να µπορέσει να τις αντιµετωπίσει σε βάθος
χρόνου, ώστε να έχουµε αξιόπιστες υπηρεσίες δηµόσιας υγείας,
έναν µόνιµο µηχανισµό επιδηµιολογικής επιτήρησης, που θα
µπορέσει να αντιµετωπίσει και νέα κύµατα της ίδιας απειλής,
αλλά και νέες αναδυόµενες απειλές. Αυτό είναι, λοιπόν, το συντηρητικό πολιτικό σχέδιο.
Υπάρχει ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο λέει ότι η
κρίση είναι ευκαιρία για να ενισχύσουµε τη γραµµή της καθολικής κάλυψης µέσα από ενδυναµωµένα δηµόσια συστήµατα
υγείας, τα οποία µειώνουν ανισότητες, τα οποία µειώνουν επιβαρύνσεις των πολιτών, τα οποία παρέχουν διευρυµένες, ποιοτικές
και αξιολογούµενες υπηρεσίες.
Αυτή είναι µία άλλη γραµµή. Δεν θέλετε αυτή τη γραµµή. Δεν
έχετε πολιτικό σχέδιο µόνιµης στήριξης. Αυτό που κάνετε σήµερα, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, η θεσµοθέτηση οργανικών θέσεων για τις ΜΕΘ, προφανώς αν δεν συνοδευτεί µε
προκηρύξεις είναι κενό γράµµα. Είναι απολύτως σαφές αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δέκα
µήνες τώρα δροµολογήσει, µε δικό σας πολιτικό σχεδιασµό, µε
δική σας έγκριση, µε δική σας πράξη υπουργικού συµβουλίου
και όχι αξιοποιώντας δροµολογηµένα πράγµατα, προκηρύξει
ούτε µία µόνιµη θέση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας -ούτε µία!ούτε γιατρού, ούτε νοσηλευτή. Έχετε από τον Δεκέµβρη παγωµένες χίλιες τριακόσιες πενήντα θέσεις εγκεκριµένες και δεν τις
προκηρύξατε ούτε τώρα, µέσα στην πανδηµία.
Μην µας λέτε, λοιπόν, τώρα ότι θέλετε να υπάρξει παρακαταθήκη και µόνιµη επένδυση και πολύς πόνος και πολύ δάκρυ για
το δηµόσιο σύστηµα υγείας! Θέλετε να επανέλθετε σιγά-σιγά
στη λογική του λιγότερου κράτους και του συρρικνωµένου δηµόσιου συστήµατος υγείας που δίνει χώρο στην αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Και επιτρέψτε µου να πω, ότι γίνονται
διάφορες κινήσεις αυτή την περίοδο. Άκουσα και τον κ. Βαρτζόπουλο, άκουσα και τον προηγούµενο συνάδελφο. Θεώρησαν σηµαντικό το ότι θεσµοθετήθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούν
τα νοσοκοµεία µε ιδιώτες γιατρούς. Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε. Τι
ζόρι, λοιπόν, τραβάει η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και στέλνει επείγον
µήνυµα στα νοσοκοµεία της Αχαΐας και τους ζητάει να της δώσουν σε λίγες ώρες ποιες είναι οι ανάγκες τους στις διάφορες
κατηγορίες ειδικευµένων γιατρών για να συνεργαστούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα οκτώ λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ. Κατανοείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Βεβαίως.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή είναι η πραγµατική διαχωριστική
γραµµή, ένα προοδευτικό και ένα συντηρητικό πολιτικό σχέδιο
για την υγεία. Και πάνω σε ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο µπορούν να υπάρξουν -και είναι προνοµιακό πεδίο- προγραµµατικές
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συγκλίσεις και συνεργασίες µε ειλικρινή τρόπο ανάµεσα στις δυνάµεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης, για να υπάρχει και
εναλλακτική απάντηση στη σηµερινή µονοφωνία και να πάµε στις
επόµενες εκλογές -όποτε κι αν γίνουν αυτές, που θα γίνουν µε
απλή αναλογική- και να υπάρχει µία πειστική εναλλακτική διέξοδος.
Αυτό είναι, λοιπόν, ένα προνοµιακό πεδίο, η στήριξη των αδύναµων του κοινωνικού κράτους. Τα στοιχεία στην Ευρώπη λένε
ότι αυξάνονται οι νεόπτωχοι λόγω της πανδηµίας, αυξάνονται οι
ανισότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα εννέα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Θέλει πολιτική αναδιανοµής, µείωσης
των ανισοτήτων και όχι πολιτικές που θεωρούν ότι οι ανισότητες
είναι σύµφυτες µε την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, σας
παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μία αναφορά σε µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε
φτάσει τα εννέα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τελειώνω και συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: ….(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν σας
κατάλαβα, κυρία Φωτίου. Εσείς διακόπτετε.
Κύριε Ξανθέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ολοκληρώσετε. Μιλάτε ήδη ενιάµιση λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Συγγνώµη για την κατάχρηση.
Στηρίζω την τροπολογία του ΚΚΕ που αφορά τη δυνατότητα
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου των Ιωαννίνων να ανανεώσει
συµβάσεις σε καθαρίστριες, οι οποίες οδηγούνται σε απόλυση.
Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία δική µας, η οποία διευρύνει
τη ρύθµιση που κάνατε για τις ειδικότητες της Πνευµονολογίας
και της Αναισθησιολογίας. Δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή, ορισµένοι
συνάδελφοι που έχουν κάνει την ειδικότητα, αλλά χρωστάνε το
αγροτικό, να µπορέσουν να δώσουν εξετάσεις ειδικότητας, να
µπουν στις λίστες για επικουρικούς και να στηρίξουν το σύστηµα
υγείας σε αυτή τη φάση. Δείτε τη. Νοµίζω ότι µπορεί να γίνει αποδεκτή και να συµπληρώσει µία ρύθµιση που διευκολύνει.
Και το τελευταίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, είστε στα δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μία κουβέντα θα πω για την τροπολογία
που αφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ! Είστε στα δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα, τελειώνω.
Η τροπολογία που καταθέσατε -το Υπουργείο Υγείας- και
αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, τη δυνατότητα να υπάρχουν
εξειδικεύσεις, ειδικεύσεις κ.λπ., έχει θετικά στοιχεία. Δεν αντιµετωπίζει τα δύο, τρία κρίσιµα αιτήµατα του νοσηλευτικού κλάδου,
τον ενιαίο κλάδο, τη ένταξη στα ΒΑΕ και την αναβάθµιση του µισθολογίου, δεν διευκρινίζει πώς ακριβώς θα γίνει η επιλογή των
ανθρώπων αυτών και αν η πιστοποίηση της εµπειρίας τους αυτής
και της εξειδίκευσής τους θα έχει κάποιο διακριτό ρόλο σε προσλήψεις που θα γίνουν στο σύστηµα υγείας µέσω ΑΣΕΠ κ.λπ.. Με
αυτή την έννοια θα είµαστε στο «παρών» σε αυτή την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε δεν µπορεί να επιτραπεί σε κανέναν συνάδελφο να µιλάει το διπλάσιο χρόνο απ’ αυτόν που έχει
αποφασίσει η Ολοµέλεια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν µπορεί να τελειώσουµε διακόσια πέντε
άρθρα σε οκτώ ώρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία Φωτίου, εγώ έχω ψηφίσει και παραπάνω άρθρα. Δεν θα µπω, όµως,
σε αυτή τη διαδικασία σήµερα, να κάνω συγκρίσεις ή οτιδήποτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλο. Αποφασίστηκε κάτι στη Διάσκεψη των Προέδρων. Αν δεν
θέλετε, κυρία Φωτίου, θα σας διακόψω, θα σας σταµατήσω. Αν
θέλετε κάποιος να µιλάει δώδεκα λεπτά και κάποιος άλλος έξι,
έχετε λάθος τρόπο να σκέφτεστε. Δεν είναι τόσο δηµοκρατικό,
κυρία Φωτίου. Εσείς που έχετε µία άποψη για τη δηµοκρατία,
πρέπει να σέβεστε και τους άλλους συναδέλφους.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είδαµε τη δηµοκρατία πώς τη χρησιµοποιήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Άρα λέω
ότι δεν θα επιτραπεί από το Προεδρείο να φτάσουµε στις δύο το
βράδυ.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ να είστε
εντός του χρόνου. Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι διακόσια πέντε άρθρα. Δεν ξέρω
στις πόσες τροπολογίες έχουµε φτάσει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχουµε ψηφίσει κατά καιρούς πολλά άρθρα. Ήσασταν
Υπουργός και έχετε φέρει πολλά, κύριε Σπίρτζη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε τώρα, µη φωνάζετε και
πολύ. Τα ίδια κάνατε και εσείς. Τα ίδια έκανε και η Νέα Δηµοκρατία παλαιότερα µε το ΠΑΣΟΚ. Μην µας λέτε τέτοια τώρα. Έχουµε
µνήµη. Έχετε φέρει και περισσότερα και σοβαρά. Και αυτά είναι
πολύ σοβαρά. Άρα µη φωνάζετε τόσο. Όσο για όσους διαµαρτύρονται, εµείς καταψηφίσαµε. Ζητήσαµε δύο συνεδριάσεις επί
της αρχής κ.λπ., αλλά ξέρετε ότι η πλειοψηφία αποφασίζει, όπως
αποφάσιζε και επί των ηµερών σας. Εµείς δεν τα ξεχνάµε αυτά.
Ας προχωρήσω.
Λείπει ο κ. Τσακαλώτος, αλλά θα ήθελα να κάνω µία αναφορά,
γιατί κάθε φορά γυρίζει προς το ΚΚΕ. Και τις µας είπε; Μας είπε
ότι τα παραπέµπουµε όλα στο σοσιαλισµό. Εµείς δεν κρύψαµε
ποτέ ότι παλεύουµε για το σοσιαλισµό και ότι ο σοσιαλισµός, µε
βάση και την εµπειρία τη θετική που υπάρχει και τα αρνητικά, θα
αντιµετωπίσει και θα λύσει όλα τα προβλήµατα και θα ζήσει ο κόσµος µία αξιοπρεπή και ανθρώπινη ζωή. Ποτέ δεν το κρύψαµε
αυτό. Μη µας λέει, όµως, ότι τα παραπέµπουµε όλα εκεί, όταν
είµαστε στην πρώτη γραµµή των αγώνων, των διεκδικήσεων των
εργαζοµένων, όταν καταθέτουµε προτάσεις που µπορούν να γίνουν σήµερα και όχι στο σοσιαλισµό, που µπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόµενους κ.λπ.. Όµως, δεν θα κρύψουµε -ούτε
είµαστε στο 2010 ή στο 2012- ότι µέσα απ’ αυτή τη µεγάλη υγειονοµική κρίση αναδείχθηκαν, µε δραµατικό τρόπο, όλα τα ανεπτυγµένα σας συστήµατα. Αµερικάνοι, Σουηδοί και άλλοι
διάλεγαν ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει.
Αυτή είναι η απανθρωπιά. Και λέµε ότι το δίληµµα σοσιαλισµός
ή βαρβαρότητα είναι το µεγάλο ερώτηµα της εποχής. Και εµείς
λέµε σοσιαλισµός. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησε τη βαρβαρότητα τέσσερα-πέντε χρόνια και µη µας κάνει τώρα κριτική.
Τέλος πάντων, πού είναι εκείνα τα µεγάλα στρατεύµατα του
ΣΥΡΙΖΑ στους αγώνες που γίνονται καθηµερινά; Απόντες είναι
παντού. Δεν λένε κουβέντα πουθενά για τίποτα. Εµείς και άλλοι
ριζοσπάστες -όχι µόνο εµείς- και άλλοι προοδευτικοί άνθρωποι
είναι που παλεύουν σήµερα για τώρα, για άµεσα προβλήµατα.
Θέλω να κάνω και µια ερώτηση: Την τροπολογία του ΚΚΕ για
τη «ΛΑΡΚΟ» τη στηρίζετε; Συµφωνείτε; Τη διαβάσατε; Γιατί δεν
παίρνετε θέση γι’ αυτό; Το είπατε για τη «ΛΑΡΚΟ»; Τη στηρίζετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Το είπαµε ότι τη στηρίζουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό και αν είναι υποκρισία. Αυτό κι
αν είναι κοροϊδία χυδαία απέναντι στον κόσµο και το λέω έτσι.
Τόσα χρόνια αυτά σας λέγαµε να κάνετε. Τόσα χρόνια λέγαµε
αυτά που λέµε και σήµερα. Όµως, ήσασταν κυβέρνηση και κάνατε τα ανάποδα τελείως και φέρατε και την ασφυξία, παρά τις
προσπάθειες που έκαναν ορισµένοι κατ’ εξαίρεση από τη διοίκηση. Και έρχεστε τώρα µε το γνωστό «κάνουµε αντάρτικο όταν
είµαστε Αντιπολίτευση και µετά βάζουµε κουστούµι και φράκο
όταν είµαστε στην κυβέρνηση».
Τώρα εγώ ήθελα να µιλήσω µόνο για τη «ΛΑΡΚΟ», για την ΕΑΒ.
Λείπει ο κ. Σταϊκούρας. Δεν πειράζει. Ας τα ακούσει και ο Υπουργός.
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Ξέρετε, χρειάζεται λίγο προσοχή στο να µειώνετε τους εργαζόµενους. Ήταν λίγοι σήµερα. Τι λίγοι; Όλες οι παρατάξεις διαφωνούν ριζικά µε το άρθρο 7, όλες. Σύσσωµοι οι εργαζόµενοι
διαφωνούν. Όσο για το πόσοι ήρθαν, ήταν αρκετοί και πολλοί
ήταν για τέτοιες συνθήκες που ήρθαν έξω και µην τους υποτιµάτε.
Τι είπε ο κ. Σταϊκούρας, η Κυβέρνηση δηλαδή; Είπε ότι κατοχυρώνουµε νοµοθετικά το ανθυγιεινό, ότι επαναφέρουµε τη νοµιµότητα, «δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, έχουµε σχέδιο». Είναι
έτσι; Συµφωνούµε ότι έχετε το σχέδιο. Το θέµα είναι ποιο είναι
το σχέδιο.
Το σχέδιο είναι να πετσοκόψετε και να ξηλώσετε ό,τι έχει αποµείνει από τα µνηµόνια και από τις αποφάσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων και αυτό αφορά, πρώτον, τις µη µισθολογικές
δαπάνες, όπως λέτε, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχετε σχέδιο να τις κόψετε -µόνο το γάλα αφήνετε και αυτά είναι 3,2 εκατοµµύρια τον χρόνο- και να τσεκουρώσετε και το ανθυγιεινό
επίδοµα που είναι 2,8 εκατοµµύρια τον χρόνο. Και θα το αποδείξουµε πώς, κατηγοριοποιώντας το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Η ΕΑΒ κατέβαλε στο µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού
εκτός από ορισµένους διοικητικούς υπαλλήλους. Δηλαδή από
τους χίλιους τετρακόσιους πενήντα, οι χίλιοι διακόσιοι έπαιρναν
το ανθυγιεινό επίδοµα. Τώρα θα τα παίρνουν οκτακόσιοι τα 150,
οι άλλοι θα παίρνουν τα 70 και τριάντα πέντε θα παίρνουν τρίτη
κατηγορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ λίγο την ανοχή σας.
Πώς δόθηκε το ανθυγιεινό; Από το 1984 µε βάση την εργασιακή συλλογική σύµβαση εργασίας µέχρι την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου.
Μα, καλά µυαλό δεν υπάρχει; Υπάρχει, βέβαια. Μα, καλά, την
ΕΑΒ που είναι βαριά βιοµηχανία τη βάζετε το ίδιο µε τα γραφεία
και µε τους δηµοσίους υπαλλήλους; Αυτό κάνατε όλοι µαζί τα
προηγούµενα χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να πετσοκοπούν οι µισθοί και να φεύγουν πολύτιµοι εργαζόµενοι, οι οποίοι
σας λέω ότι παίρνουν 8, 9 και 10 χιλιάδες τον µήνα όπου έχουν
πάει στο εξωτερικό. Είναι τέτοιο το επίπεδο της υψηλής εξειδίκευσης.
Εποµένως, λέµε ότι αυτά καταβάλλονται µε βάση το ενιαίο µισθολόγιο, τα 150 και θα πω παρακάτω γιατί. Από το 2013 έπρεπε
να εκδώσετε κυβερνητική ΚΥΑ που να καθορίζατε ποιες ειδικότητες θα παίρνουν τι. Δεν ήσασταν στην κυβέρνηση; Ήσασταν.
Εκδώσατε; Όχι, όπως καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα και το
ΠΑΣΟΚ από το 2013 που ήταν στην κυβέρνηση.
Και να σας πω κάτι; Μήπως έχετε πάρει χαµπάρι τι σηµαίνει
ΕΑΒ; Μήπως έχετε διαβάσει ποτέ τα πορίσµατα των επιτροπών
για το ανθυγιεινό; Έχετε συνειδητοποιήσει τι παθαίνουν οι εργαζόµενοι, τι αναπνέουν, σε τι κινδύνους εκτίθενται; Δεν µπορώ να
τα διαβάσω. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά αυτό το τελευταίο
πόρισµα της επιτροπής για το ανθυγιεινό.
Μιλάµε σε ό,τι πιο φοβερό υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου. Είναι εκτεθειµένοι σε τοξικά υλικά, όπως φθόριο, αντιµόνιο,
µαγγάνιο, νικέλιο, τιτάνιο. Τα ξέρουν όλοι. Δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί οι συνέπειες και υπάρχουν και αδιευκρίνιστες συνέπειες για τα υπόλοιπα. Τα στοιχεία είναι εδώ που µιλάνε
αναλυτικά για αυτά.
Εποµένως, τι λένε όλοι; Δεν επιβαρύνονται µόνο όσοι είναι
στην παραγωγή. Επιβαρύνονται όλοι µε διαφορετικό βαθµό,
αλλά όλοι σχεδόν.
Και εδώ εξαιρείτε µε αυτό το σύστηµα ανθρώπους οι οποίοι
µπαινοβγαίνουν συνέχεια στη διαδικασία της παραγωγής. Δεν
παίρνετε υπ’ όψιν σας ότι έχει κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού και
τα αιωρούµενα σωµατίδια διαχέονται παντού µέσα από αυτό το
σύστηµα.
Αυτά τα λένε οι ειδικοί, δεν τα λέει το ΚΚΕ µόνο και οι ειδικοί
δεν είναι ΚΚΕ. Είναι αυτοί που, τέλος πάντων, προσπαθούν να
προστατεύσουν όσο µπορούν την υγεία και τη ζωή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
Βέβαια, δεν παίρνετε υπόψη τους κινδύνους σοβαρού ατυχήµατος που µπορεί να γίνει είτε µέσα στην παραγωγική µονάδα
είτε στο αεροδρόµιο.
Ακόµα οι πελάτες της ΕΑΒ και η «LOCKHEED» η ίδια απαιτούν,
βάζουν προϋπόθεση για να δώσουν δουλειές να είναι ασφαλισµένο το προσωπικό για τη ζωή και την υγεία του. Υπάρχει οµαδικό ασφαλιστήριο αυτή τη στιγµή. Θα το κόψετε και αυτό; Είναι
στο µη µισθολογικό κόστος.
Και βέβαια, υπάρχουν και πολλές άλλες πλευρές. Λέτε -και
λέτε ψέµατα και το λέω έτσι- ότι κάνετε προσλήψεις. Τι προσλήψεις κάνετε; Μόνιµου προσωπικού; Καµµία. Είναι χρονιάτικες
συµβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο και στα πέντε
χρόνια γίνεται καινούργιος διαγωνισµός. Και αυτό είναι εγκληµατικό και µε τη λογική την καπιταλιστική θα έλεγα, γιατί όταν
εξειδικεύεται ένας -εκεί δεν είναι ό,τι να ‘ναι δουλειά, όταν έχεις
να κάνεις µε αεροπλάνα και µε τέτοιες µηχανές- και είναι έτοιµος
στα πέντε χρόνια, τον σουτάρετε -για να το πω έτσι σε απλή
γλώσσα- ή δεν του δίνετε τη δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας πω µόνο ένα, τι λέει η επιτροπή εδώ, ότι τα 150 που
δίνετε στις πιο επικίνδυνες και στις πιο εκτεθειµένες ειδικότητες
έπρεπε να είναι για τους υπαλλήλους γραφείων και όλοι οι άλλοι
να έπαιρναν περισσότερα µε βάση τους κινδύνους που υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα τον
φτάσετε τον κ. Ξανθό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι ζητάνε, λοιπόν; Πρώτον, να καταργηθεί το άρθρο 43 του ν.4487/2017.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Για ποιο
θέµα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: … (Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος το έκανε, κυρία που φωνάζετε;
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που απαγόρευσε ουσιαστικά τις συλλογικές συµβάσεις στις επιχειρήσεις που βρίσκονται κάτω από τη Γενική Κυβέρνηση. Να παραµείνει ως έχει το ανθυγιεινό σαν ένα
πρώτο µέτρο, να µην αλλάξει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλος, αυτά τα πακέτα και ο πακτωλός θα πάνε στη «ΛΑΡΚΟ»; Θα πάνε στην ΕΑΒ; Γιατί όχι; Πού το
πάτε;
Βγείτε και πείτε, κύριε Υφυπουργέ, από τα πακέτα που θα πληρώσει ο κόσµος αν θα τα πάτε εκεί.
Επίσης, να σας δώσω και το πόρισµα αυτό. Διαβάστε το για
να δείτε το έγκληµα κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παφίλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε από τα έξι λεπτά να πηγαίνουµε στα
δέκα. Σκεφτείτε το και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που
ακολουθούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί ως γέφυρα µετάβασης από τη φάση της
ύφεσης στην όχθη της ανάπτυξης. Στόχος είναι αυτό να επιτευχθεί ανώδυνα, µε σωστό στρατηγικό σχεδιασµό. Αξίζουν εύσηµα
σε όσους συνέβαλαν και ιδιαίτερα στους επιστηµονικούς φορείς
που σε επίκαιρο χρόνο εισηγήθηκαν τα αναγκαία µέτρα. Αποδόθηκε ο σεβασµός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ενισχύθηκε το σύστηµα υγείας και είµαστε πλέον πρότυπο διαχείρισης και
παράδειγµα υπευθυνότητας.
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Ανήκουν, επίσης, τα εύσηµα και στους ήρωες µε τις πράσινες
και τις λευκές ποδιές. Η αύξηση του ορίου των υπερωριών από
το 9% στο 15% αποδεικνύει σεβασµό και αναγνώριση.
Με το παρόν σχέδιο νόµου απλώνεται ένα δίχτυ προστασίας
και στοργής σε όλους τους πολίτες, εισάγονται ρυθµίσεις που
παρατείνουν τη διάρκεια των µέτρων στήριξης, τίθενται οι προϋποθέσεις για σταδιακή επαναφορά στην κανονική κοινωνική και
οικονοµική δράση, εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες ενισχύουν
το ΕΣΥ µε ιατρικό δυναµικό από Έλληνες ιατρούς του εξωτερικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νοσοκοµεία, τα κέντρα
υγείας και τα στρατιωτικά ΚΙΧΝΕ του Έβρου συνέβαλαν στη διαχείριση της πανδηµίας σε όλη την περιφέρεια. Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης αποτέλεσε
νοσοκοµείο αναφοράς.
Επισηµαίνω και τη θετική συµβολή του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου για τον βόρειο Έβρο και ευχαριστούµε για τον χαρακτηρισµό του, κύριε Υπουργέ, σε «Άγονο Τύπου Α’». Η αύξηση των
κλινών από εκατόν είκοσι σε εκατόν πενήντα και πλέον, καθώς
και των δέκα κλινών της µονάδας τεχνητού νεφρού σε είκοσι, κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθµισή του θα αποτελέσει και εκπαιδευτικό κέντρο για την πολύπαθη τοπική νοσηλευτική σχολή.
Κυρίες και κύριοι, τα σύγχρονα και σοβαρά κράτη µε τις εθνικές αστυνοµίες εφαρµόζουν µέτρα φυσικής, τεχνικής, ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής σε ό,τι αφορά τον φωτισµό προστασίας των
συνόρων µας. Η χρήση του όρου «φράχτης» µάς ενοχλεί, µας
µειώνει και µας δυσφηµεί. Διαµαρτυρόµαστε και ως λαός και ως
περιοχή. Ο εύστοχος και δόκιµος όρος είναι «αποτρεπτικό τεχνικό εµπόδιο».
Ο Έβρος είναι µια ανοιχτή και διαµπερής κοινωνία, µε οδικά,
σιδηροδροµικά και θαλάσσια σηµεία εισόδου-εξόδου µε όλους
τους γείτονες. Ο µόνος που δεν θέλει το αποτρεπτικό εµπόδιο
είναι η γειτονική χώρα. Αποτελεί ελαφρότητα να αναπαράγονται
ψευδείς ειδήσεις που προωθεί η µαύρη τουρκική προπαγάνδα.
Αµαυρώνεται η πρώτη µεταπολεµική νίκη της Ελλάδος έναντι της
γείτονος χώρας. Πρέπει να είµαστε ενωµένοι απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές, να τιµήσουµε τα εκατό χρόνια ελεύθερης
Θράκης και τον διαχρονικό αγώνα προάσπισης των συνόρων.
Ο Έβρος αποτελεί την καλή ανάµνηση της µεγαλύτερης αυτοκρατορίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, µολονότι ο γείτονας µάς προκαλεί ακόµη και ανήµερα της µαύρης επετείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθουµε ασφαλείς, γιατί έχουµε
Κυβερνήτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας υπενθυµίζω την ανακήρυξη των τεσσάρων υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας. Γυρίζω το ρολόι προς τα πίσω. Την
επόµενη µέρα, 7-10-2015, µε προσκλητήρια επιστολή ζήτησα από
τους τέσσερις να ξεκινήσουν τον προεκλογικό τους αγώνα για λόγους υψηλού συµβολισµού από τον Έβρο. Αντίγραφο αυτής της
επιστολής καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος (Τάσος) Δηµοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την 12η Οκτωβρίου, ηµέρα Κυριακή και ώρα 09.15’, ο σηµερινός Πρωθυπουργός τηλεφωνικά µού γνωστοποιεί ότι, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµά µου, έφθασε στον Έβρο. Σύµφωνα µε
το πρόγραµµά του, επισκεφτήκαµε πρώτα µαζί το Τελωνείο, το
Φυλάκιο 1, το ιστορικό, καθώς και το αποτρεπτικό εµπόδιο στις
Καστανιές. Όλα αυτά στις Καστανιές.
Η επίσκεψη ήταν η πρώτη πολιτική πράξη ενός υποψήφιου
Προέδρου και σηµατοδοτούσε µε τις πράξεις του σηµαντικές πολιτικές. Έστειλε µηνύµατα σε πολλούς αποδέκτες. Οι γείτονές
µας τον διάβασαν ανορθόγραφα. Εµείς είµαστε τυχεροί, γι’ αυτό
τον πιστεύουµε και τον ευγνωµονούµε. Παραµένει σταθερά αταλάντευτος στις αρχές, τις αξίες φύλαξης της πατρίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ για έξι λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δεν
συζητάµε έναν νόµο που πρόκειται να εφαρµοστεί µετά την ψήφισή του, αλλά κυρώνουµε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
της οποίας οι διατάξεις σε πολύ µεγάλο βαθµό ήδη εφαρµόστηκαν την προηγούµενη επείγουσα περίοδο της πανδηµίας και
καλώς εφαρµόστηκαν. Άρα σήµερα τα κρίσιµα ερωτήµατα που
µπαίνουν αφορούν στα αποτελέσµατα αυτής της εφαρµογής.
Βέβαια, δεν ψηφίζουµε µόνο αυτές τις διατάξεις, αλλά µέσα
σε όλα τα άλλα έχουν έρθει και διατάξεις που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα αυτό της επέκτασης
του φράχτη του Έβρου, µε αναθέσεις άνευ όρων, ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
διάταξης. Θα ξεκινήσω µε αυτό το τελευταίο.
Το πρώτο σας και µοναδικό µέληµα, κύριοι της Κυβέρνησης,
για την αντιµετώπιση του προσφυγικού-µεταναστευτικού αυτή
τη χρονική στιγµή είναι να υψώσετε φράχτη στον Έβρο µετά τη
µεγάλη επιτυχία που είχε ο πλωτός φράχτης στη θάλασσα και
λύσατε το πρόβληµα, σωστά; Όχι.
Η ουσία είναι άλλη. Ακόµα και σήµερα το πρωί ο κ. Μηταράκης
παραδέχτηκε στη Βουλή µε περισσή αναλγησία ότι στο τέλος
του µήνα θα ξεσπιτωθούν δέκα χιλιάδες άνθρωποι, οι πρόσφυγες
δηλαδή που έχουν πάρει ήδη άσυλο. Και πού θα πάνε; Δεν σας
αφορά. Στον δρόµο. Δέκα χιλιάδες άνθρωποι στο δρόµο. Υπάρχουν άλλοι που είναι χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αφού
ο προσωρινός αριθµός ασφαλισµένου και υγειονοµικής περίθαλψης αλλοδαπού είναι κενό γράµµα µέχρι στιγµής και ας µην προσµετρήσουµε σε αυτούς και τους εγκλωβισµένους που
βρίσκονται στα νησιά.
Αυτά είναι τα προβλήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Φαντάζοµαι, όµως, ότι η συντηρητική σας πτέρυγα, την οποία θέλετε
και αυτή να ικανοποιήσετε, δεν σας αφήνει καν να σκεφτείτε ότι
οι άνθρωποι αυτοί θα επιβαρύνουν το συλλογικό νοσολογικό
φορτίο µε ανεπιθύµητες επιπτώσεις για όλο το κοινωνικό σύνολο
και όχι µόνο για τους ίδιους. Βέβαια, αυτά για σας µπορεί να είναι
ψιλά γράµµατα.
Εµείς προτείνουµε, όµως, αντί να σπαταλάτε φαιά ουσία, αλλά
και πόρους για να χαϊδέψετε τα αυτιά της ακροδεξιάς σας πτέρυγας και της Ελληνικής Λύσης, να δώσετε ουσιαστικές λύσεις
στο πρόβληµα: Υγειονοµική κάλυψη προσφύγων και µεταναστών, προσλήψεις γιατρών για όλες τις δοµές φιλοξενίας, προγράµµατα ένταξης και αποσυµφόρηση των νησιών και να
τηρήσετε επιτέλους την ποσόστωση κατανοµής σε όλη την Ελλάδα και να µην παίζετε και εκεί πελατειακά παιχνίδια. Καρπενήσι, Μπακογιάννης. Όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν τι εννοώ.
Να ζητήσετε, επίσης και από τους εταίρους σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα να κάνουν το ίδιο. Να επωµιστούµε, λοιπόν,
όλες οι χώρες της Ευρώπης αναλογικά το βάρος που µας αναλογεί.
Ας έρθω, όµως, στο κοµµάτι της υγείας. Ευτυχώς, βγήκαµε µε
πολύ λίγες απώλειες από αυτήν την υγειονοµική κρίση και γι’
αυτό αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στην Επιστηµονική Επιτροπή
και στο Υπουργείο που άκουσε τις συµβουλές της όσο και στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων και
φυσικά στους πολίτες που εφάρµοσαν τα µέτρα.
Το προσωπικό των νοσοκοµείων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις ελλείψεις προσωπικού, υλικών και σε πολλές περιπτώσεις σύγχρονου εξοπλισµού, κατάφερε µε προσωπική
αυταπάρνηση να κρατήσει όρθιο το σύστηµα υγείας. Άκουσαν
πολλά συγχαρητήρια για αυτό, αλλά και πολλές δεσµεύσεις.
Ήρθε, όµως, προχθές στην επιτροπή ο κ. Κοντοζαµάνης για
να βάλει τα πράγµατα στη θέση τους λέγοντας επί λέξει τα εξής:
«Το ότι το κράτος βοηθάει τους πολίτες να αντιµετωπίσουν µία
κρίση δεν σηµαίνει ότι πέθανε ο καπιταλισµός. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους, σε έκτακτες και σπάνιες περιπτώσεις, όπως
στην περίπτωση αυτή, το δηµόσιο σύστηµα υγείας να χρησιµοποιεί τα εργαλεία που έχει».
Με λίγα λόγια, το δηµόσιο σύστηµα υγείας για τις έκτακτες
περιπτώσεις και εµπορευµατοποίηση της υγείας για την κανονικότητά σας. Προφανώς και δεν µας εκπλήσσετε. Πρώτον, γιατί
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ακόµη και εν µέσω πανδηµίας δεν διστάσατε να στηρίξετε γενναία τον ιδιωτικό τοµέα µε διπλασιασµό της ηµερήσιας αποζηµίωσης των ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και δεύτερον, γιατί
σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
από τον Μηχανισµό Παρακολούθησης Συστηµάτων Υγείας, η ενίσχυση του ΕΣΥ αυτό το διάστηµα ήρθε κυρίως από δωρεές ιδιωτών και προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και δεν είχε σε
καµµία περίπτωση µόνιµο χαρακτήρα.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις
σε συγκεκριµένα ερωτήµατα, πρώτον, όσον αφορά τις δωρεές.
Δεν δεχθήκατε τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για τη διαχείρισή τους. Θα µας δώσετε στοιχεία έστω και κατόπιν εορτής;
Τι δωρεές αποδεχθήκαµε, πώς κατανεµήθηκαν και πώς αξιοποιήθηκαν;
Δεύτερον, νοµοθετήσατε την απασχόληση ιδιωτών γιατρών
στο ΕΣΥ για την κάλυψη των κενών. Πόσοι γιατροί και πού; Απασχολήθηκαν; Έτσι σκοπεύετε να συνεχίσετε να καλύπτετε τα
κενά των δηµόσιων νοσοκοµείων;
Μιλάτε, επίσης, για νέους οργανισµούς των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ. Για παράδειγµα, εγώ θα σας αναφέρω, επειδή το γνωρίζω
καλά, το σχέδιο οργανισµού του Νοσοκοµείου Κιλκίς που υπάρχει από το 2017 και προβλέπεται ΜΕΘ. Ελπίζουµε να το κάνετε
αποδεκτό ως έχει.
Οι ΜΕΘ όµως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µόνο κρεβάτια και αναπνευστήρες, είναι και προσωπικό. Ξέρετε ότι ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς είναι χωρίς πνευµονολόγο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταργείτε το αγροτικό για πνευµονολόγους για αναισθησιολόγους, για να στελεχώσουν ταχύτερα το ΕΣΥ. Προκηρύξεις,
όµως, θα βγάλετε για θέσεις µόνιµου και όχι επικουρικού προσωπικού;
Τρίτον, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ στην ακρόαση φορέων
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επιστροφή των εργολάβων σε εστίαση, φύλαξη και καθαριότητα σε όλα τα νοσοκοµεία. Κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε και οι ίδιοι, παρά µόνον οι
εργολάβοι. Εσείς το θέλετε; Αν δεν το θέλετε, κλείστε το παραθυράκι που ανοίξατε και δώστε δικαίωµα για απευθείας συµβάσεις εργασίας στα νοσοκοµεία, όπως ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείνοντας και µε την ευκαιρία της σηµερινής µου τοποθέτησης, θα ήθελα να αναφερθώ και να ζητήσω από την Κυβέρνηση
να στηρίξει το «Σχέδιο Κόστα Ρίκα» του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας που προτείνει να δηµιουργηθεί ένας παγκόσµιος φορέας
που θα εξαγοράσει πατέντες και θα τις διαθέτει δωρεάν σε κάθε
ενδιαφερόµενο, προκειµένου να παραχθούν έγκαιρα και σε προσιτές τιµές φάρµακα και εµβόλια για τον κορωνοϊό. Είναι αντίθετο στην ιδεολογία σας και το ξέρουµε. Όµως, είναι προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου και οφείλετε ως Κυβέρνηση να
το στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και εµείς, κ. Αγαθοπούλου, για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου από το Κίνηµα
Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε αφορµή τη χθεσινή µέρα για την επέτειο σύνδεσης της χώρας
µε την ΕΟΚ τότε, θα αναφερθώ στην ιστορική δικαίωση της επιλογής για τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας που στήριξαν διαχρονικά οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας, άσχετα από
τις διαφοροποιήσεις τους.
Όµως, αυτό που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι και σήµερα δικαιώνεται -και αυτό πρέπει να το ακούσουν καλά και οι ανιστόρητοι και οι προπαγανδιστές, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν
και καλόπιστα ακούν τους υπόλοιπους- ο αγώνας του Ανδρέα
Παπανδρέου, γιατί η Ένωση Χάλυβα και Άνθρακα, αλλά και η
ΕΟΚ δεν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν σήµερα στις µεγάλες
ανάγκες που υπάρχουν για να προχωρήσει η Ευρώπη σε ένα
σχέδιο ανάκαµψης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσµα ακριβώς της αµφισβήτησης του µοντέλου της ΕΟΚ και των στενών οριζόντων. Είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των
ΕΣΠΑ, αποτέλεσµα της νέας αντίληψης για την ευρωπαϊκή προοπτική, για την πολιτική ενοποίηση.
Το πρώτο βήµα µόνο ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα
Προγράµµατα, όπως λένε κάποιοι. Η Ελλάδα χάραξε µία στρατηγική για την ένταξη στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην Ευρωζώνη, το 1993, στρατηγική του Ανδρέα Παπανδρέου που υλοποιήθηκε µέσα σε οκτώ χρόνια µε την ένταξη
στην ΟΝΕ το 2001 µε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σηµίτη.
Όµως, αποδείχθηκε από τα πράγµατα ότι δεν αρκούσε η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε στην Ευρωζώνη,
αφού η χώρα δεν είχε την ανάλογη πολιτική. Η κυβέρνηση µετά
το 2003 αντί της αξιοποίησης της νέας θέσης της χώρας µε ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού, των µεταρρυθµίσεων και των αλλαγών, ακολούθησε την πολιτική του εκτροχιασµού και της
αδράνειας για αναγκαίες αποφάσεις που οδήγησαν στην κρίση
του 2009 και στην ανάγκη για προγράµµατα στήριξης, για τα µνηµόνια, που ενώ αρκούσε ένα, όπως έγινε σε άλλες χώρες, µε ευθύνη των λαϊκιστών ένθεν κακείθεν τα µνηµόνια έγιναν τρία.
Το χειρότερο, όµως, ήταν ότι η επικράτηση των δήθεν αντιµνηµονιακών οδήγησε σε εγκατάλειψη του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου
Παπανδρέου. Οι δήθεν αντιµνηµονιακοί εκτός από το τρίτο, υπέγραψαν οιονεί τέταρτο µνηµόνιο µε δεσµεύσεις για υψηλά πλεονάσµατα έως το 2060 και εκχώρηση της εθνικής και δηµόσιας
περιουσίας για ενενήντα εννέα χρόνια στο υπερταµείο των δανειστών. Όλα αυτά οι αντιµνηµονιακοί.
Ο ελληνικός λαός, ως µη όφειλε, βίωσε τα αποτελέσµατα της
κρίσης για δέκα συνεχή χρόνια. Αυτό που υποχρεούµαστε, λοιπόν, να κάνουµε σήµερα µε βάση εκείνη την εµπειρία είναι να
διαφυλάξουµε τις θυσίες του στην προσπάθεια αντιµετώπισης
της νέας κρίσης.
Οι χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν µεν
τη δυνατότητα στη χώρα να αξιοποιήσει πόρους και χρηµατοδοτικά εργαλεία από το 2021 και µετά, αλλά χρειάζονται οι ανάλογες πολιτικές για να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει µε την αυτόµατη
µηχανή. Χρειαζόµαστε σχέδιο για την αναγέννηση του ΕΣΥ και
του κράτους πρόνοιας που αναδείχθηκε ως το πολυτιµότερο επίτευγµα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, χρειαζόµαστε σχέδιο για τη
βιώσιµη, την πράσινη ανάπτυξη, και βέβαια για τον συγχρονισµό
µε την ψηφιακή εποχή και την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση.
Το Κίνηµα Αλλαγής θα είναι πρωτοπόρο στη διαµόρφωση και
αυτών των σχεδίων και των προτάσεων για τη βελτίωση των προϋποθέσεων αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Το τελευταίο τρίµηνο της υγειονοµικής κρίσης στηρίξαµε τις
εισηγήσεις των επιστηµόνων και καταθέσαµε συγκεκριµένες
προτάσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και των επιπτώσεών της. Ταυτόχρονα, επεξεργαστήκαµε ένα ολοκληρωµένο ενδιάµεσο πρόγραµµα άµεσης εφαρµογής για τη στήριξη της
εργασίας, της επιχειρηµατικότητας, της παραγωγής και των κοινωνικά αδύναµων. Με δεδοµένο ότι η κρίση διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, θα επιµείνουµε στη διάσταση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και στους µηχανισµούς και τις πολιτικές κοινωνικής
προστασίας.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, µε λύπη µας διαπιστώνουµε ότι χάνεται πολύτιµος χρόνος από τη δυστοκία της Κυβέρνησης, η οποία υιοθετεί µεν κάποιους τίτλους των προτάσεών
µας, αλλά όχι το περιεχόµενο, το οποίο πολλές φορές και διαστρέφει.
Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού για
όλους και τα 3 εκατοµµύρια που προτείναµε, υποβαθµίστηκε σε
πρόγραµµα το πολύ 250.000, µαζί µε τον κοινωνικό τουρισµό. Η
στήριξη της εργασίας στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, µε
αξιοποίηση του προγράµµατος «SURE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείναµε να αφορά ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους για
έξι µήνες, χωρίς εκπτώσεις στις αµοιβές και τα δικαιώµατα.
Δυστυχώς, αντί αυτών η Κυβέρνηση φέρνει µονιµοποίηση της
ηµιαπασχόλησης, µειωµένες αµοιβές και φαλκιδευµένα δικαιώ-
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µατα. Η στήριξη όλων των κλάδων, των επαγγελµατιών, των εργαζοµένων του τουρισµού ακόµα αναζητείται, όπως επίσης και
η στήριξη του αγροτοδιατροφικού τοµέα και των παραγωγών,
χωρίς εξαιρέσεις, όπου βλέπουµε ένα µεγάλο κενό να υπάρχει.
Ξεχάστηκαν από τα µέτρα στήριξης πολλές κατηγορίες συµπολιτών µας, όπως οι ευρισκόµενοι σε επίσχεση εργασίας, που
δεν θεωρήθηκαν ούτε εργαζόµενοι ούτε άνεργοι για να στηριχτούν.
Υιοθετείτε κάποιες από τις προτάσεις µας, όπως αυτή µε το
νοµοσχέδιο για την απαλλαγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από συνταξιούχους, µε ετήσιο αγροτικό εισόδηµα κάτω από
10.000, αλλά η τροπολογία είναι µνηµείο κακής νοµοθέτησης.
Δεν προκύπτει αν το εισόδηµα είναι οικογενειακό, ατοµικό, φορολογητέο και λόγω της µη αναδροµικότητας, το γονατογράφηµα δείτε τι αποτέλεσµα δίνει.
Από 1-1-2020 µέχρι 28-2-2020 θα έχουµε απαλλαγή από εισφορές για ετήσιο εισόδηµα κάτω από 4.923, βάσει του νόµου Κατρούγκαλου. Από 1-3-2020 µέχρι 31-5-2020, µεθαύριο δηλαδή,
υποχρέωση καταβολής εισφορών ακόµη και µε 1 ευρώ εισόδηµα,
βάσει του νόµου της Νέας Δηµοκρατίας, του ν.4070. Από 1 Ιουνίου, αν ψηφιστεί η διάταξη, θα έχουµε απαλλαγή από εισφορές,
εφόσον το ατοµικό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 10.000…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο άρθρα και έκλεισα.
Το άρθρο 7, για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία στην
ΕΑΒ, όπως αναφέρεται, δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα
από αυτά που υποτίθεται ότι επιχειρεί να λύσει. Ο κ. Σταϊκούρας
µας είπε ότι είµαστε απόντες. Μάλλον ο ίδιος είναι απών. Μας
το είπαν οι εργαζόµενοι τόσο στην ΕΑΒ όσο και στα ΕΑΣ και όχι
µόνο οι εργαζόµενοι, να πείτε στον κ. Σταϊκούρα.
Η τροπολογία που φέρνει η διάταξη του άρθρου 7 δεν πρέπει
να ψηφιστεί και αντ’ αυτής πρέπει να υιοθετηθεί η πρότασή µας,
την οποία έχουµε καταθέσει µε τροπολογία και αφορά τη διατήρηση όλων των παροχών που σήµερα δίδονται και είναι εγγύηση
για τη συνέχιση της παραγωγής και στην ΕΑΒ και στα ΕΑΣ, όπως
βέβαια η άµεση έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται για τα επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στη φορολόγηση αναδροµικών του
2013.
Κύριε Βεσυρόπουλε, δεν είναι πολλές οι ώρες που σας επαίνεσα. Τελικά, µάλλον έκανα λάθος. Ενώ δεσµευτήκατε ότι θα φέρατε ρύθµιση, µας φέρνετε µία νέα παράταση. Να την
ψηφίσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, θα φτάσετε τον κ. Παφίλη και τον κ. Ξανθό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, δεν κινδυνεύω, γιατί αυτοί
µίλησαν δώδεκα λεπτά. Τελειώνω όµως.
Έχουµε ζητήσει από καιρό την ακύρωση όλων των παράνοµων
πράξεων της φορολογικής διοίκησης και δικαίωµα κατάθεσης
νέων συµπληρωµατικών δηλώσεων από τους δικαιούχους, από
τους φορολογούµενους, χωρίς προσαυξήσεις. Αφορά τα αναδροµικά του 2013 για τους συνταξιούχους. Έχει γίνει πλήρης καταστρατήγηση όλων των φορολογικών διατάξεων, των
αποφάσεων του Σ.τ.Ε. περί παραγραφής. Έχει διαπραχθεί και
ποινικό αδίκηµα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής ως υπεύθυνος πολιτικός φορέας ασκεί αντιπολίτευση ουσίας και όχι εντυπώσεων. Ναι, είµαστε ξεκάθαρα απέναντι σε ό,τι
βλάπτει τη χώρα και την κοινωνία, αλλά είµαστε και εδώ παρόντες µε την τεκµηρίωσή µας, µε τις προτάσεις µας για να συνδράµουµε την προσπάθεια που χρειάζεται η χώρα, ώστε να
µπορέσουµε να έχουµε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις από
την ύφεση, που εκ των πραγµάτων είναι µπροστά µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε το τρίτο δεκάλεπτο! Ένα από τον συνάδελφο
του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τον συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και ένα από το Κίνηµα Αλλαγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όµως, τους άλλους τους αφήσατε να µιλήσουν και είµαι και πρωτάρης και τα έχασα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, το ξαναλέω. Αν συνεχίσουµε έτσι, ο τελευταίος θα µιλήσει µετά τα µεσάνυχτα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κανένα πρόβληµα. Όταν αποφασίζετε στη Διάσκεψη των Προέδρων, να µε ακούτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Κεγκέρογλου, η Διάσκεψη των Προέδρων το αποφάσισε αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να µε ακούτε στη Διάσκεψη των
Προέδρων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία για έξι λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Για έξι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έξι, κύριε
συνάδελφε. Υπήρξε οµόφωνη απόφαση, όταν ήταν Πρόεδρος ο
κ. Μπούρας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Βλέπω πώς τηρείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ το νοµοσχέδιο
και τη συζήτηση από το µεσηµέρι που ξεκίνησε και προσπαθώ
να καταλάβω τι ακριβώς λέει η Αντιπολίτευση. Υπάρχει µία ρητορική η οποία είναι σε πλήρη σύγχυση, σε πλήρη στρατηγικό
αδιέξοδο.
Κατ’ αρχάς, πλέον δέχεται ότι η Κυβέρνηση λειτούργησε µε
τον καλύτερο τρόπο κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης,
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η αλήθεια είναι ότι, όταν ξεκίνησε η πανδηµία, και πάρθηκε η πολιτική απόφαση του lock
down για να προστατευτεί έστω και η τελευταία ανθρώπινη ζωή
που θα µπορούσε να προστατευτεί, είχαµε ακούσει αντικρουόµενες φωνές από την Αντιπολίτευση.
Μάλιστα, είχαµε ακούσει και διάφορες ακραίες φωνές, ειδικά
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τύπου «θα λογαριαστούµε, να
δούµε πόσα θα φτάσουν τα θύµατα, αν φτάσουν το Μάτι» µε την
πυρκαγιά. Τελικά, επειδή είδαν ότι ο ελληνικός λαός επικρότησε
τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πολιτικές αποφάσεις
που πήρε αυτή η Κυβέρνηση, ήρθαν να µας πουν «καλά τα κάνατε κατά την υγειονοµική κρίση».
Σήµερα έρχονται να µας πουν ότι δεν τα κάνετε καλά, αντιµετωπίζοντας τις οικονοµικές συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης,
γιατί ακριβώς αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι η αρχή αντιµετώπισης όλων αυτών των συνεπειών, να καταφέρουµε να κρατήσουµε
επιχειρήσεις και εργαζόµενους, να κρατήσουµε τη χώρα όρθια
και να ανατάξουµε γρήγορα την οικονοµία.
Η απάντηση της Αντιπολίτευσης σε όλο αυτό είναι τρία πράγµατα, συγκεχυµένα µεταξύ τους. Πρώτον, σκάνδαλα, σκάνδαλα,
σκάνδαλα. Εντάξει, το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς κατανοούµε ότι είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο που έχει υπάρξει µέχρι
σήµερα. Μιλάτε για σκάνδαλα µέσα σε έκτακτες συνθήκες, που
δεν υπάρχουν. Και ποιοι τα λένε αυτά; Αυτοί που έκαναν σκευωρίες και νταραβέρια µέσα στο Μαξίµου, µε επιχειρηµατίες και εκδότες. Δεν σας πιστεύει κανείς.
Λέτε ότι εσείς θα δίνατε περισσότερα. Είναι το δεύτερο αφήγηµα, «λεφτόδεντρα»! Ακούστε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μετά το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, µετά την
κατάργηση του µνηµονίου µε ένα νόµο και ένα άρθρο, τελικά φέρατε τρίτο µνηµόνιο, τελικά υπερφορολογήσατε τους πάντες, τελικά τσακίσατε τη µεσαία τάξη και το µόνο στο οποίο
επιδοθήκατε ήταν σε µία πολιτική επιδοµάτων, τα οποία ήταν πενιχρά, δεν µπορούσε κανείς να ζήσει µε αυτά. Καταλαβαίνετε ότι
το αφήγηµα αυτό, ειδικά όταν ακούγεται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µόνο γέλιο προκαλεί.
Περίµενα να έχετε µία πιο εποικοδοµητική στάση. Παρ’ όλα
αυτά εσείς προτιµάτε να συζητάτε µε τη ρητορική της εποχής
προ του 2015. Και αυτό είναι όλη στρατηγική σας. Ποντάρετε
στη φτωχοποίηση της χώρας, ποντάρετε στη φτωχοποίηση των
συµπολιτών µας, ποντάρετε στην αγανάκτηση για να επωφεληθείτε εκλογικά. Πάνε αυτά, τα προ του 2015. Από το 2015 µέχρι
το 2020 έχουν µεσολαβήσει δύο πράγµατα.
Πρώτον, η διακυβέρνηση της «πρώτη φορά αριστερά», όπου
όλοι οι µύθοι και τα ψέµατα κατέρρευσαν και η µόλις δεκάµηνη
διακυβέρνηση της σηµερινής Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρα-
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τίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη που απέδειξε πως διαχειρίστηκε
όχι µόνο την υγειονοµική κρίση, όχι µόνο το µεταναστευτικό και
την απόπειρα του Ερντογάν για λαθροεισβολή ακριβώς πριν την
κρίση, αλλά και πώς διαχειρίστηκε τα πράγµατα όσον αφορά τη
γρήγορη ανόρθωση της οικονοµίας και τα γρήγορα µέτρα που
πήρε, µε τα οποία όλοι οι δείκτες και όλοι οι Οίκοι αναβάθµισαν
τη χώρα. Συνεπώς υπάρχει άµεση σύγκριση.
Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο νωρίτερα στην εισήγησή του, να
λέει ότι δεχτήκαµε εντολές από την τρόικα, για να δεχτούµε ένα
θέµα για τους τραπεζίτες. Σοβαρά µιλάτε; Εσείς, που πήγατε και
ψηφίσατε το υπερταµείο -δεν τόλµησε ούτε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου τότε να το ψηφίσει, δεν το συζητάµε για την
κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά, δεν τόλµησαν καν να του το ζητήσουν- για ενενήντα εννιά χρόνια, θα µιλάτε για εντολές από
την τρόικα; Αν είναι δυνατόν!
Από εκεί και πέρα, ξέρετε, οι συµπολίτες µας πλέον έχουν καταλάβει ποιοι είναι ικανοί να διαχειριστούν τα πράγµατα και
έχουν συγκρίνει. Αν θέλετε να προσφέρετε εποικοδοµητικά για
τη χώρα, εδώ είµαστε και τις προτάσεις σας ακούµε και τις συµπεριλαµβάνουµε και αυτές στο πρόγραµµά µας. Αλλά αν ειλικρινά ποντάρετε στη φτωχοποίηση της χώρας, ποντάρετε στην
αγανάκτηση για να επωφεληθείτε εκλογικά, ειλικρινά δεν προσφέρετε καθόλου θετική υπηρεσία προς τους συµπολίτες.
Ξέρετε, όλα αυτά τα µέτρα που αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί
και τα κάνει πράξη -και θα δείτε τα αποτελέσµατα, γιατί έχει δείξει τις ικανότητες της- δεν αφορούν µόνο τους ψηφοφόρους της
Νέας Δηµοκρατίας. Αφορούν το σύνολο του ελληνικού λαού και
κρινόµαστε για αυτό. Αν θεωρείτε ότι είστε ικανότεροι στη διαχείριση αυτών των πραγµάτων, ξέρετε, υπάρχουν λύσεις στη Δηµοκρατία. Ζητήστε τις.
Η αλήθεια είναι -και θέλω να το τονίσω αυτό- ότι η κρίση ανέδειξε και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει στις κρίσιµες
στιγµές να παίρνει γενναίες αποφάσεις. Υπήρχε από όλους µας
η απορία και δεν κρύβω ότι και εγώ είχα θέσει από αυτό το Βήµα
το ερώτηµα: «Θα τις πάρει αυτές τις γενναίες αποφάσεις;» Φαίνεται ότι τις παίρνει και έτσι έδειξε ότι είναι µια Ένωση αλληλεγγύης, είναι µια Ένωση η οποία θέλει να παραµείνει Ένωση και
θέλει να πάει µπροστά τα πράγµατα.
Αυτό ήρθε σε µια µέρα σαν χθες, που πριν σαράντα ένα χρόνια, όντως ο εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, µε προσωπική του -αν θέλετε- πυγµή έβαλε τη χώρα στην τότε ΕΟΚ.
Αγαπητέ, κύριε Κεγκέρογλου, δεν χρειάζονται αστερίσκοι και
υποσηµειώσεις. Ιστορικά να το παραδεχτούµε ότι αυτό ήταν µια
ιστορική -αν θέλετε- απόφαση για τη χώρα που δικαιώνεται διαχρονικά και την υπηρέτησαν τελικά και όλα τα κόµµατα, ακόµα
και αυτά που φώναζαν κατά της τότε ΕΟΚ.
Κλείνοντας, δεν µπορώ να µην σχολιάσω την προηγούµενη συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί ο φράχτης στον Έβρο. Ειλικρινά, έχω ακούσει
τέσσερις-πέντε διαφορετικές απόψεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι θέλουν τον φράχτη, άλλοι θέλουν λίγο τον φράχτη αλλά όχι και τον
φράχτη, άλλοι δεν θέλουν τον φράχτη. Πέρα από το ότι αυτό δείχνει τη σύγχυση που έχετε όσον αφορά το µεταναστευτικό, ειλικρινά σήµερα, τέτοια µέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν η
γείτων κάνει αυτές τις φιέστες ντροπής, έρχεστε να ζητάτε να
µην κατασκευαστεί ο φράχτης στον Έβρο; Ειλικρινά, θα µας κρίνει ο κόσµος.
Όµως, τέτοια µέρα αυτά δεν θα έπρεπε να λέγονται. Σαν σήµερα η Πόλις των πόλεων εάλω. Και όπως είπε και ο ποιητής:
«Βαρύς ο κόσµος για να τον ζήσεις, όµως λίγη υπερηφάνεια το
άξιζε».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τη Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ.
Έχουν ζητήσει δύο Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Κεγκέρογλου και ο κ. Πουλάς, γραπτώς τον λόγο εκ του Κανονισµού.
Σας ακούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς τίθεται και ένα προσωπικό θέµα µε την τοποθέτηση του συναδέλφου
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που µόλις κατέβηκε από το Βήµα και θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου σαφώς και αρνήθηκε τη δηµιουργία υπερταµείου και την εκχώρηση της
δηµόσιας περιουσίας. Η επόµενη κυβέρνηση συνεργασίας στην
οποία συµµετείχα επίσης την αρνήθηκε, αλλά λόγω και της συµµετοχής του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι θα έκαναν.
Δεύτερον, εγώ είπα ότι σαφώς και δεν αρκούµασταν στην
ΕΟΚ. Γι’ αυτό µιλήσαµε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επί του Κανονισµού τώρα, θα παρακαλέσω να έρθει ένας εκ
των Υπουργών που υπογράφουν το νοµοσχέδιο και έχουν νοµοθετική πρωτοβουλία, για να συνεχιστεί η διαδικασία, διότι από τη
στιγµή που συµβατικά λειτουργούµε, δεν θα τηρείται ο Κανονισµός σε ορισµένα µόνο και σε άλλα δεν θα τηρείται. Θα παρακαλέσω να έρθει ο Υπουργός που έχει νοµοθετική πρωτοβουλία
να συνεχιστεί η διαδικασία.
Η Νέα Δηµοκρατία έθεσε ζήτηµα σε συζήτηση νοµοσχεδίου,
διακόπηκε η συνεδρίαση, δεν ψηφίστηκε ποτέ το νοµοσχέδιο το
συγκεκριµένο και σήµερα έρχεται και κάνει αυτά και θέλει να βγει
και από πάνω. Ε, όχι ρε παιδιά! Είπαµε ανοχή, αλλά όχι και έτσι.
Άµα θέλετε να συνεχίσετε πολύ ευχαρίστως, αλλά µε την παρουσία Υπουργού που έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, για το θέµα που θέσατε, έχουµε ζητήσει ενηµέρωση
από τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης για αυτό το ζήτηµα. Εντός
ολίγων λεπτών θα έχουµε την απάντησή τους. Σας ευχαριστούµε.
Τώρα θα δώσουµε τον λόγο για να συνεχίσουµε τη διαδικασία
και µέχρι να ολοκληρώσει ο επόµενος οµιλητής, θα έχουµε και
την ενηµέρωση από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα περιµένω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχει
δίκιο ο συνάδελφος. Εµείς δεν εγκαταλείπαµε ποτέ την Αίθουσα.
Και θυµάµαι πολύ καλά µια φορά που πήγαµε για νερό και σταµάτησε η διαδικασία. Θα περιµένω εδώ να έρθει ο αρµόδιος
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, εάν δεν θέλετε, θα πάω στον επόµενο οµιλητή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν θα πάτε. Έχει κάνει ένσταση επί της διαδικασίας και έχει δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αναµένουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα αναµείνουµε. Εγώ δεν θα µιλήσω σε
κενά Έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με ενηµέρωσε η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης ότι ο κ. Κικίλιας έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Αν θέλετε να διακόψουµε για λίγο τη
συνεδρίαση, να διακόψουµε λίγο για το γνωστό δεκαπεντάλεπτο
που πρέπει να γίνει.
Διακόπτουµε για δεκαπέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κύριε Υπουργέ, θα πάρετε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Θα µιλήσω µετά τη
συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι, µε ένα νοµοσχέδιο διακοσίων πέντε άρθρων ψηφίζουµε σήµερα δυο πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου µε τίτλο «επάνοδος στην κοινωνική και οικονοµική
κανονικότητα». Δυστυχώς, η µόνη κανονικότητα που εµφανίζεται
είναι η παγκόσµια κανονικότητα επαναλαµβανόµενων κρίσεων,
ενδογενών όπως η δηµοσιονοµική του 2008 ή εξωγενών, όπως ο
COVID-19 ή η κρίση της κλιµατικής αλλαγής. Αυτές τις κανονικότητες, ενδογενείς και εξωγενείς τις πληρώνουν οι εργαζόµενοι, οι µικροµεσαίοι, τα αδύναµα στρώµατα, οι ευάλωτοι, οι
ανάπηροι, οι γυναίκες, τα παιδιά. Αυτές οι κανονικότητες διευρύνουν τις ανισότητες, διότι οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις,
όπως η δική σας, χρησιµοποιούν αυτές τις κρίσεις ως ευκαιρία
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για την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων υπέρ των µεγάλων συµφερόντων και για
τη διάλυση του κοινωνικού κράτους.
Σήµερα όλοι οι διεθνείς οργανισµοί από τον ΟΟΣΑ ως το ΔΝΤ
συµφωνούν ότι θα δοκιµαστούν οι χώρες που δεν έχουν ισχυρό
κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, υγεία, παιδεία, πρόνοια. Κυρίως ο ευρωπαϊκός νότος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα.
Όσο κι αν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολες συνθήκες µνηµονίων να στήσει στα πόδια του το κοινωνικό κράτος, η Νέα Δηµοκρατία µε την έλευσή της στην εξουσία µείωσε µε το καληµέρα
τις δαπάνες γι’ αυτό το κοινωνικό κράτος και υπονόµευσε τον
δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του. Σήµερα οµνύει υποκριτικά
στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Προετοιµάζει την πριµοδότηση των κλινικαρχών και όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων
υγείας, που δεν έβαλαν βέβαια πλάτη στην πανδηµία.
Διακόσια πέντε άρθρα στο νοµοσχέδιο κι ούτε ένα για να δικαιολογήσει τον τίτλο «Επάνοδος στην κοινωνική κανονικότητα».
Ποια είναι για σας η κοινωνική κανονικότητα; Ούτε ένα άρθρο
του σχεδίου για να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη καταστροφή που
υπέστησαν τα νοικοκυριά της χώρας από την καταρράκωση των
εισοδηµάτων τους λόγω της κρίσης της πανδηµίας. Είστε η µόνη
Κυβέρνηση απ’ όλα τα κράτη της Ευρώπης, τα οποία εξαγγέλλουν γενναία ενίσχυση των νοικοκυριών, που δεν πήρε κανένα
µέτρο.
Η σηµερινή κρίση λόγω πανδηµίας έχει µια µεγάλη ιδιαιτερότητα την οποία η Νέα Δηµοκρατία δεν θέλει κατανοήσει. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει
δυστυχώς ακριβά. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η κρίση αυτή λειτουργεί ως καταλύτης για την ασύµµετρη διεύρυνση των ανισοτήτων
στην ελληνική κοινωνία. Τι σηµαίνει ασύµµετρη διεύρυνση των
ανισοτήτων στην κοινωνία; Σηµαίνει ότι η ζώνη επισφάλειας και
φτωχοποίησης διευρύνεται από τα όρια της κοινωνίας, δηλαδή
τους αδύναµους, τους φτωχούς, τους αποκλεισµένους, προς το
κέντρο της κοινωνίας, δηλαδή, τα µεσαία, τα ανώτερα στρώµατα.
Γι’ αυτόν τον λόγο το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για την
ακραία φτώχεια, που µετονοµάσατε σε ΚΕΑ, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την κατάσταση, γιατί πλήττονται τα µεσαία στρώµατα
που εξαπατήθηκαν και σας ψήφισαν και σήµερα τα αφήνετε στην
τύχη τους.
Η Κυβέρνηση ούτε καν αύξηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος δεν κάνει. Θα µπορούσε να κάνει τουλάχιστον αυτό
για να προλάβει τη ραγδαία φτωχοποίηση, πόσω µάλλον να µπει
στον κόπο να σκεφτεί ότι χρειάζεται ένα νέο δίχτυ ασφάλειας.
Αυτό το νέο δίχτυ ασφάλειας έχουµε εκπονήσει στο «Μένουµε
Όρθιοι ΙΙ» του ΣΥΡΙΖΑ και ονοµάζεται εισόδηµα έκτακτης ανάγκης. Στο δικό µας πρόγραµµα κοστίζει 3,5 δισεκατοµµύρια για
τέσσερις µήνες. Καλύπτει ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά µε τέσσερα εκατοµµύρια περίπου συµπολίτες µας.
Είναι η µερική αναπλήρωση του χαµένου τους εισοδήµατος.
Λέξη δεν λέει γι’ αυτό κανείς σας. Ούτε γι’ αστείο. Τίποτα δεν
κατάλαβε γι’ αυτό ο κ. Σταϊκούρας. Δεν αναφέρθηκε σ’ αυτό.
Το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης έχει νέα δοµή. Περιλαµβάνει
νέες κοινωνικές οµάδες που πλήττονται από την πανδηµία, δηλαδή, όλους τους άνεργους, τους επισφαλώς εργαζόµενους,
τους εργαζόµενους µε µπλοκάκι, τους ανάπηρους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους καλλιτέχνες, τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς,
ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες χιλιάδες άτοµα που µε τις οικογένειές τους αθροίζουν τέσσερα εκατοµµύρια. Αυτοί οι τέσσερα
εκατοµµύρια είναι αόρατοι για την Κυβέρνηση.
Τα νοικοκυριά που έχουν ένα τουλάχιστον µέλος τους απ’
αυτές τις πληττόµενες κατηγορίες µπαίνουν στην ενίσχυση του
εισοδήµατος έκτακτης ανάγκης και παίρνουν για τετραµελή οικογένεια µε δυο παιδιά 800 ευρώ: ο πρώτος, δηλαδή, 400 ευρώ,
η γυναίκα του, ή άλλο ενήλικο µέλος, 200 ευρώ και 100 ευρώ για
κάθε παιδί. Είναι χρήµατα που δεν αποταµιεύονται. Δεν βγαίνουν
σε offshore. Ρίχνονται στην αγορά. Τζίρος για τα µαγαζιά για να
µην κλείσουν. Αυτά κάνουν στην Ιταλία, την Ισπανία. Στην Ελλάδα
ο πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ µας είπε εδώ προχθές ότι θα κλείσουν
µια στις τρεις επιχειρήσεις.
Λένε όλες οι µελέτες των διεθνών οργανισµών ότι µε την παν-
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δηµία θα πληγούν κυρίως τα παιδιά και οι ανάπηροι. Τι κάνετε
για τα παιδιά; Θα επαναλάβετε από τον Σεπτέµβριο το πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Είχαµε πει ότι το 2021 θα δίναµε σε εξακόσιες χιλιάδες παιδιά,
δηλαδή, σε όλο το δηµοτικό, δωρεάν ηµερησίως γεύµατα. Είναι
απολύτως απαραίτητο σήµερα. Βοηθάει όλους. Όλα τα παιδιά
και τους γονείς τους, τα µεσαία στρώµατα. Κοστίζει µόνο 170
εκατοµµύρια επιπλέον. Περιµένω να δω.
Ανοίγετε τους βρεφονηπιακούς σταθµούς χωρίς υγειονοµικά
πρωτόκολλα για τη σίτιση και σχεδιάζετε να µην περιλάβετε από
τον Σεπτέµβριο voucher για τα παιδιά που οι γονείς τους δουλεύουν στον δηµόσιο τοµέα. Εµείς δώσαµε πέρυσι 280 εκατοµµύρια. Τα 220 εκατοµµύρια από τον προϋπολογισµό του κράτους
και τα 60 από το ΕΣΠΑ. Βάλαµε εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες
παιδιά και σας λέµε να δώσετε voucher στα παιδιά που οι γονείς
τους είναι στον δηµόσιο τοµέα. Είναι κόστος 80 εκατοµµύρια για
τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες επιπλέον παιδιά.
Τέλος, δεν πήρατε κανένα µέτρο ενίσχυσης της αναπηρίας.
Αντίθετα στο άρθρο 10 η πρότασή σας για την εξέταση από τα
ΚΕΠΑ όσων ΑΜΕΑ υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδοµα
είναι ανεδαφική και δίνει λάθος στοιχεία. Δεν είναι οκτώ χιλιάδες
τα ΑΜΕΑ που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, αλλά δεκαοκτώ χιλιάδες. Περιµένουν εδώ και δέκα µήνες να πάρουν το επίδοµα. Οι
περισσότεροι απ’ αυτούς δεν έχουν άλλο εισόδηµα. Εµείς ξέροντας ότι το 75% των αιτήσεων εγκρίνονται έχουµε πει εδώ και δυο
µήνες ότι έπρεπε να δοθεί σε όλους το επίδοµα άµεσα, χωρίς
εξέταση από τα ΚΕΠΑ, εφόσον έχουν πλήρη φάκελο στον
ΟΠΕΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω.
Ακούστε. Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων σ’ αυτή
την περίπτωση θα ήταν µόνο 1,8 εκατοµµύριο τον µήνα. Για 1,8
εκατοµµύριο τον µήνα ταλαιπωρείτε δεκαοκτώ χιλιάδες ανάπηρους. Τουλάχιστον διορθώστε αυτό το άρθρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ µε µια αναφορά, η οποία δεν έχει σχέση µε την ύλη
που συζητάµε σήµερα. Δολοφονήθηκε µε τον πιο κτηνώδη, αλαζονικό και απάνθρωπο τρόπο, γιατί πήγε να πάρει τρόφιµα µε
ληγµένα κουπόνια απόρων. Φώναζε ότι δεν µπορούσε να αναπνεύσει. Πέθανε ανήµπορος και αδύναµος. Για τον Τζωρτζ
Φλόιντ, για τους φτωχούς, τους αδύναµους, τους κατατρεγµένους, τα θύµατα των πολέµων, τους πρόσφυγες, τους πρόσφυγες της φτώχειας, τους µετανάστες δηλαδή, για τα θύµατα της
ρατσιστικής βίας, της µισαλλοδοξίας, της µισανθρωπιάς, για
όλους αυτούς είµαστε εδώ για να παλέψουµε για έναν άλλο
κόσµο. Για έναν άλλο κόσµο που είναι εφικτός, αλλά πάνω απ’
όλα είναι αναγκαίος. Για έναν κόσµο µε περισσότερη δικαιοσύνη,
περισσότερες ελευθερίες και δικαιώµατα, περισσότερη αλληλεγγύη, για έναν κόσµο που δεν θα στραγγαλίζει τον φτωχό αφροαµερικανό, αλλά για έναν κόσµο που θα έχει στραγγαλίσει τον
ρατσισµό, τον φασισµό, τη µισαλλοδοξία, για µια κοινωνία ανθρώπων. Και µε αυτή την τραγική ευκαιρία όσοι δεν το έχετε
κάνει, αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε την ταινία «Τζόκερ».
Ίσως εκεί υπάρχει µια τροφή για σκέψη, για τις άκαµπτες κοινωνίες στις οποίες ζούµε.
Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στη χώρα έχουν πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον. Όποιος είναι λίγο πιο προσεκτικός στην ανάγνωση των λεπτοµερειών, µπορεί µε µεγάλη ευκολία να δει την
προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση µια σειρά
ζητήµατα. Τελικά θα µας απαντήσει ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Μητσοτάκης στο ερώτηµα: «Τι έγινε; Φύτρωσαν ξαφνικά λεφτόδεντρα στις Βρυξέλλες;» Όντως, προχθές είχαµε µια θετική
απόφαση, πιθανόν τοµή για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
στην οικονοµία. Αυξάνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισµός, ξεκινάει η διαδικασία της αµοιβαιοποίησης. Βεβαίως, υπάρχουν και
ερωτηµατικά µέχρι να έρθει η απόφαση και βεβαίως, για το τι θα
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γίνει µε τα δηµοσιονοµικά το 2021, το 2022 και το 2023.
Τώρα, λοιπόν που φαίνεται µια αχνή ελπίδα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, µήπως είναι η ώρα να αφήσετε τα συνθήµατα και να µιλήσουµε µε προγράµµατα για την οικονοµία, την
κοινωνία, την ανεργία, τις ανισότητες, την ύφεση, τα λουκέτα, τη
µεσαία τάξη, να δούµε το περιθώριο των παρεµβάσεων για να
µην βρεθούµε µπροστά σε αδιέξοδα; Τελικά είναι το πρόγραµµα
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία λαϊκίστικο ή µήπως είναι
απλά λαϊκό; Διότι, πολλές φορές η Δεξιά και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη µπερδεύει τη λαϊκότητα µε τον λαϊκισµό. Αυτό συµβαίνει, κατά τη γνώµη µου, γιατί δεν µπορεί να διαβάσει τις κοινωνικές ανάγκες. Λέγανε κορυφαίοι Υπουργοί «αν δώσουµε
χρήµατα, θα γίνετε τριακόσια κιλά» ή «Δεν µπορούµε να κάνουµε
κάτι για τα λουκέτα και την ανεργία. Δυστυχώς, έχουµε καπιταλισµό». Αυτός ο ελιτισµός και η συµπεριφορά Μαρίας Αντουανέτας από τη Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή η αντίληψη «Αν δεν έχει ο
λαός ψωµί ας φάει παντεσπάνι», είναι επικίνδυνος για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Θα ήθελα να σας δώσω και µια φιλική συµβουλή: Δεν θα σας κάνει καθόλου, µα καθόλου καλό
ούτε στις αγαπηµένες σας δηµοσκοπήσεις.
Εµείς τη Δευτέρα, καταθέσαµε ένα πρόγραµµα που ακουµπά
και απαντά στις ανάγκες της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Εκείνο το παρεξηγηµένο σύνθηµα µε τους πολλούς και τις ελίτ,
το θυµάστε; Εδώ φαίνεται, λοιπόν, ποιος είναι µε τους πολλούς
και ποιος είναι µε τις ελίτ και όχι στα συνθήµατα. Εµείς, µιλήσαµε
µε τα επιµελητήρια, µε τους εµπορικούς συλλόγους, µε τη µεσαία επιχειρηµατικότητα και οι πολίτες βλέπουν σ’ αυτό το πρόγραµµα την αγωνία τους, αλλά και τη διέξοδο τους. Τώρα που
και η Ευρώπη δίνει περισσότερα -κι αν επεκταθεί η κρίση πιθανόν
να δώσει κι άλλα-, γιατί το πρόγραµµά µας είναι ανεφάρµοστο
και σπάταλο; Εσείς πού σκέφτεστε να δώσετε αυτήν την παραπάνω ρευστότητα; Σε ΚΕΚ τύπου «Σκοιλ Ελικικού», σε ισχυρά
συµφέροντα ή µήπως πρέπει να κοιτάξουµε τους µεσαίους και
τους αδύναµους;
Αυτό είναι το κοµµάτι της οικονοµίας και της κοινωνίας. Υπάρχει όµως και το κοµµάτι της υγείας. Η συµβολή ήταν όλων µας,
κύριε Χρυσοµάλλη και όχι µόνο των κυβερνητικών αποφάσεων.
Αφού θέλετε να θυµηθούµε και να κάνουµε αναφορές, να θυµηθούµε και αναφορές Βουλευτών της Συµπολίτευσης εκείνες τις
δύσκολες µέρες και Υπουργών εκείνες τις δύσκολες µέρες, να
τα θυµηθούµε όλα. Εδώ, όµως, έχουµε µια σηµαντική εξέλιξη
στην οποία βάλαµε πλάτη όλοι. Γιατί να την ακυρώσουµε, γιατί
να την µηδενίσουµε και γιατί να µην δούµε τι δυνατότητες
έχουµε για καλύτερη προετοιµασία αν η επιδηµία επανέλθει.
Αλλά πραγµατικά πείτε µου: Αξιοποιήσαµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, ώστε να µπορέσουµε να ενισχύσουµε πραγµατικά
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας σε επίπεδο προσωπικού; Πόσες απ’
αυτές τις προσλήψεις, τις οποίες ανακοινώσατε, αυτή τη στιγµή
φοράνε την ιατρική, τη νοσηλευτική ρόµπα και υπηρετούν; Ποιες
είναι οι δαπάνες και η αύξηση των δαπανών για την υγεία, συγκριτικά µε τις άλλες χώρες; Πώς προσανατολίζεστε να στήσετε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προκειµένου την επόµενη µέρα να
είναι πιο αποτελεσµατικό;
Είναι απολύτως σαφές ότι όλη αυτή η εξέλιξη της πανδηµίας
φέρνει προ των ευθυνών τη συντηρητική παράταξη, η οποία είχε
τελείως διαφορετική τοποθέτηση σε µια σειρά ζητήµατα. Επειδή
όµως, δεν είναι µέσα στο DNA η ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας, επειδή αντιµετωπίσαµε αυτήν την κρίση και βάλαµε όλοι πλάτη σε αυτό µε τρόπο όχι δοµικών αλλαγών αλλά
λόγω της πίεσης της ανάγκης, εµείς δεν έχουµε καµµία εµπιστοσύνη και θέλουµε να πιέσουµε στην κατεύθυνση της πραγµατικής ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε πόρους, µε
υποδοµές, µε διαδικασίες. Οι δυσκολίες και για την υγεία και για
την οικονοµία µπορεί να είναι µπροστά και χρειάζεται ετοιµότητα,
σχέδιο και ειλικρινής διάλογος. Δεν κάνετε δυστυχώς, ειλικρινή
διάλογο, αρκείστε στις δηµοσκοπήσεις, αρκείστε στα επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα, αρκείστε στη µιντιακή δύναµη και υπεροπλία που έχετε αυτή τη στιγµή.
Όλα αυτά, όµως, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν µπορούν να απαντήσουν στα πραγµατικά προβλήµατα της κοινωνίας και της οικονοµίας και πολύ πιο σύντοµα απ’ όσο νοµίζετε ο λαός µας, ξανά
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θα αναζητήσει προοδευτικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Ζαχαριάδη για τον χρόνο του.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο σε αυτή την προχωρηµένη
ώρα.
Θα µιλήσω στο τέλος για το ποιες τροπολογίες θα κάνουµε
αποδεκτές και ποιες όχι. Έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ότι
βλέποντας καµπύλες άλλων χωρών ο κορωνοϊός είναι ακόµα
εκεί. Ακόµα και χώρες οι οποίες είχαν ύφεση, βλέπω ότι παρουσιάζουν αύξηση επιδηµιολογικών καµπυλών. Οπότε θα σας
έλεγα να σπεύδετε όλοι βραδέως στις κρίσεις για το αν έχει ξεπεραστεί η πανδηµία ή όχι και τι µένει ακόµα να κάνουµε.
Νοµίζω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έδωσε το παράδειγµα, εµπιστευόµενη σε ένα καίριο και κρίσιµο θέµα επιστηµονικά τις συµβουλές -γιατί οι αποφάσεις αφορούν εµάς- των
ειδικών και δικαιώθηκε. Νοµίζω ότι το ίδιο συµβαίνει και µε τη
χώρα στο σύνολο της. Δικαιώθηκε και νοµίζω ότι όλοι µε ικανοποίηση είδαµε µετά από πολλά χρόνια, µετά από πολύ καιρό ότι
η Ελλάδα έγινε πράγµατι επίκεντρο συζητήσεων και κρίσεων µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών του κόσµου, αυτή
τη φορά όµως για καλό και όχι για κακό. Νοµίζω ότι αυτό το χρειάζονταν όλοι οι Έλληνες και ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
Να δούµε, όµως ποιοι τοποθετούνται επί της ουσίας στο θέµα
του κορωνοϊού σε ό,τι έχει να κάνει µε το υγειονοµικό κοµµάτι
και το οικονοµικό και ποιοι όχι. Τι λέει η κοινωνία; Πώς αντιλαµβάνεται τα πράγµατα; Και πώς αποφασίζουν κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, να τοποθετηθούν για το θέµα;
Έχει δίκιο ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, κ. Ζαχαριάδης
όταν λέει ότι υπήρχαν πολλοί απ’ όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου που έβαλαν πλάτη. Έτσι είναι πραγµατικά, κύριε συνάδελφε. Και υπήρχαν και κάποιοι λίγοι, οι οποίοι εύχονταν από την
πρώτη στιγµή να αποτύχει η Κυβέρνηση, να αποτύχει το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας και να µετράµε εκατόµβες νεκρών και να επιχαίρουν πάνω σε µια κατάσταση τραγική για τη χώρα, βλέποντας
και τη γειτονική µας χώρα, την Ιταλία σε πόσο µεγάλη δυσκολία
βρέθηκε. Και όµως µε σύνεση, µε προσοχή -µίλησε ο κύριος συνάδελφος για ενηµέρωση- εγώ ήρθα εδώ εν µέσω πανδηµίας και
ενηµέρωσα όλα τα κόµµατα στην αρµόδια επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, στην προ ηµερήσιας συζήτηση για τον κορωνοϊό. Εγώ
ήµουν αυτός, ο οποίος συνεπέστατα και κάθε εβδοµάδα ενηµέρωνα θεσµικά τον Τοµεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ξανθό από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όλα τα κόµµατα, όποιον και
όποτε κι αν το ζητήσετε. Δεν είχε καµµία σηµασία αν βρισκόµασταν στην καρδιά της κρί Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Κοντοζαµάνης ήταν εδώ για να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σας εν µέσω
κορωνοϊού, σεβόµενος το Κοινοβούλιο, τη διαδικασία και τους
θεσµούς.
Άρα, λοιπόν, όχι µόνο δεν ισχύει αυτό το οποίο κάποιοι προφασίζονται, ότι κάποιοι είναι κοινωνικά ευαίσθητοι απέναντι στον
πολύ κόσµο και τις ανάγκες του και κάποιοι άλλοι ανάλγητοι, αυτό είναι µία άλλη αντίληψη και νοοτροπία- το αντίθετο συµβαίνει.
Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος. Ο κόσµος οριζοντίως
και πέρα και πάνω από κόµµατα, υπερέβη τα κόµµατα, αναγνωρίζοντας αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού, επιστηµόνων, τραπεζοκόµων,
καθαριστριών, διοικητικών, όλων των φορέων του Υπουργείου
Υγείας.
Θυµάστε το πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ; Ξαναθυµίζω, ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας. Φέραµε νοµοσχέδιο για τη δηµόσια
υγεία εδώ πέρα και σας εξήγησα ότι θα είναι ο βραχίονας της
δηµόσιας υγείας και ότι θέλουµε να πιστέψουµε σε αυτά τα παιδιά που έχουν προσληφθεί σε διάφορες εποχές, από διάφορα
κόµµατα. Δείξαµε εµπιστοσύνη σε νέους επιστήµονες, εξαιρετικά
ικανούς. Δεν τους κυνηγήσαµε. Εξήγησα ότι διαχωρίζονται οι
εξουσίες: Εκτελεστική - νοµοθετική - δικαστική. Ό,τι έρχεται από
το παρελθόν οφείλει να το διερευνήσει η δικαιοσύνη.
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Δώσαµε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε αυτόν τον βραχίονα της δηµόσιας υγείας να αποτελέσει άµεσο κοµµάτι παρέµβασης προς χάριν της υγείας των συµπολιτών µας, των Ελλήνων,
και το έκανε. Επωµίστηκε ένα τεράστιο βάρος: ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ.
Εκτέλεσε άψογα την αποστολή του σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, ασκήσεις µε τα νοσοκοµεία αναφοράς, διασύνδεση µε τις
ΥΠΕ, πριν καν έρθει ο κορωνοϊός στη χώρα.
Θέλω να θυµίσω τι έλεγαν κάποιοι όταν αποφασίσαµε νωρίς
να πούµε ότι δεν πρέπει να έχουµε καρναβάλια την εποχή εκείνη
-που δεν είχαµε ακόµα κρούσµα- και την κριτική που δεχτήκαµε
από κάποιους τότε. Μάλλον, το ξέχασαν αυτό. Και µετά, όταν
οριζοντίως έπρεπε να κλείσουµε τα σχολεία, µε µία πολύ γενναία
απόφαση του Πρωθυπουργού της χώρας. Είµαι σίγουρος ότι και
άλλοι Υπουργοί Υγείας εισηγήθηκαν στους Πρωθυπουργούς
τους να πάρουν µέτρα, αλλά δεν έγινε αποδεκτό αυτό, έγινε ετεροχρονισµένα. Και πώς δικαιώθηκε αυτή η επιλογή.
Θυµίζω ότι τότε κάποιοι βιάστηκαν και µίλαγαν για το testing
και µας κατέκριναν γιατί δεν πήραµε αυτά τα τεστ του αρχικού
σταδίου. Φαντάζοµαι, να θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι, ότι προερχόταν από συγκεκριµένη χώρα, αµφιβόλου ποιότητας, το
οποίο ουδέποτε αναγνώρισε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας,
ο FDA, ο CDC κ.λπ.. Και τι έπαθαν άλλες χώρες που αποφάσισαν
να ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Και πώς δικαιώθηκε η τακτική µας αυτή για τις ευάλωτες οµάδες, τους ηλικιωµένους, αυτούς που δεν έχουν και δεν µπορούν -γιατί το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας είναι πρώτα απ’ όλα γι’ αυτούς- για τους ανοσοκατεσταλµένους, τους καρκινοπαθείς, αυτούς που έχουν ζαχαρώδη διαβήτη, για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγµατικά χρειαζόντουσαν
την προστασία µας και τους τη δώσαµε.
Επαναλαµβάνω η πολιτική επικοινωνία λίγη σηµασία έχει, αν
δεν υπάρχει ουσία. Και η ουσία επιβεβαιώνει αν υπάρχει πραγµατική µέριµνα, πρόληψη, οργάνωση νωρίς -την οποία είχαµε
από τις αρχές Ιανουαρίου- και σοβαρά µέτρα.
Θα θυµίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιοι από εσάς, λίγοι
πάλι -οµολογώ ότι δεν πρόλαβα κάποιους από αυτούς που µίλησαν στο Κοινοβούλιο σήµερα- ζητούσαν επίταξη των πάντων,
ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών εργαστηρίων κ.λπ..
Ελάτε να µας πείτε πόσο θα κόστιζε αυτό για τον Έλληνα φορολογούµενο και το ελληνικό δηµόσιο. Εκτός αν δεν διαβάζετε
τους νόµους και δεν ξέρετε ότι η επίταξη έρχεται µαζί µε αποζηµίωση καθηµερινή. Παρακάλαγαν κάποιοι από τον ιδιωτικό τοµέα
να τους επιτάξουµε τις κλινικές τους και άλλα, προκειµένου να
εισπράττουν παχυλά ποσά και να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κ. Ζαχαριάδης -είναι φίλος µουγια τις δαπάνες άλλων χωρών στην υγεία. Και πολύ καλά κάναµε
και δαπανήσαµε αυτό το οποίο έπρεπε.
Σκεφτείτε. Έρχεται οικονοµική κρίση και έχουµε χρηστή διοίκηση στην υγεία, λογοδοσία για όλα και δαπάνες ανάλογες µε
την έκταση της νόσου στη χώρα. Όχι άκριτα και όχι πέρα και έξω
από το πρίσµα της εποχής. Αν, όµως, είχε προχωρήσει η κρίση
µε αλόγιστες δαπάνες στην υγεία γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα
και ερχόµασταν τώρα να αντιµετωπίσουµε την εύλογη ανάγκη
οριζοντίου συγκοινωνίας για στήριξη, θα λέγατε ότι «γιατί πετάξατε τα λεφτά;».
Αντιθέτως, εµείς τι κάναµε; Με πολύ µεγάλη σύνεση, φροντίδα
και λογοδοσία και τις ιδιωτικές δωρεές, µε την επιτροπή που τις
ελέγχει, µε την ιδιωτική εταιρεία, την «DELOITTE», να βοηθάει
επίσης, και λελογισµένα τα χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου, για
να µείνουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, λειτουργήσαµε χίλιες
διακόσιες ΜΕΘ εν µέσω κρίσης. Πεντακόσιες εξήντα πέντε πήραµε και τις αυξήσαµε σε χίλιες δεκαεπτά εν µέσω κρίσης, εν
µέσω κορωνοϊού, Και θα µείνουν µόνιµα στη χώρα τελικά στο πέρασµα αυτών των µηνών οι δώδεκα ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους, δηλαδή, ο ευρωπαϊκός µέσος όρος. Πόσο µπροστά
µπορούµε να βρισκόµαστε και να είµαστε όσο οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό δεν έγινε µόνο από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ή για τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της
κρίσης. Έγινε πράγµατι διαπαραταξιακά. Έγινε πράγµατι από τη
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων. Και τους τιµώ και τους
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σέβοµαι γι’ αυτό. Και, φυσικά, αγκάλιασε την προσπάθεια η ελληνική κοινωνία, που για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια
είπε ότι «υπάρχει κράτος, όντως, το κράτος µεριµνά και είναι εδώ
για να µας στηρίξει, να µας βοηθήσει». Και αυτό είναι µία πρόοδος για τη δηµοκρατία και για τα πολιτικά κόµµατα, ότι στα
πολύ σηµαντικά -και δεν µπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σηµαντικό
από την ανθρώπινη ζωή- ερχόµαστε όλοι να ενωθούµε σε µία
κοινή προσπάθεια.
Κάποιοι θεωρούν ότι τελείωσε η κρίση, δεν υπάρχει κανένα
απολύτως θέµα και «ελάτε να ξανατσακωθούµε τώρα, ελάτε να
µεµψοιµιρίσουµε πάνω στα αποκαΐδια». Μάλλον, δεν βλέπουν τι
γίνεται στις γύρω χώρες µας, µάλλον δεν βλέπουν πώς η λάθος
αντιµετώπιση ενός τόσο σοβαρού υγειονοµικού θέµατος έχει
οδηγήσει σε τεράστιες κρίσεις. Βιάστηκαν κάποιοι, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, να θεωρήσουν ότι έληξαν τα προβλήµατά µας σε ό,τι
έχει να κάνει την υγεία και πάµε σε όλα τα άλλα.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Προφανώς, υπάρχουν
πολλά ερωτήµατα για το επόµενο βήµα και υπάρχει µία πολύ µεγάλη προσπάθεια για να στηριχθεί και η οικονοµία και ο τουρισµός, µε προτεραιότητα, όµως, στους υγειονοµικούς κανόνες,
µε µία επιτροπή λοιµωξιολόγων - επιδηµιολόγων να συµβουλεύει,
να δίνει οδηγίες, µε όλα τα Υπουργεία να δουλεύουν πρωί, µεσηµέρι, βράδυ για να παρουσιαστεί στο επόµενο βήµα πάλι
έτοιµη η χώρα.
Θέλω, λοιπόν, να παρακαλέσω θερµά να προσπαθήσουµε να
υπερβούµε τους εαυτούς µας αντιθέτως µε κάποιες ισχνές µειοψηφίες, οι οποίες ήδη ξεκίνησαν τα «fake news» στα social
media. «Κλείσατε» -λέει- «την καρδιολογική κλινική στο «Παίδων»,
που είναι το µόνο COVID νοσοκοµείο για παιδιά στη νότια Ελλάδα, ότι θέλουµε να αφήσουµε ξεκρέµαστη όλη τη νότια Ελλάδα, ενώ δωρεάν πηγαίνουν όλα στο «Ωνάσειο» και
χειρουργούνται, αν χρειάζεται, και ανασφάλιστα και ασφαλισµένα, όλα τα παιδιά, όλου του κόσµου. Έχει µεριµνήσει η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας.
Κάποιοι δεν ντρέπονται να διακινούν «fake news» εν µέσω της
νυκτός. Ενοχλεί που η ελληνική κοινωνία σταθµίζει και θεωρεί
στη συντριπτική της πλειοψηφία, πάνω από κόµµατα, ότι είναι
προνοµιακό πεδίο επιτυχίας για την Κυβέρνηση η υγεία και ένωσης και αλληλεγγύης και στήριξης για όλους τους Έλληνες και
για όλα τα κόµµατα και θέλουν να χαλάσουν αυτή την εικόνα.
Στέλνουν µέσα στη νύχτα σαν τους αρουραίους -αν κάποιοι διακινούν- «fake news» για να δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας ή ότι υπάρχει πρόβληµα.
Εµείς θα συνεχίσουµε µε διαφάνεια να ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό. Το θεωρώ µη έντιµο αυτό το οποίο συνέβη µέσα στη
νύχτα, γιατί έχει να κάνει ειδικά µε µικρά παιδιά. Κάποιοι πάνε να
διαστρεβλώσουν την πραγµατικότητα εις βάρος της µέσης ελληνικής οικογένειας και ενός γονιού, ενός πατέρα ή µιας µητέρας που αγωνία για το παιδάκι του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω δεκτές τις υπουργικές
τροπολογίες, µε γενικό αριθµό 316 και ειδικό 52, 320 και ειδικό
55, 321 και ειδικό 56 και 327 και ειδικό 59 και όχι τις βουλευτικές.
Θα κλείσω µε την ευχή ότι στα σηµαντικά πράγµατα τα οποία
έχει να αντιµετωπίσει η χώρα µας -και υπάρχουν πολλά τέτοιατο πρωτεύον είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής.
Το ΕΣΥ απέδειξε ότι αντέχει και άντεξε. Και θα επαναλάβω ότι
αυτοί οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι ήρωες: Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό, οι τραπεζοκόµοι, οι καθαρίστριες. Τους τιµούµε, τους σεβόµαστε και το αποδείξαµε.
Ας κάνουµε µία προσπάθεια να κρατήσουµε αποµονωµένους
αυτούς τους λίγους, οι οποίοι κινούνται στα όρια της ελληνικής
κοινωνίας και δεν δέχονται ότι για πρώτη φορά σύσσωµα τα κόµµατα της Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης αναγνώρισαν την
αξία της ανθρώπινης ζωής και τη στήριξαν µε όλες τις δυνάµεις
τους.
Εγώ πρώτος, ως Υπουργός Υγείας, είµαι έτοιµος να αναγνωρίσω την καλή διάθεση όλων των συναδέλφων. Αναρωτιέµαι,
όµως, αν κάποιοι λίγοι τόσο γρήγορα ξεχνούν και θεωρούν ότι
εάν καταφέραµε να περάσουµε το πρώτο στάδιο αυτής της τεράστιας δοκιµασίας της πανδηµίας µε επιτυχία, σηµαίνει ότι δεν
πρέπει να έχουµε απόλυτη προσήλωση στο να προετοιµαστούµε
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για το δεύτερο ή για το τρίτο και να το αντιµετωπίσουµε µε ό,τι
πιο σύγχρονο δίνει η επιστήµη, µε οριζοντίως τους καλύτερους
Έλληνες επιστήµονες όλων των τοµέων, εντατικολόγους, λοιµωξιολόγους, ειδικούς παθολόγους, που έχουν κληθεί να συµβουλεύσουν γι’ αυτή την πολύ δύσκολη κρίση της δηµόσιας υγείας.
Με δική µου απόφαση σύµβουλοι των πρώην Υπουργών
Υγείας και άνθρωποι απ’ όλες τις παρατάξεις -που κρίνεται και
σταθµίζεται η επιστηµοσύνη τους και η ικανότητά τους- βρίσκονται µέσα στις επιτροπές, διαβουλεύονται καθηµερινώς και κοινή
συνισταµένη της κρίσης τους είναι η συµβουλή προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας την οποία σταθµίζουµε µε πολύ
µεγάλη σοβαρότητα και λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας πάντα.
Ελάτε να κάνουµε µία προσπάθεια να υπερβούµε τον κακό µας
εαυτό και το κακό µας παρελθόν πολλές φορές, ως πολιτικό σύστηµα, που έκανε την ελληνική κοινωνία να βγει πιο µπροστά από
εµάς και να µας κατακρίνει και να µας δείχνει µε το δάχτυλο. Ας
προχωρήσουµε σε κάτι τουλάχιστον, να οµονοήσουµε χωρίς
αστερίσκο, χωρίς «αλλά».
Πράγµατι, κύριε συνάδελφε, θα αφήσουµε ένα καλύτερο σύστηµα υγείας. Σας διαβεβαιώ. Μέσα στους επόµενους µήνες θα
το δείτε. Μιας που έκανε και επίκαιρη επερώτηση η παράταξή
σας, θα έχουµε την ευκαιρία σε λίγες µέρες να απαντήσουµε θεσµικά στη Βουλή.
Μία ακόµα τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Γίνεται δεκτή η µε γενικό αριθµό 329 και ειδικό 61.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω κατ’ αρχάς µία
επισήµανση. Έρχεται ένα σχέδιο νόµου άνω των διακοσίων άρθρων σε µία συνεδρίαση και προσπαθούµε, µέσα από διαδικασίες που δεν ευνοούν την ψύχραιµη ανάπτυξη επιχειρηµάτων, να
ανταποκριθούµε στο νοµοθετικό έργο και στον κοινοβουλευτικό
µας ρόλο.
Και βέβαια, αντιληφθήκαµε όλοι όσοι είµαστε εδώ από το πρωί
ότι ουσιαστικά στη διαδικασία που ξεκίνησε γύρω στη µία το µεσηµέρι παρενέβησαν, όπως προβλέπει ο Κανονισµός, και οι εξωκοινοβουλευτικοί και οι Κοινοβουλευτικοί Υπουργοί και
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και ουσιαστικά συµπιέζεται, περιορίζεται ο χρόνος των Βουλευτών. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα
πολύ τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας οι οποίοι αποσύρθηκαν
για να µπορέσουµε να έχουµε µία διαχείριση του χρόνου λογική
και κάπως, εν πάση περιπτώσει, να καταθέσουµε τις απόψεις
µας.
Όµως, η ευθύνη παραµένει. Δεν είναι δυνατόν νοµοσχέδια, νοµοθετήµατα αυτού του εύρους και αυτής της δυναµικής να συµπιέζονται µόνο σε µία συνεδρίαση και δεν είναι δυνατόν αυτό να
γίνεται µε τη θυσία ουσιαστικά των συναδέλφων που ήταν εγγεγραµµένοι, είχαν προετοιµαστεί, ήθελαν να µιλήσουν και τελικά
υποχώρησαν και παραιτήθηκαν από το κορυφαίο αυτό δικαίωµά
τους για να λειτουργήσει η διαδικασία.
Δεύτερον, µε αφορµή αυτό που συζητάµε -είναι και ο κύριος
Υπουργός εδώ- για εµάς την Αριστερά έγινε µία κολοσσιαία, κοσµογονική αλλαγή. Αποκαταστάθηκε στη συνείδηση όλης της ανθρωπότητας η σηµασία που έχει ένα εθνικό, ένα δηµόσιο
σύστηµα υγείας. Αυτό που τα προηγούµενα χρόνια ήταν ένας
στόχος στον οποίο οι νεοφιλελεύθερες δοξασίες έβαλαν κατά
ριπάς, ότι είναι αναποτελεσµατικό, ότι είναι κοστοβόρο, ότι είναι
παράγων διαφθοράς, ότι δεν είναι ανταποδοτικό. Σήµερα έγινε
πλέον κοινός τόπος ότι µόνο ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας µπορεί να στηρίξει µία κοινωνία σε πανδηµία και αλλάζουν άρδην
όλες οι προτεραιότητες.
Εποµένως, οι κρίσεις που κάνουµε, οι επικρίσεις που κάνουµε
και η κριτική που κάνουµε κατευθύνονται µόνον από αυτόν τον
λόγο. Είναι καιρός να ξαναστήσουµε το σύστηµα υγείας στα
πόδια του. Ήταν ένα σύστηµα υγείας που ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το
2015 σε πλήρη κατάρρευση, µπόρεσε και σταµάτησε την κατάρρευση αυτή, το ανέταξε στοιχειωδώς, προγραµµάτισε νέες κλί-
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νες στις µονάδες εντατικής θεραπείας, νέες προσλήψεις µόνιµες
ιατρών. Οι προσλήψεις πλέον αυτού του προσωπικού είναι αδήριτη ανάγκη, είναι παλλαϊκή απαίτηση και δεν µπορεί η Κυβέρνηση να κωφεύει και να εφευρίσκει τις τελευταίες µέρες σχήµατα
ΣΔΙΤ ή συµβάσεις εργασίας έτσι ώστε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
να γίνει ανοχύρωτο.
Ξέρουµε ότι η πανδηµία δεν πέρασε. Ξέρουµε ότι ο κορωνοϊός
απειλεί να επανέλθει. Δεν δικαιούµαστε να εφησυχάζουµε. Δεν
δικαιούµαστε να θυσιάζουµε το µέλλον της χώρας µε βάση τις
νεοφιλελεύθερες δοξασίες. Εδώ είναι, λοιπόν, το κρίσιµο σηµείο,
εδώ είναι η αντιπαράθεση των προγραµµάτων, εδώ είναι η αντιπαράθεση των θέσεων και ο ελληνικός λαός καλείται να διακρίνει
και να επιλέξει.
Τρίτον, υπάρχει µία τεχνική τροπολογία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης -βεβαίως, δεν υπάρχει αρµόδιος όποιος θα την εισπράξει
τη στιγµή αυτή, τη λέω για να καταγραφεί στα Πρακτικά- ότι η
ρύθµιση της αναστολής της παραγραφής αναφέρεται στις διαδικαστικές πράξεις και όχι σε αυτό καθ’ αυτό το δικαίωµα, το
οποίο είναι θέµα ουσιαστικού δικαίου. Θεωρώ ότι πρέπει να
υπάρξει µια νοµοτεχνική διατύπωση τέτοια που να µην αφήνει
κανενός είδους περιθώριο για να θεωρηθεί ότι προστατεύεται
µόνο η διαδικαστική πράξη και όχι το ουσιαστικό δικαίωµα από
την παραγραφή.
Τέλος, σήµερα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο αυτή η πολύ στενή σχέση που έχει η Πλειοψηφία
µε το τραπεζικό σύστηµα και τους τραπεζίτες. Υπενθυµίζω, εν
τάχει, ότι µέχρι πρότινος τα αδικήµατα απιστίας ήσαν αυτεπαγγέλτως διωκόµενα. Με επιλογή της Κυβέρνησης έγινε κατ’ έγκληση. Δηµιουργήθηκε µία ρύθµιση η οποία έλεγε ότι σε όσες
έχουν υποβληθεί εγκλήσεις πρέπει να υπάρξει απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που να τις νοµιµοποιήσει ουσιαστικά.
Υπήρχε τετράµηνη προθεσµία, παρατάθηκαν οι προθεσµίες
όλων των διαδικαστικών πράξεων πλην µίας. Ποιας δηλαδή;
Αυτής µε την οποία µπορούσε το διοικητικό συµβούλιο εν µέσω
κορωνοϊού να διατάξει να συναινέσει στην άσκηση της ποινικής
δίωξης. Αυτή, λοιπόν, δεν παρατάθηκε. Παρεγράφη πριν καν παρέλθει το τετράµηνο, έµειναν στο απυρόβλητο αυτοί οι οποίοι θα
µπορούσαν να είχαν ελεγχθεί γι’ αυτά που είχαν διαπράξει και η
ευθύνη βαρύνει απόλυτα την Πλειοψηφία η οποία και µε τον
τρόπο αυτό επέλεξε στρατόπεδο µε τους τραπεζίτες, µε αυτούς
που έβαλαν χέρι στον δηµόσιο κορβανά και όχι µε τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Το λόγο τώρα έχει ζητήσει ο Υφυπουργός, ο κ. Κοντοζαµάνης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω µερικά πράγµατα τα οποία ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Σώµα. Αναφέρθηκαν οι
περισσότεροι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ο κ. Ξανθόπουλος τώρα στο τέλος,
για τη στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Θέλω να τονίσω για µία ακόµη φορά ότι η Κυβέρνηση στηρίζει
το δηµόσιο σύστηµα υγείας, πιστεύει στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας. Όµως, το δηµόσιο σύστηµα υγείας στο οποίο αναφέρεται η Αντιπολίτευση δεν έχει καµµία σχέση µε τον κρατισµό που
ονειρεύεται και επιδιώκει.
Έγιναν αναφορές για το πού απασχολήθηκαν οι γιατροί και το
προσωπικό κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού. Κατά την ενηµέρωση του Υπουργού στην αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέσαµε ανά υγειονοµική περιφέρεια, νοσοκοµείο και
µονάδα πού απασχολείται αυτή τη στιγµή το ιατρικό και λοιπό
προσωπικό.
Επίσης κατηγορηθήκαµε στην αρχή της πανδηµίας, ότι το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας χρειαζόταν προσωπικό και δεν είχαµε
προσλάβει. Όταν αντιλήφθηκαν όλοι ότι προσλάβαµε προσωπικό, µετά µας είπαν ότι το προσωπικό αυτό δεν ήταν µόνιµο,
αλλά επικουρικό. Να θυµίσω ότι το επικουρικό προσωπικό ήταν
δηµιουργία της προηγούµενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόµη, ειπώθηκαν κάποια πράγµατα από τον κ. Πολάκη σε ό,τι
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αφορά την κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και κυρίως
στα νοσοκοµεία της Καρπάθου, της Σαντορίνης. Θα ήθελα να πω
ότι η προηγούµενη κυβέρνηση παρέδωσε το Νοσοκοµείο Καρπάθου ηµιτελειωµένο, χωρίς ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό
και χωρίς προσωπικό, έτσι ώστε να µεταφερθεί το κέντρο υγείας
χωρίς να έχει γίνει η διοικητική παραλαβή, την οποία κάνουµε
εµείς τις επόµενες ηµέρες και θα λειτουργήσει κανονικά το Νοσοκοµείο Καρπάθου.
Εποµένως δεν πρέπει να κόπτεται η Αντιπολίτευση για το σύστηµα υγείας το οποίο µας παρέδωσε.
Έγινε αναφορά και στο Νοσοκοµείο της Σαντορίνης. Να θυµίσω ότι πριν τη δική µας διακυβέρνηση, αντί να προσλαµβάνει
το Νοσοκοµείο Σαντορίνης ιατρικό προσωπικό που είχε ανάγκη,
προσλάµβανε ηλεκτρολόγους και στη µονάδα τεχνητού νεφρού
υπήρχαν τα µηχανήµατα και ο γιατρός που υπηρετούσε ήταν
στην Αθήνα.
Επίσης έγινε αναφορά και στις βάσεις αεροδιακοµιδών στη
Σύρο και στο Άκτιο, που υπερηφανεύεται η προηγούµενη κυβέρνηση ότι δηµιούργησε. Να θυµίσω ότι στη Σύρο σταθµεύει ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού, το οποίο είναι µεγάλο, είναι
Σινούκ και δεν µπορεί να προσγειωθεί τη νύχτα στα µικρά νησιά.
Πρέπει να πάει σε νησιά που υπάρχει αεροδρόµιο. Στο Άκτιο
υπάρχει ελικόπτερο της Πολεµικής Αεροπορίας τύπου Αγκούστα, το οποίο δεν µπορεί να πετάξει τη νύχτα.
Εποµένως ας µην επαίρονται για τις βάσεις αυτές που δηµιούργησαν, διότι πραγµατικά χρειάζονται επιπλέον αεροδιακοµιδές, για να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι βάσεις.
Θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω το εξής: Με το παρόν σχέδιο
νόµου και πιο συγκεκριµένα µε την τροπολογία την οποία φέρνει
το Υπουργείο Υγείας, κάνουµε ένα µεγάλο βήµα. Και είµαστε
πολύ υπερήφανοι που προβαίνουµε σε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία που αφορά τη σύσταση, τη θεσµοθέτηση νοσηλευτικών
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Είναι µία προεκλογική προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης, την οποία υλοποιούµε. Θα το
είχαµε κάνει πολύ νωρίτερα, πριν τον κορωνοϊό, αλλά λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών του κορωνοϊού το φέρνουµε σήµερα. Και
γιατί είναι πολύ σηµαντικό; Διότι τόσο το σύστηµα δηµόσιας
υγείας, όσο και ο αριθµός κλινών εντατικής θεραπείας, αναδεικνύονται παγκοσµίως ως µεγίστης αξίας προϋποθέσεις για τη
µάχη κατά του κορωνοϊού. Και αυτοί οι νοσηλευτές θα µπουν στη
µάχη των µονάδων εντατικής θεραπείας. Οι χίλιες εξακόσιες πενήντα θέσεις είναι ειδικευόµενοι στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική και οι εξακόσιες θέσεις είναι ειδικευόµενοι στη
νοσηλευτική δηµόσιας υγείας και κοινοτικής νοσηλευτικής. Τέτοιες ειδικότητες υπάρχουν στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη,
στο σύγχρονο κόσµο. Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Το θεσµοθετούµε και προχωράµε.
Για µία ακόµη φορά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας
αποδεικνύουν τη σηµασία που δίνουν στη στήριξη του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και καταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου
να το ενισχύσουν τόσο σε υλικούς πόρους, όσο και σε σύγχρονο
εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό.
Να θυµίσω ότι στο παρόν σχέδιο νόµου έχουµε προβλέψει,
επίσης, τη σύσταση θέσεων γιατρών, νοσηλευτών και εξειδικευόµενων, προκειµένου να στελεχώσουµε τις καινούργιες µονάδες
εντατικής θεραπείας, οι οποίες θα φτιαχτούν προκειµένου να
φτάσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Επίσης, να θυµίσω ότι είµαστε η πρώτη Κυβέρνηση που το Σεπτέµβριο ψηφίσαµε για πρώτη φορά και ξαναψηφίζουµε τώρα,
µε το παρόν σχέδιο νόµου, τη νοµιµοποίηση των υπερβάσεων
των πρόσθετων εφηµεριών, εφηµερίες που έχει δουλέψει το ιατρικό και λοιπό προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Μάλιστα,
αυξήσαµε, λόγω του κορωνοϊού, το όριο των πρόσθετων αυτών
εφηµεριών από 9% σε 15%.
Νοµίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη πως κάνουµε οτιδήποτε
είναι δυνατόν προκειµένου να ενισχύσουµε το ανθρώπινο δυναµικό τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Είµαστε προετοιµασµένοι προκειµένου
να αντιµετωπίσουµε οποιαδήποτε υγειονοµική απειλή. Και είµαι
βέβαιος, ότι όπως τα καταφέραµε µέχρι τώρα στη διαχείριση της
πανδηµίας, έτσι και στο µέλλον θα τα πάµε ακόµα καλύτερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε µία νοµοτεχνική
βελτίωση που θα µας κρατήσει εδώ µέχρι το πρωί.
Κύριε Υπουργέ, µία νοµοτεχνική βελτίωση που έγινε -δεν ξέρω
αν είναι η 4 αριθµηµένη πάνω- η οποία µεταφέρει τις τροπολογίες σαν άρθρα µέσα στο νοµοσχέδιο, θα µας κρατήσει εδώ το
πρωί. Οι τροπολογίες ψηφίζονται σαν τροπολογίες και όχι σαν
άρθρα. Θα σας παρακαλούσαµε, λοιπόν, αυτή τη νοµοτεχνική
βελτίωση να την πάρετε πίσω, να ψηφιστούν τα άρθρα όπως τα
έχουµε έτσι κι αλλιώς από πριν και οι τροπολογίες µετά να µπουν
στο σπλάχνο όπως είναι από κάτω. Θα σας παρακαλούσαµε
πολύ, γιατί εδώ θα καθίσουµε µέχρι το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσουµε τώρα µε τον κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πρώτη µατιά η ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου φαίνεται τυπικού χαρακτήρα, αφού κατά το µεγαλύτερο µέρος του
αναφέρεται στην κύρωση δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, δηλαδή σε ρυθµίσεις οι οποίες έχουν ήδη εφαρµοστεί ή βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης τους. Δεν είναι, όµως,
έτσι, αφού οι διατάξεις του αποτελούν πτυχές µία εργώδους και
επίπονης προσπάθειας που καταξίωσε την πολιτεία και τους λειτουργούς της στη συνείδηση των πολιτών και την Ελλάδα διεθνώς ως µία ασφαλή και οργανωµένη χώρα.
Το υγειονοµικό µας σύστηµα ανταποκρίθηκε εξαιρετικά και,
µάλιστα, ενισχύθηκε σε ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλισµό µεσούσης της κρίσης. Όσοι ήρθαµε σε επαφή µε κατοίκους άλλων
χωρών, νιώσαµε υπερηφάνεια ακούγοντας τα εύσηµα για τη
χώρα µας σε τοµείς που δεν είχαµε συνηθίσει µέχρι σήµερα.
Είµαι σίγουρος πως όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι αυτά τα επιτεύγµατα έχουν και οικονοµικό αντίκτυπο.
Ήταν πολλές από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στις ΠΝΠ
τις οποίες ψηφίζουµε σήµερα, αλλά και σε αυτές που κυρώθηκαν
το προηγούµενο διάστηµα, που έφεραν αυτά τα αποτελέσµατα.
Το προηγούµενο διάστηµα η Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη
µέτρων για την παροχή προστασίας σε οικονοµικά ασθενέστερους και σε πληττόµενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και συνεχίζει. Μέρα µε τη µέρα ξεδιπλώνει ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής
προστασίας, ενώ ενεργοποιεί τοµεακά προγράµµατα για τη στοχευµένη στήριξη κλάδων της οικονοµίας.
Στον πυρήνα του σχεδιασµού βρίσκεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Για την αγορά προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ρευστότητας και η εξασφάλιση χρηµατοδοτικών εργαλείων
στις περισσότερες, κατά το δυνατόν, επιχειρήσεις και ιδίως στις
µικροµεσαίες.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου εισάγονται ρυθµίσεις που
παρατείνουν µέτρα που είχαν υιοθετηθεί το προηγούµενο διάστηµα και τα διευρύνουν ώστε να αντιµετωπισθούν οι νέες ανάγκες.
Είναι στα αλήθεια εντυπωσιακή η έκταση των ρυθµίσεων που
επιφέρουν τοµές και επεµβάσεις οριζόντιου και κάθετου χαρακτήρα σε όλο το εύρος της κοινωνικοοικονοµικής ζωής. Δύσκολα
θα βρει κανείς τοµέα της δραστηριότητας για τον οποίο να µην
υπήρξε κάποια µέριµνα. Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας που εµφανίζει η οικονοµική δραστηριότητα, ήταν αναπόφευκτες κάποιες δυσλειτουργίες.
Πρέπει, επίσης, να γίνει κατανοητό, ότι στις συνθήκες του
πρωτόγνωρου αυτού φαινοµένου το κράτος δεν µπορεί να καλύψει κάθε ζηµιά. Ευθύνη του κράτους είναι να κρατήσει όρθια
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την κοινωνία και την οικονοµία, να περιορίσει τις δυσµενείς συνέπειες και να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη
επανάκαµψη σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.
Πιστεύω, όµως, ότι σ’ αυτή την περίοδο πετύχαµε ακόµα περισσότερα από το να κρατήσουµε όρθια τη χώρα. Στο διάστηµα
αυτό κερδίσαµε στοιχήµατα δεκαετιών στον τοµέα της ψηφιακής
διακυβέρνησης, βάλαµε στη ζωή µας ηλεκτρονικές εφαρµογές
που βελτιώνουν την καθηµερινότητά µας, πετύχαµε την απλοποίηση διαδικασιών που σπαταλούσαν πόρους του κράτους και ταλαιπωρούσαν τους πολίτες.
Τελικά, όχι µόνο δεν υποχωρήσαµε, αλλά κάναµε βήµατα προόδου στη λειτουργία του κράτους. Όµως, ακόµα δεν κερδήθηκε
αυτός ο πόλεµος. Η πανδηµία βρίσκεται σε ύφεση, αλλά µέχρι
να βρεθεί θεραπεία, δεν µπορούµε να µιλάµε για πλήρη επιστροφή στην οµαλότητα.
Και αφού δεν µπορούµε να είµαστε ασφαλείς στο υγειονοµικό
σκέλος, δεν µπορούµε να είµαστε και για τις οικονοµικές επιπτώσεις του. Σηµασία έχει ότι η Ευρώπη κατάλαβε την αναγκαιότητα
εµπροσθοβαρών και δυναµικών µέτρων τόνωσης της οικονοµίας
και η Ελλάδα µε αυξηµένο κύρος και αξιοπιστία έχει καθοριστικό
ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται να βγαίνει ισχυρά ωφεληµένη από τον τελικό σχεδιασµό.
Είµαστε ακόµα στην αρχή, αλλά αναµφίβολα στον σωστό
δρόµο. Μένουν πολλά να γίνουν για την επούλωση των πληγών
που άφησε η πανδηµία.
Σε εθνικό επίπεδο θα ήθελα να καταγράψω την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επιστηµόνων, ελευθέρων επαγγελµατιών και
ιδίως των λογιστών που σήκωσαν βαρύ φορτίο σε αυτή τη διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά στον τόπο µου, τον Νοµό Κοζάνης, θέλω να σας
µεταφέρω την ανάγκη υποστήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων µας, αφού η κρίση επέτεινε τις ήδη γνωστές δυσκολίες
που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας. Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες. Απαιτούνται, όµως, και άλλες δράσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγική διαδικασία. Στον ίδιο τοµέα σηµαντική
είναι η στήριξη του εξαγωγικού κλάδου της εκτροφής γουνοφόρων και της γουνοποιίας.
Με αφορµή την παρουσία και του Υπουργού Υγείας, θα ήθελα
να σηµειώσω, κύριε Υπουργέ, την ανάγκη στελέχωσης, ενίσχυσης µε προσωπικό των υφιστάµενων κλινών ΜΕΘ της του «Μαµάτσειου» Νοσοκοµείου Κοζάνης, καθώς, επίσης, και τη
στελέχωση µε προσωπικό του εργαστηρίου µοριακής βιολογίας
του ίδιου νοσοκοµείου.
Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα αγωνία για το πόσο η µετάβαση της
χώρας στη µετά – κορωνοϊό εποχή θα επηρεάσει τη µετάβαση
της ιδιαίτερης πατρίδας µου στη µεταλιγνιτική εποχή. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη µάς ανησύχησε στον βαθµό που, ενδεχοµένως,
διακινδύνευαν τα κονδύλια που προορίζονταν για τη µετάβαση
στη µεταλιγνιτική εποχή και απειλούσαν την εξασφάλιση των
αναγκαίων πόρων. Με τις διαφαινόµενες, όµως χρηµατοδοτήσεις
αισιοδοξώ ότι δεν θα ανταγωνιστεί η µία την άλλη, αλλά αντίθετα
θα τη συµπληρώσει και θα την ενισχύσει.
Εκτός, όµως, από τα µέτρα, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι
άλλο το οποίο θεωρώ εξίσου σηµαντικό. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο ανακτήθηκε η για χρόνια τρωθείσα σχέση εµπιστοσύνης
των πολιτών προς την πολιτεία. Με αυτό το κεφάλαιο πιστεύω
ότι η Ελλάδα µπορεί να βγει πιο ισχυρή από αυτή την περιπέτεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί
ο κ. Φόρτωµας, ο κ. Σπίρτζης και θα ξεκινήσουµε µε τους ειδικούς αγορητές για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον
Υπουργό Υγείας στην παρέµβαση του, την οποία έκανε πριν λίγα
λεπτά, µιλώντας για τον ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
τον ρόλο συνολικά όλων των κοµµάτων και θεωρώ ότι ήταν από
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την πλευρά σας, κύριε Υπουργέ, αρκετά έντιµο αυτό. Θα ήθελα,
όµως, να υπογραµµίσω και να πω ότι έρχεται σε αντίθεση, δυστυχώς, µε το αφήγηµα της Κυβέρνησης, µε το αφήγηµα της µεγάλης πλειοψηφίας των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, που
σ’ αυτή τη δύσκολη φάση, την οποία περάσαµε από την αρχή της
υγειονοµικής κρίσης, που όλοι επιδείξαµε, όχι απλά µια σοβαρότητα, αλλά µια υπευθυνότητα απέναντι στον µεγάλο εχθρό, θέλουν να αποδείξουν άλλα πράγµατα.
Εγώ θα προσέθετα, λοιπόν, σ’ αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός
ότι η χώρα έµεινε όρθια σ’ αυτή τη δύσκολη δοκιµασία χάρη στην
οµοψυχία, την υποµονή, αλλά κυρίως τη γενναιότητα των Ελλήνων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σ’ αυτή τη φάση που βρισκόµαστε τώρα, κλείνοντας αυτόν τον πρώτο κύκλο, οφείλουµε καθαρές κουβέντες,
καθαρές απαντήσεις για το παρόν, αλλά και το µέλλον. Αντί γι’
αυτό, δυστυχώς, όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα βλέπουµε
µέτρα, αποφάσεις, νοµοθετήσεις χωρίς κανέναν προγραµµατισµό, χωρίς καµµία συνεκτικότητα, µε αποτέλεσµα τώρα να φτάνουµε σε ένα οριακό σηµείο να επιτείνεται η αγωνία για το
µέλλον τόσο για τους εργαζόµενους, τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, τον πρωτογενή τοµέα.
Εργαζόµενοι και επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης ξεκίνησαν πριν πέντε µέρες και έχουν µπροστά τους µια πολύ
σκληρή πραγµατικότητα. Οι τζίροι τους είναι χαµηλοί και, βεβαίως, σηκώνουν στην πλάτη τους και όλο αυτό που πέρασαν µε
την παύση δραστηριότητας τους δυόµισι µήνες και, βεβαίως, ότι
είναι εκτός πλέον προγραµµατισµού οικονοµικού.
Θα δούµε το επόµενο διάστηµα τις µικρές ξενοδοχειακές µονάδες που είτε θα υπολειτουργήσουν φέτος είτε θα κλείσουν οριστικά. Πρέπει να δούµε τους εποχικά εργαζόµενους, οι οποίοι θα
επιβιώσουν το επόµενο έτος µε καθόλου ή µειωµένο εισόδηµα
από τη σύντοµη τουριστική σεζόν.
Και έρχοµαι στους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες, αυτή
τη µεγάλη κατηγορία του επιχειρείν της χώρας µας, οι οποίοι
αναµένουν όλα αυτά τα οποία ακούν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα για τις ενέσεις ρευστότητας, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι η µεγάλη πλειοψηφία αυτής της κατηγορίας δεν θα περάσει ούτε έξω από τις
τράπεζες. Και αυτοί, λοιπόν, περίµεναν ξεκάθαρες λύσεις, περίµεναν να ακούσουν συγκεκριµένα πράγµατα για άµεσες ενισχύσεις, για τον ΦΠΑ, για τον νέο κύκλο εγγυοδοσίας αλλά,
δυστυχώς, η Κυβέρνηση δίνει επιστρεπτέα δανεικά που δεν φτάνουν στα ταµεία των επιχειρήσεών τους, επιδοτεί την αναστολή
εργασίας, παρατείνει ανά δύο µήνες το επίδοµα ανεργίας.
Τα νούµερα είναι πάρα πολύ σκληρά και µας τα παρουσίασαν
µε τον καλύτερο τρόπο οι φορείς, οι οποίοι ήρθαν στην επιτροπή
και µας είπαν ότι σήµερα στο εµπόριο το 87% των επιχειρήσεων
είχε µείωση κύκλου εργασιών κατά 50%, το 80% σήµερα των επιχειρήσεων δηλώνει ζηµιές και το 70% αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας.
Πάµε στους εργαζόµενους και στους επιστήµονες, οι οποίοι
είναι σε αναστολή ακόµα και σήµερα και δεν γνωρίζουν πότε και
µε ποιο καθεστώς εργασίας θα επιστρέψουν σε αυτή. Εργάζονται από το σπίτι χωρίς καµµία διασφάλιση των θέσεων εργασίας,
έχουν υποστεί νέους κανόνες ωραρίων, την εκ περιτροπής εργασία χωρίς κανένα πλαίσιο διασφάλισης των δικαιωµάτων τους.
Και εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, τι κάνετε; Παρατείνετε την
ανασφάλεια µε τα αποτυχηµένα προγράµµατα τηλεκατάρτισης,
τα οποία, βεβαίως, άρον-άρον τα πήρατε πίσω και τα επιδόµατα
των 600 ευρώ. Αφήνετε αρρύθµιστο το καθεστώς τηλεργασίας
και δίνετε τη δυνατότητα ανεξέλεγκτης διεύρυνσης του ωραρίου
εργασίας χωρίς κατοχύρωση της υπερωριακής απασχόλησης.
Και έρχοµαι σ’ έναν κρίσιµο τοµέα, που πάρα πολλοί συνάδελφοι και πολλά µέλη της Κυβέρνησης το προηγούµενο διάστηµα
έδιναν µια µεγάλη βάση, στον ρόλο που θα παίξει ο πρωτογενής
τοµέας στην κρίση, αλλά κυρίως µετά.
Μέχρι σήµερα, λοιπόν, οι αγρότες µας, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι µελισσοκόµοι µας έχουν αφεθεί στο έλεος του θεού, δεν
έχουν δει καµµία µα καµµία ενίσχυση, δεν βλέπουν καµµία παρέµβαση της Κυβέρνησης πέρα από τα µεγάλα και ωραία λόγια.
Η Κυβέρνηση θα µπορούσε για τον αγροτικό κόσµο της χώρας
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που περνάει µια πολύ δύσκολη συγκυρία -και ειδικά τώρα που
είναι στα χειρότερά του, γιατί είµαστε χρονικά στο σηµείο που
έχουν ξεµείνει οικονοµικά, έχουν χαλάσει τα χρήµατά τους, τους
πόρους στα λιπάσµατα, στα εφόδια- να ακολουθήσει τον δρόµο
τριών άλλων χωρών που το πέτυχαν ήδη να πάνε σε διαπραγµάτευση για την άµεση καταβολή του µεγαλύτερου ποσοστού τσεκ
του 20 των επιδοτήσεων και τρεις άλλες χώρες το συζητούν
αυτήν τη στιγµή και θα το πάρουν.
Οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουν αγωνία και
αβεβαιότητα. Έχουν µπροστά τους έναν µεγάλο αγώνα επιβίωσης. Χρειάζονται σε αυτή τη συγκυρία ασφάλεια, αλήθεια, λύσεις
και πράξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό θέλω µόνο.
Εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε
πιάσει στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα και βοµβαρδίζετε κάθε
βράδυ τον κόσµο µε τη δήθεν πετυχηµένη διαχείρισή σας. Εξαντλείστε µε µοναδικό ζήλο στο σπορ του αυτοθαυµασµού και παρουσιάζεστε ως ο µοναδικός σωτήρας της χώρας. Δεν είδατε
καν τι κάνουν οι άλλες οι χώρες πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Η Ισπανία προχθές προχώρησε
στη θεσµοθέτηση του ελάχιστου µηνιαίου εισοδήµατος. Η Γερµανία και η Ιταλία το αύξησαν. Η δική µας πρόταση είναι να δοθεί
επίδοµα έκτακτης ανάγκης για να αποφύγουµε τη βίαιη φτωχοποίηση.
Έρχοµαι και κλείνω µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πράγµατι, σε δύσκολους καιρούς είναι µια γενναία απόφαση, επιδοτεί την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Κατανόησε
ότι η υγειονοµική κρίση θα πλήξει την οικονοµία, αλλά κυρίως τη
δηµοκρατία και έκανε αυτές τις προτάσεις κάτω από την πίεση
και των λαών της Ευρώπης, αλλά και ενός αντιευρωπαϊκού κλίµατος, που το βλέπαµε τελευταία εµείς που πιστεύουµε στην Ευρώπη και έπρεπε να πάρει σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία
αποφάσεις. Τι αποφάσεις; Να στηρίξει τα εθνικά συστήµατα
υγείας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και να ενθαρρύνει τις
δηµόσιες επενδύσεις.
Εδώ βρήκατε ακόµη µια ευκαιρία να ευλογήσετε τα γένια σας.
Οι προτάσεις της επιτροπής -πρέπει να το κατανοήσετε καλάδεν είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να
το βάλετε πολύ καλά στο µυαλό σας. Είναι νίκη των λαών της Ευρώπης, είναι νίκη των διεκδικήσεων της Συµµαχίας του Νότου,
είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούµε θετικά, για να µπορέσουµε να οδηγηθούµε το επόµενο διάστηµα και σε άλλα πράγµατα που πρέπει να κερδίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο ελλειµµατικός σας σχεδιασµός, λοιπόν, κατά την περίοδο της πανδηµίας, η αδιαφανή
στήριξη ηµετέρων, µε διαδικασίες εξπρές και προκλητικές απευθείας αναθέσεις, που σήµερα βεβαίως ξεπλένετε, όπως και ο καθαρισµός των τραπεζιτών που κάνετε σήµερα µε το άρθρο 46,
δεν αποτελεί εχέγγυο τι θα κάνετε το επόµενο διάστηµα. Αυτό
που βλέπουµε -και σε αυτό µένω- είναι ο παραγκωνισµός του µικρού και µεσαίου επιχειρηµατία, του µικρού παραγωγού, του µεταποιητή, που σε αυτή την κρίσιµη στιγµή δίνει µια πολύ δύσκολη
µάχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Εµείς καταθέσαµε την
πρότασή µας, καταθέσαµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα και
αυτό το οποίο έχουµε να δηλώσουµε στον ελληνικό λαό είναι ότι
θα πορευτούµε το επόµενο διάστηµα µε τις πραγµατικές παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, µε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, αναδεικνύοντας έναν προοδευτικό δρόµο απέναντι στον
συντηρητικό δρόµο και τις δικές σας νεοφιλελεύθερες εµµονές.
Απέναντί µας θα έχουµε, όµως, όπως κάποιοι είχαµε ιστορικά,
το µεταπρατικό κεφάλαιο και τους αεριτζήδες σε αυτή τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Φόρτωµας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από την
αντίδραση της Κυβέρνησης αυτούς τους µήνες στην πανδηµία
και σε αυτή την υγειονοµική κρίση καταφέραµε να αλλάξουµε
την εικόνα της χώρας. Έτσι, λοιπόν, το σκεπτικό της Κοµισιόν
για τη χώρα µας είναι να µας δοθεί ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης σε σχέση µε τη
συµµετοχή µας στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την
πρόταση η Ελλάδα βγαίνει η πιο κερδισµένη χώρα.
Σήµερα, λοιπόν, επικυρώνουµε δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έχουν σκοπό να εγκρίνουν µέτρα τα οποία ελήφθησαν µέσω µιας πρωτοφανούς κρίσης, µιας πρωτοφανούς
πανδηµίας σε δύο επίπεδα. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά σαφώς
στο υγειονοµικό σύστηµα και την υγεία πάνω από όλα, που εκ
του αποτελέσµατος φάνηκε ότι έχει µια πολύ επιτυχηµένη πορεία.
Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στη στήριξη της οικονοµίας,
που είναι µια δυναµική διαδικασία. Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της όλης πανδηµίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαµόρφωσης δηµόσιων πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις
καινούργιες απαιτήσεις και θα απαντούν πειστικά σε όλους τους
προβληµατισµούς και τις ανησυχίες όλων των πολιτών. Έτσι, λοιπόν, η πανδηµία φέρνει στο προσκήνιο πιο επιτακτικά, θα έλεγα,
την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους, καθώς και του τοµέα της δηµόσιας υγείας.
Φυσικά, θα ήθελα να συγχαρώ και από το Βήµα αυτό το
Υπουργείο Υγείας και την ηγεσία του, αλλά και την Κυβέρνηση
συνολικά, για την επιλογή της να δώσει βάρος και στην τηλεϊατρική µέσα από το υφιστάµενο νοµοσχέδιο. Για την αποτελεσµατική, λοιπόν, ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλη
την επικράτεια µέσω της τηλεϊατρικής µπορούν, πλέον, µε το υφιστάµενο σχέδιο να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά εξειδικευµένο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολογίες, οι οποίες
θα επιφέρουν αύξηση της όλης προσβασιµότητος και µείωση φυσικά του κόστους υπηρεσιών υγείας για όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας.
Παρ’ όλα αυτά, µε τις ρυθµίσεις του υφιστάµενου νοµοσχεδίου και την τηλεϊατρική µπορεί να συγκροτηθεί ένα ενιαίο στο
σύνολο της χώρας, σύγχρονο και καθ’ όλα αξιόπιστο, θα έλεγα,
ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας υγείας - φροντίδας χαµηλού κόστους, η λειτουργία του οποίου κρίνεται επιβεβληµένη,
σύµφωνα µε τις ανάγκες και των νησιών και των νησιωτών, ιδίως
φυσικά για τις νησιωτικές περιοχές, για την αντιµετώπιση κυρίως
περιστατικών που αφορούν στην πρόληψη, τη διάγνωση και φτάνουν µέχρι και τη θεραπεία, αλλά και την παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων.
Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο άρθρο 19, το οποίο ικανοποιεί
ένα δίκαιο αίτηµα σχετικά µε το Νοσοκοµείο της Θήρας και της
Σαντορίνης. Μέχρι πρότινος µιλάγαµε για ένα νοσηλευτικό
ίδρυµα το οποίο είχε κλίνες µόνο τυπικά, αφού δεν υπήρχε το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Το
πρόβληµα ήταν ακόµα µεγαλύτερο κυρίως τη θερινή περίοδο,
καθώς το νησί κατακλύζεται, όπως όλοι σας και όλοι µας ξέρουµε, από εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες.
Παρ’ όλα αυτά, όταν εγκαινιάστηκε το Νοσοκοµείο της Σαντορίνης διέθετε είκοσι δύο ιατρούς, οι οποίοι ήταν τοποθετηµένοι
στο κέντρο υγείας, το οποίο και έκλεισε. Το 2019, τρία χρόνια
µετά τα εγκαίνια, τα οποία έγιναν το 2016 µετά βαΐων και κλάδων
από τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι γιατροί του νοσοκοµείου ήταν εικοσιπέντε, ενώ, σύµφωνα µε τις τότε εξαγγελίες,
θα έπρεπε να ήταν τριάντα πέντε. Τα δεκατρία κρεβάτια της παθολογικής κλινικής καλύπτονται από µόλις δύο ιατρούς παθολόγους και έναν ειδικευόµενο.
Έτσι, λοιπόν, µε τις σηµερινές ρυθµίσεις τι πετυχαίνουµε; Πετυχαίνουµε ότι πλέον οι αποδοχές του ιατρικού προσωπικού το
οποίο προσελήφθη για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας εξοµοιώνονται µε τις αποδοχές των ιατρών ΕΣΥ
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λόγω των αυξηµένων εξόδων διαβίωσης στη Σαντορίνη, παράγοντας που µέχρι πρότινος λειτουργούσε αποτρεπτικά για νέους
ιατρούς και για την άρση της υφιστάµενης µισθολογικής ανισότητας. Με τις ρυθµίσεις, λοιπόν, αυτές στο υφιστάµενο σήµερα
νοµοσχέδιο, λύνεται µια και δια παντός.
Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να σταθώ σε κάτι πολύ σηµαντικό το
οποίο άκουσα και από τους συναδέλφους κυρίως της Μείζονος
Αντιπολίτευσης και το σέβοµαι, αλλά επειδή άκουσα και τον κ.
Μωραΐτη να λέει κάποια πράγµατα και επειδή είναι και επίκαιρες
όλες οι συνθήκες µε αυτά τα οποία ζούµε σε µία άλλη ήπειρο και
σε µία άλλη πολιτεία, τη Μινεάπολη. Θα ήθελα, λοιπόν, να αφιερώσω στις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους κυρίως της
Μείζονος Αντιπολίτευσης, ένα απόσπασµα του Μπόµπυ Κέννεντυ
από την οµιλία του για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
στις 4 Απριλίου του 1968 στην Iνδιανάπολη: «Αυτό το οποίο χρειαζόµαστε σε αυτή τη χώρα…» -έλεγε τότε ο Μπόµπυ Κέννεντυ«…δεν είναι η διαίρεση, δεν είναι το µίσος, δεν είναι η βία και η
αναρχία, αλλά η αγάπη και η σοφία, η σύµπνοια για τον άλλον
και ένα αίσθηµα δικαιοσύνης για όσους ακόµα υποφέρουν µέσα
στην πατρίδα µας».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως
της Μείζονος Αντιπολίτευσης, η υγεία των κατοίκων είναι πέρα
και πάνω από κάθε αντιπαράθεση και διάθεση αντιπολίτευσης,
αλλά και προσωπικών συµφερόντων. Μόνο ενώνοντας δυνάµεις
και λειτουργώντας συνθετικά µπορεί η ελληνική κοινωνία να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις τις οποίες βιώνει.
Η Ελλάδα, λοιπόν, η χώρα µας, µπορεί να κερδίσει το χαµένο
έδαφος πολύ γρηγορότερα από πολλές άλλες χώρες, αναδεικνύοντας εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία αναδεικνύει, αυτά του έµψυχου δυναµικού της πατρίδας µας που για
χρόνια έµεναν αναξιοποίητα. Εµείς θα πορευθούµε σε αυτό τον
δρόµο. Από αυτή την κρίση βγαίνουµε πιο δυνατοί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστώ, κύριε Φόρτωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε τον κατάλογο
των οµιλητών µε τον κ. Χρήστο Σπίρτζη από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη
συνέχεια θα ξεκινήσουµε τον κύκλο των ειδικών αγορητών για
τρία λεπτά ο καθένας.
Ορίστε, κύριε Σπίρτζη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Καληµέρα σας!
Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου που αφορούν την υγεία έχουν
σχολιαστεί επαρκώς από πολλούς συναδέλφους, τόσο από τον
εισηγητή µας όσο και από τους υπόλοιπους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, στο σηµερινό σχέδιο νόµου που αφορά την κύρωση των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου σχετικά µε
τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας εισάγονται και πρόσθετα
άρθρα στο κεφάλαιο «Λοιπές Διατάξεις» που αφορούν στην τροποποίηση πολύ σηµαντικών νοµοθετηµάτων για τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ, θα τα ακούσετε εσείς, αν και η τοποθέτησή σας ήταν
σε τελείως διαφορετικό κλίµα σε σχέση µε εκείνες άλλων µελών
της Κυβέρνησης.
Ενώ είναι ραγδαίες και συγκλονιστικές οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, η Νέα Δηµοκρατία συνεχίζει το βιολί της σε κρίσιµα
Υπουργεία. Ενώ όλη η Ευρώπη, οι αντίστοιχες νεοφιλελεύθερες
και συντηρητικές δυνάµεις σε όλη την Ευρώπη έχουν αναθεωρήσει τη γραµµή των ιδιωτικοποιήσεων, έχουν αναθεωρήσει όλους
αυτούς τους δογµατισµούς του νεοφιλελευθερισµού τα τελευταία
τριάντα χρόνια που έχουν φτάσει την Ευρώπη και τη χώρα µας σε
ύφεση και σε οικονοµική κρίση, η Νέα Δηµοκρατία το βιολί της,
δηλαδή ιδιωτικοποιήσεις, κοµµατικοί µηχανισµοί που καπελώνουν
το δηµόσιο και απευθείας αναθέσεις. Είναι και ο µόνος λόγος που
σε αυτό το σχέδιο νόµου µπαίνουν όλες αυτές οι διατάξεις στο
Υπουργείο Υγείας. Μετά την πανδηµία του κορωνοϊού, έχουµε
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την πανδηµία των απευθείας αναθέσεων. Φέρτε πίσω τον κ. Τσιόδρα! Φέρτε τον πίσω για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία των
απευθείας αναθέσεων!
Είναι δυνατόν να συζητάµε σε τέτοιο σχέδιο νόµου τις τροποποιήσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Είναι δυνατόν; Ούτε καν στην αρµόδια επιτροπή; Είναι δυνατό να συζητάµε αλλαγές στον νόµο
των δηµοσίων συµβάσεων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων; Και απευθύνοµαι πραγµατικά στους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή που περιλαµβάνεται µέσα δεν είναι µια
δευτερεύουσα διάταξη. Είναι πολλές και πολύ σηµαντικές. Είναι
προσβολή για το Κοινοβούλιο και τη δηµοκρατία! Αυτό είναι, δηλαδή, το επιτελικό κράτος; Αυτά µας λέγατε πριν από λίγους
µήνες που ψηφίζατε το σχέδιο νόµου για την καλή νοµοθέτηση;
Αυτός είναι ο βέλτιστος σεβασµός στις ανεξάρτητες αρχές, στην
αυτοδιοίκηση, στο Κοινοβούλιο;
Ζητάµε, λοιπόν, την απόσυρση αυτών των διατάξεων από το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας επί της ουσίας ή τέλος πάντων από το σχέδιο νόµου κύρωσης των ΠΝΠ που δεν έχουν καµµία σχέση, κάτι που θα αποδείξουµε παρακάτω.
Καταλαβαίνουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλετε να συζητήσουµε θέµατα σαν και αυτά που βάζετε παρεµπιπτόντως µέσα,
για να µην αναδειχθούν οι πολιτικές σας απαξίωσης των δήµων,
των δηµόσιων υπηρεσιών, για να κρύψετε την ατζέντα της Κυβέρνησης ενάντια στην ελληνική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, για να κρύψετε τόσο την αντισυνταγµατικότητα αυτών
των διατάξεων όσο και την ασυµβατότητά τους µε το Κοινοτικό
Δίκαιο, για να κρύψετε και τις ιδιωτικοποιήσεις στον δηµόσιο
τοµέα, αλλά και την αδιαφάνεια και τις στρεβλώσεις. Και το κάνετε µέσα από µία διαδικασία που ευτελίζει τις διαδικασίες του
Κοινοβουλίου και την ίδια τη δηµοκρατία στην ίδια λογική του
ανοίγµατος της κάλπης πριν λίγες µέρες, προκειµένου να διορθωθεί το άκυρο νοµοσχέδιο.
Αυτή είναι µία αλαζονεία που σφραγίζει τη συµπεριφορά της
Κυβέρνησης και δεν βοηθά τη χώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και
θα σας πω µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Στις ρυθµίσεις
για τη δηµόσια διοίκηση στο άρθρο 14 µε τίτλο: «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού» και στις παραγράφους 4 και 5 εισάγονται
ρυθµίσεις για την επιπλέον µοριοδότηση υποψήφιων προϊσταµένων, δηλαδή πριµοδοτούνται µε ενάµισι µόριο για κάθε µήνα
άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχει κάποια σχέση αυτό
µε τον κορωνοϊό και την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης
µε τις ΠΝΠ; Φέτος τον Μάρτιο νοµοθετήσατε τον ν.4674 µε τον
οποίο αλλάξατε τις διατάξεις, τον τρόπο επιλογής, τη µοριοδότηση και η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα υπερασπίστηκε µε ζέση
και σθένος αυτόν τον νόµο. Και εσείς µέσα σε δύο µήνες επανέρχεστε. Δηλαδή, τι κάνατε; Λάθος στο κοµπιουτεράκι και στο
τεφτέρι το κοµµατικό για τις µοριοδοτήσεις των αρεστών σας;
Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε.
Στο επόµενο άρθρο, πάλι λόγω κορωνοϊού, προβλέπεται η
λήξη της θητείας των υπηρεσιακών συµβουλίων -για όνοµα του
θεού!- και θεσµοθετείτε τα επιτελικά υπηρεσιακά συµβούλια για
να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, µη τυχόν και σας ξεφύγει κανένας
τµηµατάρχης. Γελάνε µαζί σας όλοι στα Υπουργεία µε τις αλλαγές που γίνονται. Όλοι! Όµως, δεν γελάει η ελληνική κοινωνία
που έχουν παγώσει όλα µε αυτά που κάνετε εδώ και δέκα µήνες.
Πάµε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουµε την ΕΑΑΔΗΣΥ. Ξέρετε τι λέει η ΕΑΑΔΗΣΥ. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουµε. Σας
έχει βγάλει off όλες τις διατάξεις και για τον ΕΟΤ, αλλά και για
τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τις επόµενες µέρες θα αναδείξουµε µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου πώς χρησιµοποιήθηκαν οι ανάγκες του ελληνικού
λαού για την αντιµετώπιση της πανδηµίας από τα στελέχη σας
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αναδειχθεί, παραδείγµατος χάριν,
στην Αττική ο «περιφερειάρχης της µαγειρίτσας», για να δείτε σε
τι τιµές αξιοποίησαν κάποιοι την έκτακτη νοµοθεσία, που πραγµατικά χρειαζόταν σε κάποιους τοµείς, σε τι τιµές έκαναν προµήθειες µε απευθείας ανάθεση και µε ποια ποιότητα, µε άλλοθι
την υγειονοµική κρίση και τις ανάγκες των πολιτών.
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Και πραγµατικά ρωτάµε το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση πώς θα ελέγξει αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Έχει
σκεφτεί κάτι; Εκτός και αν θέλετε -εγώ δεν πιστεύω ότι η Κυβέρνηση έχει τέτοια πρόθεση- να καλύψετε πράξεις που τραυµατίζουν τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή κάποιοι είναι
στελέχη σας, κάτι που είναι άδικο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σας λέω ότι τα άρθρα των απευθείας αναθέσεων είναι είκοσι,
να µην τα πω. Είναι θέµα της κρίσης του κορωνοϊού η απευθείας
ανάθεση λεωφορείων που αγοράζει ο Δήµος Θεσσαλονίκης, η
συντήρηση των λεωφορείων, η αγορά ανταλλακτικών; Τι κάνετε
δέκα µήνες; Τι κάνουν έναν χρόνο τώρα τα στελέχη σας στην τοπική αυτοδιοίκηση;
Και πάω παρακάτω. Θα πω τα πιο σηµαντικά.
Άρθρο 9, προγραµµατικές συµβάσεις. Ακυρώνετε τον έλεγχο
νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τρέλα, παράνοια. Και
να το ακυρώνατε -που είχε ακυρωθεί στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»- για
προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ δηµοσίων φορέων, να το καταλάβω. Είναι γραφειοκρατία. Μεταξύ ιδιωτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη. Είµαι ο τελευταίος οµιλητής, το καταλαβαίνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν είστε
ο τελευταίος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Από τους Βουλευτές είµαι ο τελευταίος.
Θέλω λίγο την ανοχή σας, γιατί αυτές οι διατάξεις είναι κρίσιµες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όλοι είναι
Βουλευτές, όλα είναι κρίσιµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Το καταλαβαίνετε γιατί είναι κρίσιµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας δίνω
ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είναι εδώ και ο Σάββας Χιονίδης που
έχει υπηρετήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνει καλύτερα ότι δεν έπρεπε αυτές οι διατάξεις να είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ας µην το
ψηφίσετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ
πολύ για την ανοχή σας.
Τι κάνει, λοιπόν, στο επόµενο άρθρο; Κάνει την ΕΤΑΑ, τον
φορέα για κάθε νόσο, να µην πω τώρα κάτι άλλο. Μέχρι και λιµάνια θα κάνει η ΕΤΑΑ. Και προβλέπει ένα µητρώο από ιδιώτες
δήθεν. Περηφανεύεται κιόλας η Κυβέρνηση γι’ αυτό. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, προσκρούει στο άρθρο 103 του Συντάγµατος.
Είναι τελείως αντισυνταγµατικό και αντικοινοτικό.
Και πάτε στο άρθρο 11 -το είχαµε πει από το προηγούµενο νοµοσχέδιο, εκεί στις αναπτυξιακές- και τι κάνετε; Κάνετε κάτι
ακόµα χειρότερο. Την πενταµελή επιτροπή αξιολόγησης την κάνετε επταµελή. Καλά κάνετε, για να είναι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ
και της ΕΝΠΕ. Είναι δυνατόν να είναι τέσσερις στους επτά ιδιώτες στην επιτροπή αξιολόγησης των προγραµµάτων της τοπικής
αυτοδιοίκησης; Είναι δυνατόν να λέτε ad hoc για την τεχνική
επάρκεια της ΕΤΑΑ σε κάθε έργο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω.
Υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα για την τοπική αυτοδιοίκηση
που αναφέρονται εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έπρεπε να είναι.
Θα κλείσω µε δύο λέξεις. Οι κυβερνήσεις στις ευρωπαϊκές δηµοκρατίες σέβονται και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και
τους φορείς και την Αντιπολίτευση. Στη χώρα µας η αλαζονεία
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει οδηγήσει να είναι οι κανονικές
διαδικασίες η εξαίρεση, ειδικά σε τόσο «βαριά» θέµατα.
Εγώ ευτυχώς δεν είµαι οικονοµολόγος. Εµείς όταν κάνουµε
υπολογισµούς, είναι µετρηµένοι, είναι πολύ ακριβείς, σε αντίθεση
µε την Τράπεζα της Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα που δεν έχει
πέσει ούτε σε ένα νούµερο µέσα την τελευταία δεκαετία, από
τότε που ήταν στο ΙΟΒΕ.
Αναρωτιέται η Κυβέρνηση και ιδίως το οικονοµικό της επιτελείο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει κάποια πρόβλεψη. Δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τόσους τεχνοκράτες στην Κυβέρνηση, να σας
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δώσω µια έκθεση του «Capital Economics». Φαντάζοµαι ότι διαδίκτυο έχετε. Τεχνοκράτες λέτε ότι έχετε στην Κυβέρνηση. Με
διεθνείς οίκους τόσοι τεχνοκράτες µιλάτε στην Ευρώπη και διεθνώς. Σας δίνω µια από αυτές, να κάνετε ένα search στο GOOGLE.
Το «Capital Economics» δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζοµαι. Μιλάει
για ύφεση 15% για την ελληνική οικονοµία το 2020, πάνω από
200% του ΑΕΠ το χρέος, η ανεργία στο 32% και πάνω από 50%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Να συνειδητοποιήσει η Κυβέρνηση τι
έρχεται.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):. Την ίδια
πρόβλεψη έχει κάνει και ο κ. Βαρουφάκης για 15% ύφεση.
Η κ. Απατζίδη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να απαντήσω στην αναφορά του κυρίου
Υπουργού Οικονοµικών για τη «FRAPORT». Ο κύριος Υπουργός
είπε χαρακτηριστικά στην απάντησή του: «Η «FRAPORT» κατέβαλε εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις στο δηµόσιο, αλλά έχει οφειλές προς το ΤΑΙΠΕΔ, στις οποίες δίνουµε εξάµηνη παράταση
καταβολής».
Για αυτόν ακριβώς το λόγο µιλήσαµε για φωτογραφική διάταξη. Ενώ στις υπόλοιπες επιχειρήσεις οποιουδήποτε κλάδου δίνεται τρίµηνη αναστολή καταβολής οφειλών, στη «FRAPORT»
δίνεται εξάµηνη αναστολή. Εποµένως, θεωρούµε ότι η απάντηση
του κυρίου Υπουργού µάς επιβεβαιώνει.
Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα ακόµη
άρθρα που θεωρούµε ως προβληµατικά. Θα σταχυολογήσω τα
επιµέρους άρθρα του άρθρου 1, µε το οποίο κυρώνεται νοµοθετικά η από 13-4-2020 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου: «Μέτρα
για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Η γενικότερη κριτική µας έγκειται στο ότι τα µέτρα που προτείνονται και εδώ είναι άτολµα, άνευρα και ανεπαρκή. Ιδιαιτέρως
θεωρούµε ως απαράδεκτο το άρθρο 14, απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών.
Το κράτος οφείλει να προχωρήσει σε προσλήψεις ιατρών
άµεσα. Εάν και εφόσον δεν επαρκούν οι ιατροί, τότε και µόνο θα
ήταν ανεκτή η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς. Σηµειωτέον ότι η
Ελλάδα ενισχύει µε τους ιατρούς της το σύστηµα υγείας της
Γερµανίας, η οποία καρπώνεται τις γνώσεις τους. Περαιτέρω
ανοίγει ένα ακόµη παραθυράκι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Είναι ένα τυπικό παράδειγµα των πολιτικών που ακολουθεί η Κυβέρνηση, που θα απαξιώσουν ακόµη περαιτέρω το σύστηµα
υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Βιλιάρδος για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ πρώτα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος είπε ότι κατά τη διάρκεια της Ολοµέλειας δεν αναφερθήκαµε σε όλα τα άρθρα. Είχαµε προηγουµένως τέσσερις επιτροπές. Αναφερθήκαµε λεπτοµερώς σε όλα
τα άρθρα και µάλιστα είχαµε προτάσεις και αναλύσεις.
Ξέρετε ότι είναι εκατόν πενήντα άρθρα και σήµερα ήρθαν τροπολογίες µε άλλα πενήντα πέντε άρθρα. Όλα τα άρθρα έγιναν
διακόσια πέντε και όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για σωστή
διαδικασία και πραγµατικά µας λυπεί που συµβαίνουν τέτοια
πράγµατα στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουµε κάποια στιγµή να τελειώσουν όλα αυτά.
Ο κ. Σταϊκούρας, όταν τον ρωτήσαµε για την αναβολή πληρωµών της γερµανικής «FRAPORT» και µάλιστα για πληρωµές που
όφειλε από το 2019, είπε ότι για τη «FRAPORT» αποφασίζει το
ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι δηµόσιο. Εξ όσων γνωρίζουµε,
το ΤΑΙΠΕΔ ανήκει στο υπερταµείο. Το Υπερταµείο ψηφίστηκε και
από τα τρία κόµµατα µαζί, από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και τον ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Αυγούστου 2015 περίπου και µε αυτό επι-
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βεβαίωσε ο Υπουργός ότι πραγµατικά το υπερταµείο ανήκει σε
ξένους και µάλιστα όλα όσα ανήκουν στο υπερταµείο.
Το τρίτο αφορά τη µείωση των ενοικίων. Είπε ότι είναι ένα από
τα µέτρα της Κυβέρνησης. Προφανώς δεν µπορεί να κάνει η Κυβέρνηση πολιτική µε τα χρήµατα των άλλων. Σε φιλελεύθερη οικονοµία ζούµε. Το ίδιο έχει κάνει και η Ιταλία και µάλιστα δεν
µείωσε 40% τα ενοίκια, αλλά 60% και το 60% έγινε µε επιδότηση
από την κυβέρνηση, όπως θα έπρεπε φυσικά να γίνει.
Έχουµε ρωτήσει επανειληµµένα -πέντε, έξι, δέκα φορές- το
πώς ακριβώς είναι τα δηµοσιονοµικά µέτρα τα οποία πήρε η Κυβέρνηση. Δεν έχουµε πάρει ποτέ καµµία απάντηση και ρωτήσαµε
µόνο για τα δηµοσιονοµικά, ούτε για τις εγγυήσεις ούτε για τα
υπόλοιπα.
Επίσης, ζητήσαµε επανειληµµένα να κατατίθεται κάθε µήνα µία
κατάσταση για να ξέρουµε ποια πραγµατικά µέτρα παίρνει η Κυβέρνηση και όχι απλά τις δηλώσεις. Από ό,τι έχουµε δει από την
αγορά, υπάρχουν µόνο οι δηλώσεις. Πολλά χρήµατα δεν έχουν
δοθεί. Τουλάχιστον να ξέρουµε τι ακριβώς δίνεται.
Το επόµενο σηµείο αφορά το πολυσυζητηµένο σχέδιο Μάρσαλ
-το ονοµάσαµε κιόλας εµείς, στην Ελλάδα, σχέδιο Μάρσαλ- που
αφορά την Ευρώπη. Κατ’ αρχάς πρόκειται για µία πρόταση της
Ευρώπης. Προήλθε από τη συµφωνία της κ. Μέρκελ µε τον κ.
Μακρόν. Είναι µία πρόταση που υιοθέτησε η πρόεδρος της Κοµισιόν, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν είναι απόφαση. Όλοι γνωρίζουµε ότι για να γίνει απόφαση, εφόσον πάει παρακάτω, θα
πρέπει να ψηφιστεί από 27 κοινοβούλια συν το Ευρωκοινοβούλιο.
Άρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
Θα χαιρόµασταν όλοι µας να πάρουµε όλα αυτά τα χρήµατα,
όπως και οι υπόλοιπες χώρες, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
πρόκειται για κάτι που είναι δεδοµένο αυτή τη στιγµή. Αυτό που
εµείς πιστεύουµε είναι ότι η Γερµανία δεν θέλει να εκδώσει ευρωοµόλογο, το οποίο θα ήταν πραγµατικά αµοιβαιοποίηση του
χρέους. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να µπορέσει να κάνει
τις υπόλοιπες δουλειές που θέλει.
Όλα αυτά που συζητάµε σήµερα θα φανούν στο τέλος του
χρόνου εκ του αποτελέσµατος. Και εµείς ελπίζουµε να είναι το
αποτέλεσµα θετικό. Αυτή τη στιγµή όµως, µε βάση όλα όσα γνωρίζουµε, η οικονοµία µας οδηγείται στον γκρεµό και θα είναι
πάρα πολύ άσχηµο, αν δεν το καταλάβουµε από σήµερα.
Η οικονοµία µας δεν οδηγείται στον γκρεµό λόγω της πανδηµίας, η οποία στην ουσία βοήθησε να καλυφθούν οι οικονοµικές
αποτυχίες. Αυτό που θα δείξει το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος και αυτό που µας φοβίζει όλους µας είναι η επιστροφή
στην κανονικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φτάσαµε στο τέλος
της συζήτησης για ένα πολυνοµοσχέδιο µε πάρα πολλά άρθρα,
όπως είπαµε. Έχει γίνει συζήτηση αρκετή και στις επιτροπές.
Εµείς έχουµε αναδείξει ότι όλη αυτή την περίοδο η Κυβέρνηση
πήρε την ευκαιρία για να κάνει βαθιές ανατροπές και αλλαγές,
αναδιαρθρώσεις και στις εργασιακές σχέσεις. Εµείς τουλάχιστον
αναδεικνύουµε αυτές τις ανατροπές. Καλούµε τους εργαζόµενους να αντιδράσουν, να συγκρουστούν, να διεκδικήσουν σταθερή δουλειά, συλλογικές συµβάσεις, σταθερό ηµερήσιο χρόνο
εργασίας.
Δεν µπορεί το 2020 να έχουµε ελαστικές µορφές, να µην ξέρει
ο κάθε εργαζόµενος πότε θα δουλέψει, πότε θα είναι στο σπίτι
µε την οικογένεια του, πότε θα έχει ελεύθερο χρόνο και να είναι
συνέχεια είκοσι τέσσερις ώρες στην υπηρεσία της επιχείρησης.
Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι δουλεµπόριο. Αυτό είναι ζούγκλα,
είναι Αρµαγεδδώνας. Δεν µπορεί σήµερα να ανατρέπονται οι
συλλογικές συµβάσεις που είχαν γίνει υποχρεωτικές από τη δική
σας Κυβέρνηση και να µην ισχύει τίποτε από το θεσµικό πλαίσιο
που έχει συµφωνηθεί µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών, όπως
για παράδειγµα η συλλογική σύµβαση εργαζοµένων στα ξενοδοχεία, η οποία πια δεν εφαρµόζεται, γιατί δεν επαναπροσλαµβάνονται οι εργαζόµενοι, δεν είναι ενεργή η σχέση εργασίας τους.
Ήρθε ο κ. Βρούτσης εδώ πέρα και το ανέλυσε.
Το πρωί είχαµε πάλι µαζί του µία επίκαιρη ερώτηση. Λέει ότι
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σαράντα χιλιάδες εργαζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα επαναπρόσληψης. Ποιοι είναι αυτοί; Τον ρωτήσαµε να µας πει ποιο είναι το
προφίλ αυτών των εργαζοµένων. Είναι αυτοί που µε εκβιασµούς
και τροµοκρατία των εργοδοτών δεν έκαναν την αίτηση, όπως
λέει ο ν.1346/1983 µέσα από το σωµατείο τους, όπως λένε οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας µέσα από τα σωµατεία τους;
Δεν είναι µόνο οι σαράντα χιλιάδες. Είναι και άλλοι. Μιλάµε για
µεγάλη πλειοψηφία, η οποία θα είναι στα αζήτητα.
Γι’ αυτό και απαιτούµε από την Κυβέρνηση όσοι ήταν πέρυσι
στις ΑΠΔ των επιχειρήσεων, που είναι γραµµένοι στο «ΕΡΓΑΝΗ»,
να έχουν όλη την προστασία κατ’ αρχάς της επαναπρόσληψης,
της αναστολής και έστω της στήριξης αυτής που έχει αποφασιστεί.
Κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε µια τροπολογία για τις καθαρίστριες στο Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων, οι οποίες απολύθηκαν,
δεκαοκτώ τον αριθµό. Πιστεύουµε ότι δούλεψαν όλη αυτή την
περίοδο και µάλιστα µέσα σε συνθήκες πανδηµίας. Είναι απαραίτητες, όπως λένε από το νοσοκοµείο. Καταθέσαµε µια τροπολογία, η οποία αντιµετωπίζει το πρόβληµα που έχει η διοίκηση του
νοσοκοµείου. Να κάνει προσλήψεις µε νέες συµβάσεις εργασίας
των εργαζοµένων, προκειµένου να µην κινδυνέψει η δηµόσια
υγεία. Η καθαριότητα στα νοσοκοµεία έχει άλλες απαιτήσεις σήµερα. Αυτό είναι το αίτηµα. Το υπερασπίζονται και άλλες δυνάµεις. Έχουν πάρει -αν θέλετε- τηλέφωνα και δικοί σας άνθρωποι
από τα Γιάννενα, από την οργάνωση της Νέας Δηµοκρατίας και
σας λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Νοµίζουµε ότι θα πρέπει να
κάνετε αποδεκτή αυτή την τροπολογία, προκειµένου η διοίκηση
του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου να προχωρήσει και να κάνει
νέες συµβάσεις µε αυτές τις εργαζόµενες.
Βεβαίως, η τροπολογία για τη «ΛΑΡΚΟ» δεν έγινε αποδεκτή.
Εδώ ο καθένας κρίνεται. Οι εργαζόµενοι µάς βλέπουν, µας
ακούν.
Εµείς, όπως είπαµε, το νοµοσχέδιο αυτό θα το αναδείξουµε
ακόµα περισσότερο για το τι ανατροπές φέρνει στους εργαζόµενους και θα συµβάλουµε έτσι ώστε οι αγώνες να αναδειχθούν
ακόµα περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Πουλάς από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εύχοµαι το νοµοθέτηµα αυτό που µας φέρατε
σήµερα στη Βουλή να είναι το τελευταίο. Με τα τόσα πολλά
άρθρα, µε τα διακόσια άρθρα που ήρθαν αυτή τη στιγµή στην
ελληνική Βουλή, δείχνετε ότι θέλετε να απαξιώσετε την ελληνική
Βουλή, να απαξιώσετε τους Βουλευτές και δείχνετε αλαζονεία.
Επιτρέψτε µου να σας το πω αυτό. Πιστεύω να το λάβετε σοβαρά
υπ’ όψιν σας, για να µην ξαναέχουµε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα, µε τόσα πολλά άρθρα. Δεν ξέρω αν ζηλέψατε βέβαια από
τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτός τα προηγούµενα χρόνια έφερνε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα.
Ήθελα περισσότερο να επεκταθώ στο θέµα της τροπολογίας
που καταθέσετε, της 327, σχετικά µε το νοσηλευτικό προσωπικό,
που θεσπίζετε ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Θα ψηφίσουµε την
τροπολογία, αλλά έχουµε αρκετές ενστάσεις ως προς τη διαµόρφωση της συγκεκριµένης τροπολογίας. Τα θέµατα που θα σας
βάλω είναι συγκεκριµένα.
Κατ’ αρχάς, η χρηµατοδότηση από πού θα είναι; Αυτό δεν το
περιγράφετε µέσα, δεν το λέτε καθόλου. Δεύτερον, λέτε ότι θα
έχουν µόνο σαν προσόν το πτυχίο και την άδεια άσκησης του
επαγγέλµατος. Οι διαδικασίες επιλογής αυτών των ανθρώπων µε
τι κριτήρια θα γίνονται; Όταν θα εκπαιδευτούν, αυτοί θα πάρουν
µοριοδότηση; Αυτοί προσλαµβάνονται µόνο για δεκαοκτώ µήνες;
Είναι ένα θέµα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα τους προσλαµβάνετε για δεκαοκτώ µήνες, θα κάνουν την ειδικότητα, την εξειδίκευση και µετά θα φεύγουν. Δηλαδή, κάθε φορά θα ανανεώνετε
για δεκαοκτώ µήνες δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα θέσεις;
Αυτό δείχνει ότι ψάχνετε να βρείτε φθηνά εργατικά χέρια για να
βουλώσετε τρύπες.
Το άλλο, όµως, που ξεχνάτε είναι οι ΔΕ νοσηλευτές. Αυτοί δεν
έχουν δικαίωµα, εάν κάποιοι θέλουν, εφόσον έχουν την προϋπηρεσία; Διότι το µόνο προσόν που έχουν αυτή τη στιγµή, πέρα από
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το ότι είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι ότι έχουν και µια
προϋπηρεσία, γιατί οι περισσότερες και οι περισσότεροι είναι
δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια στα νοσοκοµεία. Σε αυτούς δεν
θα πρέπει να δώσετε µια ευκαιρία, εάν θέλουν να αναβαθµιστούν; Δεν θα πρέπει να υπάρξει και µια πρόβλεψη γι’ αυτούς;
Όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη ΠΝΠ, η Εθνική Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων σάς έχει κάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις. Εδώ γίνεται ένα όργιο συµβάσεων που κυριαρχεί η αδιαφάνεια. Πρέπει να δείτε σοβαρά και αυτό το θέµα.
Και κάτι για τον κ. Βιλιάρδο της Ελληνικής Λύσης. Ο
ν.4389/2016 για το υπερταµείο ψηφίστηκε µόνο που τους ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, για να µην τα ξεχνάµε αυτά.
Για να τελειώσω, να µην τρώω και τον χρόνο σας, θα πω ότι
ανοίγετε τα δικαστήρια. Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν βγει αυτή
τη στιγµή και λένε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η υγειονοµική τους
ασφάλεια για να µπορέσουν να αρχίσουν να δουλεύουν κανονικά. Από την άλλη µεριά οι δικηγόροι διαµαρτύρονται µε τις αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί; Με ποιους
συνδιαλέγεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Αυτοί οι άνθρωποι, οι
δικηγόροι, πιστεύουν ότι ο Υπουργός δεν τους ακούει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
Χαίροµαι που είναι εδώ ο Υπουργός. Θα ήθελα να θυµίσω µερικά πράγµατα. Τον άκουσα που µίλησε ανθρώπινα κι όχι στηµένα. Ανήκω κι εγώ όπως κι άλλοι συνάδελφοι στον ΣΥΡΙΖΑ, σ’
αυτούς που στη διάρκεια της κρίσης από το πρωί ως το βράδυ
έκαναν προτάσεις -δεν σηµαίνει ότι δεν τα ξέρατε- πώς οι ΜΑΦ
γίνονται ΜΕΘ, πόσους αναπνευστήρες µπορούµε να κάνουµε
ΜΕΘ, πόσος πεπιεσµένος αέρας, πόσα τµήµατα κ.λπ.. Κάναµε κι
άλλες προτάσεις.
Στα παιδιά που είναι στην πρώτη γραµµή δώστε κίνητρα, έστω
γι’ αυτή την προσωρινή θέση για να µπορέσουν αργότερα να
διεκδικήσουν µόνιµη θέση. Σας είχαµε πει τότε, θυµάµαι, να µην
αποδυναµώνετε τα κέντρα υγείας. Πιστεύω - ειλικρινά σας το
λέω και µιλώντας καλοπροαίρετα- ότι πολλά απ’ αυτά τα ακούσατε. Δηλαδή, έβλεπα ότι υπήρχε µια πρόοδος και χαιρόµουν ιδιαίτερα γι’ αυτό. Δεν µ’ αρέσει η µιζέρια, Υπουργέ µου, και δεν
ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία.
Αυτή η ιστορία πέρασε. Την πιστωθήκατε. Είµαι απ’ αυτούς
που δεν έκαναν ποτέ κριτική στους λοιµωξιολόγους. Και ειδικά
σε εσάς, γιατί πραγµατικά πιστεύω ότι ακούγατε. Κάνω µια έκκληση. Πιστεύω ότι το έχετε κι εσείς στο µυαλό σας, γιατί δεν
ακούω κανέναν από την Κυβέρνηση να το λέει. Οι άνθρωποι που
έβαλαν το κεφάλι τους στον ντορβά µε µισθούς πείνας δικαιούνται βαρέα και ανθυγιεινά. Μιλάω για γιατρούς, νοσηλευτές, καθαρίστριες. Γράψτε τώρα ιστορία. Εσείς να τη γράψετε. Θα
επιµείνετε και πιστεύω ότι µπορεί να το κάνουν. Η συγκυρία είναι
θετική. Κάποιοι ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αγκάλιαζαν τα παιδιά
τους, τους γονείς τους. Είχαν αποµονωθεί από το σπίτι τους γιατί
ήταν στην πρώτη γραµµή κι έπαιζαν το κεφάλι τους στον ντορβά.
Μια έκκληση έχω να κάνω. Πιστεύω ότι τα αυτιά σας είναι ανοιχτά γι’ αυτή την έκκληση.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης αφορά γύρω στα τέσσερα εκατοµµύρια πολίτες.
Είναι 3,5 δισεκατοµµύρια. Σταµατάω ειδικά σ’ αυτό γιατί αναφέρεται σε ανασφάλιστους, σε άνεργους, επισφαλώς εργαζόµενους, µε εργόσηµο, µε µπλοκάκι, εποχιακούς, αγρότες, ΑΜΕΑ,
καλλιτέχνες, ελεύθερους επαγγελµατίες. Είναι κρίµα κι άδικο για
τέσσερις µήνες -που δεν θα το κάνετε- αυτοί οι άνθρωποι να
µπουν στο περιθώριο, να µπουν στην ακραία φτώχεια. Κρατήστε
το. Είναι δυο εκκλήσεις που κάνω σε εσάς γιατί πιστεύω ότι θα
το δουλέψετε. Έχετε τον τρόπο. Ίσως και να το πετύχετε.
Σταµατάω όµως εδώ γιατί άλλο είναι το θέµα µου σήµερα. Γι’
αυτό ζήτησα τρία λεπτά από τον Πρόεδρο. Τον ευχαριστώ.
Στις 18-11-2019 ψηφίστηκε ο ν.4637/2019. Είναι µια παγκόσµια
αποκλειστικότητα και η πρώτη µικρή βόµβα στα θεµέλια του τραπεζικού συστήµατος. Εξηγούµαι. Αυτό δεν έχει σχέση µε εσάς,
κύριε Υπουργέ. Δεν σας αφορά αλλά θέλω να το ακούσετε. Με
τα άρθρα 6 και 12 τα κακουργήµατα απιστίας, διασπάθισης χρή-
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µατος, δηλαδή, που τελούνται από τραπεζικά στελέχη, µετατράπηκαν από αυτεπάγγελτα διωκόµενα σε κατ’ έγκλιση διωκόµενα.
Αυτό δεν γίνεται ούτε στις Ηνωµένες Πολιτείες, ούτε στη Γαλλία,
ούτε στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε πουθενά.
Έγινε στην Ελλάδα κι είναι µια πρώτη µικρή βόµβα για το πώς
αυτή η Κυβέρνηση σκέφτεται να διαχειρίζεται σε µεγάλο βαθµό
τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών σε τραπεζικά ιδρύµατα που
έχουν χρηµατοδοτηθεί περισσότερες από τρεις φορές από την
τσέπη του Έλληνα πολίτη.
Πάµε τώρα παρακάτω. Έχει σχέση µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και νοµίζω ότι πρέπει να ακουστεί. Κατ’ έγκλιση
δίωξη σηµαίνει ο ίδιος ο τραπεζίτης να καταγγείλει τον εαυτό
του. Αν είναι δυνατόν! Σ’ αυτή την αυτεπάγγελτη, που πρόλαβαν
κάποιοι εισαγγελείς και λειτούργησαν, δόθηκε µια τετράµηνη παράταση. Σ’ αυτή την τετράµηνη παράταση οι διοικήσεις των τραπεζών θα µπορούσαν να υποβάλλουν δηλώσεις επιθυµίας
συνέχισης των εκκρεµών διαδικασιών. Κρατήστε το αυτό. Ανεστάλη, λοιπόν. Κι είναι λογικό να ανασταλεί γιατί υπήρχε η πανδηµία. Δεν διαµαρτυρήθηκε κανείς γιατί έγινε αναστολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας έχω ζητήσει τρία
λεπτά. Κάντε µου τη χάρη. Σας παρακάλεσα από την αρχή γιατί
σας είπα ότι για µένα είναι πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα, ήταν
τρία και πάτε στα έξι λεπτά. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στην αναστολή αυτή,
λοιπόν, της επιθυµίας συνέχισης της δίωξης κατά τραπεζικών
στελεχών για κακουργήµατα απιστίας, η προθεσµία, όταν επήλθε
ο λόγος της αναστολής, δεν είχε λήξει ακόµα. Δηλαδή, έληγε
στις 18-3 και η αναστολή έγινε µερικές µέρες νωρίτερα. Μια πονηρή αναστολή. Θα µπορούσε να συνεχίσει να τρέχει κανονικά
αυτή η προθεσµία όπως έγινε µε όλες τις ιστορίες. Εδώ κατά περίεργο τρόπο, λοιπόν, στις 13-4-2020 δηµοσιεύθηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της οποίας η κύρωση συζητείται
σήµερα. Τώρα συζητάµε αυτό το πράγµα. Εδώ είναι η δεύτερη
βόµβα. Ακούστε τη διατύπωση. «Δεν καταλαµβάνει την προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών ποινικών διαδικασιών». Σταυρόλεξο για πολύ δύσκολους λύτες. Αυτό σηµαίνει µε
απλά ελληνικά ότι αυτή η αναδροµική άρση της αναστολής της
προθεσµίας δίνει τη δυνατότητα να παραγράφονται τα αδικήµατα τραπεζιτών που έχουν παρανοµήσει.
Εδώ δεν µιλάµε για 100.000 ούτε για 200.000, ούτε καν για 1
ή 2 εκατοµµύρια. Μιλάµε για δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτό και θέλω
να αναδειχθεί. Κατά περίεργο τρόπο, λοιπόν, µόνο γι’ αυτή την
κατηγορία υπάρχει αναστολή. Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες.
Σας λέω µόνο το εξής. Αν µια τράπεζα ήθελε να ασκήσει δίωξη
σε έναν τραπεζίτη που είχε παρανοµήσει, θα µπορούσε να ασκήσει; Θα ήθελα µια απάντηση για το αν υπάρχει τέτοιο περιστατικό. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και το ξέρει όλη η Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Έχετε φτάσει τα οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, Πρόεδρε.
Είµαι στις τελευταίες γραµµές.
Μπορεί να ασκήσει, λοιπόν, δίωξη; Όχι δεν µπορεί. Και κυρίως
κάποιοι τραπεζίτες που δεν θέλουν να ασκήσουν λένε «παιδιά,
µε συγχωρείτε. Ο νοµοθέτης. Εγώ δεν µπορώ να κάνω τίποτα».
Μιλάµε για δισεκατοµµύρια εν µέσω πανδηµίας. Είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι το δηµόσιο κατά τα άλλα δίνει εικόνα θεσµικής
διαφθοράς σε κορυφαία επίπεδα.
Είναι καλές οι κουβέντες. Χειροκροτούµε, κάνουµε. Το ερώτηµα είναι αν έχει καµµία σχέση το άρθρο 46 -γιατί περί αυτού
πρόκειται- στην πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε την
πανδηµία. Θέλω κάποιος να µου απαντήσει και να µου πει αν
αφορά κάποιο συγκεκριµένο τραπεζικό στέλεχος.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
ο κ. Πνευµατικός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Κύριε Υπουργέ, κυρία συνάδελφε, κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συζήτηση αναλώθηκαν πολλοί από τους οµιλητές στην
διαµάχη ή στη δαιµονοποίηση, κατά κάποιο τρόπο, της σύµπραξης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στη δηµόσια υγεία.
Δεν υπάρχει κανένας που να αµφισβητεί αυτή τη στιγµή στη ζωή
µας ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας θα επωφεληθεί από µια βελτίωση. Δεν υπάρχει όµως κανένας που να αµφισβητεί το γεγονός
ότι το σύστηµα υγείας µας στάθηκε δυνατό και µπόρεσε να ανταπεξέλθει µε όλες του τις δυνάµεις στη µεγάλη αυτή κρίση. Δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι αυτή
τη στιγµή µας δίνεται µια µοναδική ευκαιρία να το βελτιώσουµε,
να το αναδιαρθρώσουµε και να δηµιουργήσουµε το νέο ΕΣΥ,
όπως είπε ο Πρωθυπουργός µας πρόσφατα.
Ποια είναι η υποχρέωση του κράτους για ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας; Συνταγµατική του υποχρέωση είναι να προσφέρει
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Για να κάνουµε αυτό τι πρέπει να γίνει; Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να διαφοροποιήσουµε απόλυτα την έννοια
του κρατικού και του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Υπάρχει
πολύ µεγάλη διαφορά. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα οργανωµένο πλαίσιο συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, να δηµιουργήσουµε µια αναδιάρθρωση, επιτέλους, του συστήµατος
αµοιβής του υγειονοµικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και να
µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε την περίθαλψη όλων των άπορων και ανασφάλιστων πολιτών µας σ’ αυτό το δηµόσιο σύστηµα
υγείας.
Πώς θα το κάνουµε αυτό; Προφανώς, πρέπει να βρούµε κάποια χρηµατοδότηση. Για να γίνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει σίγουρα να βρούµε κάποια συνεργασία µεταξύ του δηµοσίου και
του ιδιωτικού τοµέα, να κάνουµε µια καλή διαχείριση δωρεών
των ιδιωτών και τέλος, να σχηµατίσουµε ένα µοντέλο δηµόσιου
συστήµατος, το οποίο θα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο.
Συνεχίζοντας λίγο τη συζήτηση που κάναµε σήµερα όλη µέρα,
µε τις διατάξεις αυτές όπως συζητήθηκαν, εισήχθη µια σειρά από
µέτρα για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που δηµιούργησε ο κορωνοϊός, την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, αλλά και τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζοµένων απέναντι στην οικονοµική κρίση, που αναπόφευκτα αντιµετωπίζει η
χώρα µας και όλος ο πλανήτης.
Θα πω µονάχα ότι από τις τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων όλων των κοµµάτων, γίνονται εµφανείς οι διαφορές που
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έχουµε µε την Αντιπολίτευση, σχετικά µε τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε την κρίση αυτή. Όπως είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός µας, στο δίληµµα µεταξύ ενίσχυσης της εργασίας ή
επιδότησης της ανεργίας, εµείς επιλέγουµε την ενίσχυση της εργασίας, επιλέγουµε οι άνθρωποι να κρατήσουν τις δουλειές τους,
να συνεχίσουν να παράγουν και να δηµιουργούν, να προσφέρουν
στις οικογένειές τους. Ενισχύσαµε τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στηρίζουµε τους εργαζόµενους. Η πολιτική των επιδοµάτων και της φτωχοποίησης που επιλέγει η Αντιπολίτευση δεν µας
αφορά. Προχωρούµε µε γοργά βήµατα στην ενεργοποίηση του
σχεδίου, για να ξεπεράσουµε τις συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης και να επανεκκινήσουµε την οικονοµία. Διεκδικήσαµε δυναµικά τη στήριξη που µας αναλογεί από την Ευρώπη και το
πετύχαµε πραγµατικά και είµαστε όλοι πολύ ευχαριστηµένοι και
χαρούµενοι µε αυτό. Το ζητούµενο είναι να αξιοποιήσουµε το σηµαντικό αυτό εργαλείο για την ανάπτυξη και την επανάκαµψη της
χώρας µας, µε σχέδιο και σύνεση. Είναι στο χέρι µας να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
“Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω
µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θα σας διανεµηθεί ο κατάλογος των άρθρων και των τροπολογιών όπως είχαν διαµορφωθεί πριν την τελευταία νοµοτεχνική
βελτίωση προς διευκόλυνσή σας, θα ψηφίσετε, θα υπογράψετε
τα έγγραφα και τα αποτελέσµατα θα καταχωριστούν στα Πρακτικά. Η Υπηρεσία θα εντάξει τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σώµα του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζονται στα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΗ’ - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΡΩΙ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. “;Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020
Π.Ν.Π. “Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα” (Α’ 90) και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό και έχει ως
εξής:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’
84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονοµική κανονικότητα» (Α’90) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’
αριθ. 84 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’)
και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παράγραφο
3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21,
τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του
άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους
1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο
1 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης
περαιτέρω µέτρων, σε όλους τους τοµείς κρατικής δράσης, για
την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αποφασίζουµε
ΜΕΡΟΣ Α:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Επέκταση οικονοµικών ενισχύσεων
Η 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), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη

µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολουµένους, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), και για τους ιδιοκτήτες
ατοµικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις µε τη µορφή
οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των
ανώνυµων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζοµένους
ή απασχολούν µέχρι και πέντε (5) εργαζοµένους. Οι εν λόγω οικονοµικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται
στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».
Άρθρο δεύτερο
Δυνατότητα και προϋποθέσεις µεταβολής ΚΑΔ
και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης
1. Για τους σκοπούς εφαρµογής των κάθε είδους οικονοµικών
µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον µήνα
Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδροµική τροποποίηση κύριου
ενεργού Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει
πραγµατοποιηθεί ή πραγµατοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020
έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20
Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαµβανόταν έως
την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο µητρώο του φορολογουµένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης µε
τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι
ανακριβής, πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετηµάτων έκπτωσης και
συµψηφισµού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να
επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ηµέρα καταβολής του.
β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού
έτους 2019 και πάντως όχι µικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.
γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόµενος της επιχείρησης µε τη µορφή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αµφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
4174/2013.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο τρίτο
Ευεργέτηµα συµψηφισµού µε άλλες οφειλές
κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης
οφειλών ΦΠΑ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις επιχειρήσεις του προηγούµενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται µε τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν
ολοσχερώς µέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της
οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριµήνου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων
και του τρίτου µήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτηµα του συµψηφισµού ποσού ίσου µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της
καταβληθείσας οφειλής, µε άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθµίσεων
ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής
µετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου
Φεβρουαρίου 2020, µε εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που
τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί
τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, µε την οποία
µειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του
συµψηφισµού µειώνεται αναλόγως.»
Άρθρο τέταρτο
Επέκταση χορηγούµενων ενισχύσεων
«επιστρεπτέας προκαταβολής»
Στο τέλος της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α’ 75) προστίθεται, από
τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
«Η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται και σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου 2013
(L 352/1) σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.»
Άρθρο πέµπτο
Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014
Παρατείνονται κατά ένα (1) µήνα οι προθεσµίες για:
α) την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε την
περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104
του ν. 4270/2014 (A’ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών
του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2019 στη δηµόσια ληψοδοσία,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 161 του
ν.
4270/2014,
β) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για
την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισµού, ήτοι
για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµόσιου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου
27 του ν. 4223/2013 (Α’287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2019 µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Άρθρο έκτο
Χρόνος εφαρµογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α.
σε δωρεές για την καταπολέµηση
του κορωνοϊού COVID-19
H παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76), εφαρµόζεται και για τις δωρεές
που εµπίπτουν σε αυτό, των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό
Υγείας διενεργήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’64).
ΜΕΡΟΣ B:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο έβδοµο
Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστηµάτων
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αντιµε-
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τώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α’202) και του
άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α’101), µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστηµάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω µέτρων.
ΜΕΡΟΣ Γ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο όγδοο
Άδεια ειδικού σκοπού
Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 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:
«δ. Σε περίπτωση που εργάζεται µόνο ένας εκ των δύο γονέων,
τότε αυτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό 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 (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη
αναπηρίας.»
Άρθρο ένατο
Παράταση δωρεάν φαρµακευτικής
περίθαλψης ανασφάλιστων
1. Η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, οι οποίες εκδόθηκαν από δήµους δυνάµει του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020, εφόσον, έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας, οι υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν
έχουν καταχωρηθεί ως εγκεκριµένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ανασφάλιστων – οικονοµικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της
υπ’ αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 908) ή
εφόσον η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων έληξε µετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς
των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των αποφάσεων των
οποίων η λήξη της ισχύος έπεται της λήξης των αποφάσεων της
παρ. 1.
Άρθρο δέκατο
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και
προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών
Το άρθρο 6 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:
«Άρθρο 6
1. Οι συνεδριάσεις των υγειονοµικών επιτροπών των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται µέχρι
την 31η Μαΐου 2020.
2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών
παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς και όλων εν γένει των επιδοµάτων που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγµατοποιείται µέσω
των υγειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., παρατείνεται, σύµ-
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φωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί
από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης
της ισχύος των σχετικών γνωµατεύσεων των υγειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.
3. Η παρ. 2 εφαρµόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτροπών, εφόσον η
συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάµει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ηµεροµηνία συνεδρίασης των υγειονοµικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών
της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης µετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3
ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης
των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφεροµένων, µετά
από εξέτασή τους από τις υγειονοµικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α.
και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.
6. Σε περίπτωση που µετά από την επανεξέταση από τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύµφωνα µε τις σχετικώς εκδιδόµενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόµενοι δεν κρίνονται ως
δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά
που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρµογή του
παρόντος, επιστρέφονται στους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόµη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησης τους, όταν η διακοπή αυτή πραγµατοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο λόγο, πλην του είδους
και του ποσοστού αναπηρίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των
υγειονοµικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ηµεροµηνίες του παρόντος,
λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID19.
Άρθρο ενδέκατο
Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθµίσεων
προς τα ασφαλιστικά ταµεία
Η ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και το άρθρο 54
του ν. 4305/2014 (Α’ 237), δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του
νόµου, ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση της υποπαρ. ΙΑ.1
της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), της
οποίας οι όροι τηρούνται.
Άρθρο δωδέκατο
Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων
και εργοδοτών
Το δέκατο έβδοµο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο έβδοµο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων
και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982
(Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει
κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020».
ΜΕΡΟΣ Δ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.
για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήµα, που
µπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά
και νοµικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αµελλητί µε δήλωση αποδοχής του Προέδρου του
Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται µε κάθε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων
των σύγχρονων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στον
Υπουργό Υγείας, προς έγκριση, κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµικών και καταχωρείται στα βιβλία του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται συγκεκριµένα το είδος και το ποσό της δωρεάς. Σε
περίπτωση δωρεών σε είδος, τα δωριζόµενα αντικείµενα και ο
σχετικός εξοπλισµός παραλαµβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. µε µέριµνα των οργάνων εκπροσώπησής του, µε σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζοµένων, το οποίο κοινοποιείται στον
Υπουργό Υγείας. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται όπως αποστείλει αναλυτική αναφορά εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών
στον Υπουργό Υγείας για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος όσο και των χρηµατικών δωρεών, παρέχοντας
αναλυτική ενηµέρωση και λογοδοσία.
2. Δωρεές σε είδος που µπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19 και εµπίπτουν στη διαδικασία αποδοχής της παρ. 1
είναι ενδεικτικά δωρεές µε αντικείµενο: µέσα ατοµικής προστασίας, στολές προστασίας, µεταφορικά µέσα και οχήµατα, πάγιο
ηλεκτρονικό εξοπλισµό τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3. Η διαδικασία αποδοχής χρηµατικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος εφαρµόζεται και καταλαµβάνει και δωρεές που
προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, και σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη ισχύος της
από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 42), προς τον
σκοπό της κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των κρουσµάτων
του κορωνοϊού COVID-19. Για την έγκριση των δωρεών του προηγούµενου εδαφίου, µαζί µε τη δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται προς τον Υπουργό Υγείας
προς έγκριση και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµικών, αποστέλλεται και αναλυτική κατάσταση µε αναφορά των δωριζόµενων αντικειµένων και χρηµατικών ποσών, των δωρητών τους
φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και των ηµεροµηνιών
διενέργειας των δωρεών εκ µέρους τους. Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας της παρ. 1 εφαρµόζονται και ως προς τις δωρεές αυτές.
4. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν, εφαρµόζεται η περ. ιστ’ της παρ. 1
του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α’ 248).
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας δύνανται να συνεργάζονται µε ιδιώτες ιατρούς,
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παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευµονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή
ιατρούς µε εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., µε την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) µήνες, µε δυνατότητα
παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόµη µήνες. Η µηνιαία
αµοιβή των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω αµοιβή είναι
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε
περίπτωση συµµετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία
επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόµενοι µήνες
παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο µοριοδοτούνται µε τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δηµόσιων
νοσοκοµείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, µε
απόφαση του διοικητή του νοσοκοµείου και τη σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου διευθυντή της κλινικής, να συµµετέχουν στις εφηµερίες του νοσοκοµείου µε αµοιβή ίση µε αυτή του Επιµελητή
Β’.
Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠε), όπου ανήκει το νοσοκοµείο, µετά από
ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του διοικητή του νοσοκοµείου, κατ’
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 ( Α’ 145)
όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
2. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται
να παρέχουν υπηρεσίες και µόνο κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε την έκδοση δελτίου
παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών µε δυνατότητα παράτασης για ακόµη δύο (2) µήνες. Η αµοιβή των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου για την εφηµεριακή
απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιµελητή Β’. Σε περίπτωση
συµµετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής
πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόµενοι µήνες στην παροχή εκ µέρους τους υπηρεσιών κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, µοριοδοτούνται µε τα
ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες
περιοχές. Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφηµερία, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της ΥΠε, όπου ανήκει
το νοσοκοµείο, µετά από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του διοικητή του νοσοκοµείου και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
3. Οι ιδιώτες γιατροί που απασχολούνται σε δηµόσια νοσοκοµεία κατ’ εφαρµογή του παρόντος δεν µπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ο αριθµός αυτός κατανέµεται µεταξύ των ΥΠε.
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ
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 την 30η
Σεπτεµβρίου 2020, ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα µε δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) µήνες ακόµη, ιατρικό,
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νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς
φορείς για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο δέκατο έκτο
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών
υπηρεσιών των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς
ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προς τον σκοπό
της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και του περιορισµού της
νόσου, οι συµβεβληµένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί
ιατροί της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγµατοποιούν κατ` οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως µε ασφαλή µέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισµένους και ανασφάλιστους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID 19 που παραµένουν στην
οικία τους. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, κατά παρέκκλιση
των προβλεποµένων στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις συµβάσεις των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου, η αποζηµίωσή τους καθορίζεται ως εξής:
α. Η αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των
συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που πραγµατοποιούν κατ’
οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά
επίσκεψη και µέχρι του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά
ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ηµερών παρακολούθησής του.
β. Η αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των
συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που παρέχουν υπηρεσίες εξ
αποστάσεως στους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και
µέχρι του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ηµερών παρακολούθησής του.
2. Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β της παρ.
1 για υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο µηνιαίο
όριο αµοιβής των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
3. Για την καταβολή του συνολικού µηνιαίου ποσού που αφορά
τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους και τους ανασφάλιστους της παρ. 1, απαιτείται, τόσο για τους συµβεβληµένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για τους οικογενειακούς ιατρούς της
ΠΦΥ, να υποβάλλεται αναλυτικός κατάλογος επισκέψεων κατ’
οίκον ή συνεδριών εξ αποστάσεως.
4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που µπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή του παρόντος, η διαδικασία
υποβολής, ελέγχου και αποζηµίωσης των εν λόγω δαπανών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
5. Ως προς την αµοιβή των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ
και των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ για επισκέψεις κατ’ οίκον
σε ασθενείς που δεν εµπίπτουν στην παρ. 1, ισχύουν οι ρυθµίσεις
του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β’
4898/2018) και των συµβάσεών τους µε τον ΕΟΠΥΥ.
6. Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους
ανασφάλιστους ασθενείς, ήτοι το ποσό των τριάντα (30) ευρώ
για την κατ’ οίκον επίσκεψη και των δέκα (10) ευρώ για την εξ
αποστάσεως συνεδρία, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισµένους και αφορούν υπηρεσίες της παρ.
1, που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 2 και πάντως όχι πέραν του
ανώτατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ µηνιαίως, καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται µε έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας
σύµφωνα µε το πέµπτο άρθρο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµο-
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θετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών
υπηρεσιών των ιατρών των µονάδων ΠΦΥ προς
ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 προς τον
σκοπό της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και του περιορισµού της νόσου και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγµατοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως µε µέσα
επικοινωνίας τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών
Υγείας, σε ασφαλισµένους και ανασφάλιστους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 που παραµένουν στην οικία τους.
2. Η αποζηµίωση των ιατρών των µονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που
παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως όπως ορίζεται
στην παρ. 1 στους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 εκτός του
τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο ωροµίσθιο ενεργού εφηµερίας.
3. Τα ποσά της καταβλητέας αποζηµίωσης της παρ. 2 για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς βαρύνουν τον προϋπολογισµό των ΥΠε και υπολογίζονται ως πρόσθετες αµοιβές.
4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που µπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή του παρόντος, ο τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ’ οίκον και εξ
αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία έκδοσης
άυλων συνταγών
1. Οι συµβεβληµένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ
που εκδίδουν συνταγές ή και γνωµατεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρµακευτική αγωγή ή λοιπές παροχές
υγείας µε τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ή µε τη
διαδικασία της παρ. 1 του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της
ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. υποβάλλουν στην αντίστοιχη µηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόµενο
έντυπο επίσκεψης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός της άυλης
συνταγής, χωρίς υπογραφή του ασφαλισµένου για την αποζηµίωσή τους.
2. Η ρύθµιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 Μαρτίου 2020.
Άρθρο δέκατο ένατο
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς
µε κορωνοϊό COVID-19 µέσω ψηφιακών υποδοµών
1. Για την παροχή συµβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί µε κορωνοϊό COVID19 και παραµένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για
όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, µπορούν να χρησιµοποιούνται ψηφιακές υποδοµές και υπηρεσίες που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Με όµοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η
διαλειτουργικότητα των εν λόγω ψηφιακών εφαρµογών µε υφιστάµενες υποδοµές ηλεκτρονικής υγείας του Δηµοσίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να επεκτείνεται
η χρήση των υποδοµών και συστηµάτων Τεχνολογίας Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών της παρ. 1 στην εξ αποστάσεως επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση µε ιατρούς συµβούλους περιπτώσεων χρονίως πασχόντων µε άλλα υποκείµενα νοσήµατα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρµογής, µέσω της οποίας
επαγγελµατίες υγείας παρέχουν συµβουλές, καθοδήγηση και
υποστήριξη στους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19, µε σκοπό
την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενηµέρωσή
τους. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται: α) όλα τα θέµατα λειτουργίας της εφαρµογής, οι διαπιστευµένοι χρήστες της και ο
τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρµογή, β) τα δεδοµένα που
τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά µε την καταγραφή του ονόµατος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του
στην εφαρµογή, γ) οι λεπτοµέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδοµένων, δ) κάθε οργανωτικό και
τεχνικό µέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτοποίησης των προσώπων
που έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή, της καταγραφής των δεδοµένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστηµα, 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) τα θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρµογής, µε βάση τους σκοπούς δηµιουργίας και λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των
δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, ζ) οι αποδέκτες
των δεδοµένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν
πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων και θ)
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής της παρ. 1 παρέχονται εφόσον
υφίσταται η δυνατότητα και µε ευθύνη του θεράποντος ιατρού
που αντιµετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός
υποχρεούται να ζητεί από τον ασθενή, ή, εφόσον αυτό δεν είναι
δυνατό, από συγγενή α’ βαθµού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεϊατρικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 12 του
ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Α’ 287), για τη
χρησιµοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Η επεξεργασία δεδοµένων του ασθενούς και των συνοίκων του, µέσω των παρεχόµενων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, θεµελιώνεται στις διατάξεις των
στοιχ. (γ), (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων).
Εάν η λήψη συγκατάθεσης του προηγούµενου εδαφίου δεν είναι
εφικτή, τότε ο θεράπων ιατρός χρησιµοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του, πάντοτε µε βάση τις διατάξεις του
ν. 3418/2005 και κάθε άλλης σχετικής ρύθµισης. Οι οδηγίες των
Νοσοκοµείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι συµβουλευτικές και σε καµία περίπτωση υποχρεωτικές.
Άρθρο εικοστό
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)
1. Στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α’5) προστίθεται παρ. 3
ως εξής:
«3. Στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα αιτήµατα που αφορούν σε χορήγηση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων, που αφορούν
ασφαλισµένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και ανασφάλιστους, τα
οποία και εξετάζονται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο εξετάζονται
τα αντίστοιχα αιτήµατα των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και
την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
2. Η υπ’ αρ. ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση
(Β’545) καταργείται.
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Άρθρο εικοστό πρώτο
Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη
εκπροσώπων στα διοικητικά συµβούλια των
νοσοκοµείων και των µονάδων κοινωνικής φροντίδας
1. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται κάθε εκλογική διαδικασία
σχετική µε την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού
προσωπικού στα διοικητικά συµβούλια των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
και στις µονάδες κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών, όπως ορίζεται ειδικότερα στην υπ’ αρ.
ΔΥΙδ/οικ.35509/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 421).
2. Στα διοικητικά συµβούλια της παρ. 1 ως προς τα οποία ήδη
εκκρεµεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ανάδειξη των αιρετών µελών,
µε αποτέλεσµα να κωλύεται η νόµιµη συγκρότηση ή η επίτευξη
απαρτίας σε αυτά, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των
αιρετών εκπροσώπων που συµµετείχαν στην αµέσως προηγούµενη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου εκάστου φορέα, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναβίωση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων διενεργείται κατά παρέκκλιση
των οριζόµενων στον ν. 2690/1999 (Α’45).
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Σύναψη συµβάσεων
Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας
Η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της
από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’68), όπως αυτή
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης
της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτει συµβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών µονάδων για τη λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19, β) µίσθωσης
οχηµάτων για τις µετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προµήθειας καυσίµων για τη χρήση των οχηµάτων, γ) προµήθειας
ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης συµβάντων, δ) παροχής
υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαµβανόµενους επαγγελµατίες υγείας σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ.
Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του
Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19 σε
εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ)
λήψης δειγµάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου
για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) συµβάσεων προµηθειών ή
και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έµµεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη των συµβάσεων του
προηγούµενου εδαφίου αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Οι συµβάσεις
ως προς τις απαραίτητες προµήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται µε σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων µε το κριτήριο
της χαµηλότερης τιµής µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των
ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μεταρρύθµιση
Δηµόσιου Τοµέα 2014-2020 (Πράξη: Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και
λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηµατοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα
2014 – 2020).
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ΜΕΡΟΣ Ε:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηµατοδότηση
των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου
27 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), επιτρέπεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020
η σύναψη και ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και
χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα
µε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για ποσό µέχρι είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταµίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας από τον χρηµατοδοτούµενο.
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών
στην αγροτική οικονοµία
1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α’ 80), παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης
τους, υπό την επιφύλαξη:
α) Προσκόµισης στην αρµόδια αστυνοµική αρχή υπεύθυνης
δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη
τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζοµένων στην περ. ζ’ της
παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α’76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση της περ. ε’ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόµιµες συµβάσεις εργασίας για την αντιµετώπιση των αναγκών της εκµετάλλευσης του,
β) έκδοσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης από την οικεία αστυνοµική αρχή λόγω της αντικειµενικής αδυναµίας σύναψης σύµβασης εκ µέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται
στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α’.
2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήµατος
που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα
ακόλουθα:
α) Αρµόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήµατος είναι και η οικεία αστυνοµική διεύθυνση του τόπου διαµονής του εργοδότη.
β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:
βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής
του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160),
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον
συγκεκριµένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον
µέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναµίας σύναψης
νόµιµης σύµβασης εργασίας για την αντιµετώπιση των αναγκών
της εκµετάλλευσής του.
γ) Η απόφαση αναβολής αποµάκρυνσης ενσωµατώνει το δικαίωµα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τοµέα και χορηγείται άπαξ.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό στην
αγροτική οικονοµία, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 13α του ν.
4251/2014.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο εικοστό πέµπτο
Προσωρινές δοµές φιλοξενίας αστέγων
και άλλων ευάλωτων οµάδων
1. Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων οµάδων και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, εξαιτίας της εξά-
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πλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α’ βαθµού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) δύνανται από κοινού
να δηµιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δοµές φιλοξενίας,
σύµφωνα
µε
το
άρθρο
7
της
υπ’
αρ.
Δ23/οικ.19061 1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’
1336), καθώς και υπνωτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ιδίας
κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Οι δοµές της παρ. 1 λειτουργούν βάσει Κανονισµού, ο
οποίος περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους θέµατα αναφορικά µε τη
διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, σύµφωνα µε το άρθρο
4 της υπ’ αρ. Δ23/οικ.19061 1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του οικείου δηµάρχου ορίζονται ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δοµής, καθώς και οι
αναπληρωτές τους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου του
άρθρου 7 της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, για
δοµές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναµικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας.
3. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, µε
απόφαση του διοικητή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, να µετακινούν επικουρικό ή/και µόνιµο προσωπικό εντός της οικείας
υγειονοµικής περιφέρειας, προκειµένου να στελεχωθούν και να
καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δοµών φιλοξενίας
όσο και των δοµών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται.
4. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δοµών της
παρ. 1, δύναται να χρησιµοποιηθούν για την προσωρινή διαµονή
αστέγων και άλλων ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, µετά από
απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, τουριστικά καταλύµατα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 (Β’ 1018) και
5248/27.3.2020 (Β’ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισµού,
όπως εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρµόδιο όργανο του οικείου δήµου µέσω διαδικασίας διαπραγµάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.
Άρθρο εικοστό έκτο
Απαλλαγή γονέων από τροφεία δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών και από αντίτιµο
ανταποδοτικών υπηρεσιών
1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δηµοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάµει των αποφάσεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), απαλλάσσονται από
την προβλεπόµενη µηνιαία οικονοµική συµµετοχή (τροφεία) για
το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας τους.
2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίµου οι δηµότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε αντίτιµο, για όσο χρονικό
διάστηµα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω
της λήψης µέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως
όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
Άρθρο εικοστό έβδοµο
Προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού από τις Σχολικές
Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων
1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήµων µπορούν να προµηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισµό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των µαθητών
των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου
υιοθέτησης των προληπτικών µέτρων κατά του κορωνοϊού
COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν
από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων τους. Η
προµήθεια γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 3 του άρ-
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θρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι
δήµοι και οι περιφέρειες µπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις
Σχολικές Επιτροπές µε το απαιτούµενο υπόλοιπο.
2. Η προµήθεια γίνεται µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας, από το οποίο προκύπτει
το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops,
notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι
οποίες απαιτούνται για τη στήριξη µαθητών που έχουν ανάγκη.
Τα προµηθευόµενα είδη αποτελούν εξοπλισµό του σχολείου και,
µε µέριµνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους µαθητές µε ονοµαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστηµα αυτό
απαιτείται.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Διανοµή υγειονοµικού υλικού και µέσων ατοµικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού µπορούν να
προµηθεύονται σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου
10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76), και να διανέµουν κάθε αναγκαίο υγειονοµικό υλικό, και ενδεδειγµένα έσα ατο ικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δηµόσιες
υπηρεσίες, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της περ. δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εδρεύουν εντός της
περιφέρειας τους. Για την προµήθεια και διανοµή απαιτείται έγγραφο αίτηµα του αρµόδιου οργάνου του φορέα, από το οποίο
προκύπτει τεκµηριωµένα η ανάγκη.
2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Άρθρο εικοστό ένατο
Καθορισµός ωραρίου δηµοτικών υπηρεσιών σε
δηµοτικά νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
Συνδέσµους δήµων και ιδρύµατα
Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του δηµοτικού
νοµικού προσώπου ή επιχείρησης, του συνδέσµου δήµων ή του
ιδρύµατος είναι δυνατός ο καθορισµός:
α) εξαιρέσεων 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) της πενθήµερης εβδοµάδας 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 του παρόντος 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.
Άρθρο τριακοστό
Παρακράτηση επιχορήγησης δήµων
Στην παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’75) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α’ αντικαθίσταται µε δύο νέα
εδάφια ως εξής:
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«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις µελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ,
αρχής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήµου, είναι δυνατή η
αύξηση των δόσεων έως εβδοµήντα δύο (72), για λόγους οµαλής
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.».
2. Το τέταρτο εδάφιο της περ. β’ αντικαθίσταται µε δύο νέα
εδάφια ως εξής:
«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις µελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ,
αρχής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήµου, είναι δυνατή η
αύξηση των δόσεων έως εβδοµήντα δύο (72), για λόγους οµαλής
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.».
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ
αµειβόµενου µε την καταβολή αντιτίµου για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες
Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, που έχει προσληφθεί σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού και στα νοµικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστηµα
αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο λήψης
µέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19,
και το οποίο απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νοµικού
προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νοµικού
προσώπου αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76), σε περίπτωση αδυναµίας είσπραξης αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών από τους φορείς, καλύπτεται από λοιπά µη ειδικευµένα έσοδα ή και µη ειδικευµένο χρηµατικό υπόλοιπο του οικείου
ΟΤΑ. Η δαπάνη µισθοδοσίας για κάθε µήνα απασχόλησης υπολογίζεται επί του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων µηνών
προ της αναστολής λειτουργίας. Από την εφαρµογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο άµεση ή έµµεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Ρύθµιση θεµάτων δηµοσίων συµβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών
Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ)
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεων Δήµων
(ΠΕΔ) µπορούν να προµηθεύονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55) και την παρ. 7 του εικοστού τέταρτου άρθρου της
από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως
αυτές κυρώθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 αντιστοίχως του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), και να διανέµουν στα µέλη τους κάθε αναγκαίο υγειονοµικό υλικό και ενδεδειγµένα έσα ατο ικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται
η Οικονοµική Επιτροπή, για τις διατάξεις της παρούσας νοείται
η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού ΟΤΑ α’ βαθµού
Ειδικά για τον εκτελούµενο προϋπολογισµό του έτους 2020,
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών
των δήµων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) µπορεί να
διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπι-
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στώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για
τις µεταφορές αυτές απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Από την εφαρµογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει
κατ’ οιονδήποτε τρόπο άµεση ή έµµεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια
προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
Για δάνεια χορηγηθέντα αποκλειστικά από τους πόρους του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού αναστέλλεται η παρακράτηση των τριών (3) επόµενων
ενδεκατηµορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενοµένης από τη δόση του µηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των
τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο θα πραγµατοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021
σε έντεκα (11) µηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενοµένης από
την 1η Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο τριακοστό πέµπτο
Παράταση θητείας των µελών των συλλογικών
οργάνων Υπουργείων και εποπτευόµενων
νοµικών προσώπων
1. Η θητεία των µελών των οργάνων και επιτροπών των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόµενων από αυτά νοµικών προσώπων, η οποία έληξε µετά 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 τις 30 Απριλίου 2020, παρατείνεται για δύο (2) µήνες, από την ηµεροµηνία
λήξης της, λόγω των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση και
τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Με απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή
του οργάνου διοίκησης του οικείου νοµικού προσώπου, η θητεία
των µελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 µπορεί να
παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστηµα µέχρι τεσσάρων
(4) µηνών ακόµη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο τριακοστό έκτο
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων
της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α’237), εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280) που
έχουν χορηγηθεί σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) αυτών ή και σε λοιπούς φορείς του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), για την κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση µίσθωσης έργου, από την 1η
Απριλίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2019 και για τις οποίες δεν έχει
εκδοθεί προκήρυξη ή ανακοίνωση, µπορούν να υλοποιηθούν ή
εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
Άρθρο τριακοστό έβδοµο
Αποδοχές και αµοιβές υπαλλήλων µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
1. Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα έκτακτα µέτρα για
την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν
πρόσθετες αµοιβές των απασχολουµένων µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού µε σύµβαση
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εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται µε τη µέθοδο
της αυτεπιστασίας και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προκαλούµενη δαπάνη της µισθοδοσίας τους
συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων.
3. Οι ρυθµίσεις των παρ. 1 και 2 καταλαµβάνουν και πρόσωπα
τα οποία:
α) λαµβάνουν ειδική άδεια απουσίας, σύµφωνα µε το εικοστό
πέµπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76) ή
β) λαµβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού σύµφωνα µε
την παρ. 3 του τριακοστού 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) ή
γ) εργάζονται εκ περιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 6 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) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, ή
δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα
οποία τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας.
ΜΕΡΟΣ Ζ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ρυθµίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δηµόσιας Διοίκησης
Στην από 20.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68),
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’
83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό
αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς
και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες:».
2. Η παρ. 1 του εικοστού πέµπτου άρθρου αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση
στις υπηρεσίες της, αφού προηγουµένως προβεί σε επιβεβαίωση
της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση) γίνεται µετά από επιλογή του
χρήστη των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών
ιδρυµάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176),
περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όπως ορίζονται
στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισµού, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα
είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) σε τρίτη
χώρα, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.».
3. Στο εικοστό έκτο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην
ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη µορφή τους µε έγγραφα που
φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α’ 45).».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδοµου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται

υποχρεωτικά αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εικοστό
τέταρτο άρθρο».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδοµου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο
στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη µορφή της, µε έγγραφο
που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α’ 45).».
6. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόµου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαµβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκµαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη
της και ουδεµία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην
ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη µορφή της, µε έγγραφο που
φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α’ 45).»
8. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαµβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκµαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της
και ουδεµία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
Άρθρο τριακοστό ένατο
Διεκπεραίωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης των µέτρων δέουσας επιµέλειας
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, να αιτείται την άντληση από τα
πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές των φορέων του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά την έννοια του
άρθρου 3 του
ν. 3979/2011 (Α’ 138), των δεδοµένων
που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της
ταυτότητας και των ετήσιων εισοδηµάτων του σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), καθώς και
τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της επιλογής του. Για τους σκοπούς
του παρόντος, ως «πιστωτικά ιδρύµατα» νοούνται τα πιστωτικά
ιδρύµατα όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
4557/2018, και ως «χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» νοούνται οι
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ίδιου ως άνω νόµου.
2. Η άντληση και η διαβίβαση των δεδοµένων της παρ. 1 διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 47, 48 και 108
του ν. 4623/2019 (Α’ 134) µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, µετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του
φυσικού προσώπου. Κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1
παρέχεται η ρητή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, η οποία
συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1 από την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης. Οι φορείς από τους
οποίους αντλούνται τα δεδοµένα δυνάµει συγκατάθεσης έχουν
πρόσβαση στο σχετικό αρχείο που περιλαµβάνει την αίτηση και
την παροχή συγκατάθεσης των αιτούντων φυσικών προσώπων.
3. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου µε τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet).
4.Τα δεδοµένα που δύνανται να διαβιβαστούν σύµφωνα µε την
παρ. 1 περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής:
α) ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο,
β) αριθµό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
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γ) εκδούσα αρχή, χρόνο έκδοσης και κατά περίπτωση λήξης
των στοιχείων της περ. β’,
δ) ηµεροµηνία και τόπο γέννησης,
ε) τηλέφωνο επικοινωνίας,
στ) ασκούµενο επάγγελµα και παρούσα επαγγελµατική διεύθυνση,
ζ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
η) το µέγεθος και τις πηγές των περιουσιακών στοιχείων και
των εισοδηµάτων του φυσικού προσώπου, όπως προσδιορίζονται στην πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος και
θ) διεύθυνση διαµονής.
Οι περ. α’ έως δ’ µπορούν να διαβιβάζονται αποκλειστικά για
σκοπούς επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας και της ισχύος του
υποβληθέντος στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας. Τα δεδοµένα αυτά
φυλάσσονται για σκοπούς τήρησης αρχείου από τα πιστωτικά
ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στη µορφή
στην οποία αντλήθηκαν, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά
τους.
5. Για τον σκοπό του παρόντος το Κέντρο Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είναι αρµόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιµέρους µητρώων των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία επιβεβαίωσης της
ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες των δεδοµένων που δύνανται να διαβιβάζονται, τη
µορφή και το περιεχόµενό τους, την πρόσβαση των φυσικών
προσώπων στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά
µέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο ζήτηµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο τεσσαρακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των
εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
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, τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των ως άνω εταιρειών δύνανται να:
α) αποφασίζουν την παράταση των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου
14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο των συµβασιούχων ή µέρος
αυτού και για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες κατ’ ανώτατο
όριο. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή
διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Μετατροπή των συµβάσεων
αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη,
β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συµφωνίας, τη µεταφορά
προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη µια επιχείρηση του οµίλου «ΕΛΤΑ ΑΕ» στην άλλη επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστηµα που δεν θα
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Ο αριθµός του προσωπικού που
εντάσσεται στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κατά
τον οποίο διαρκούν η µεταφορά και η απασχόληση στην άλλη
εταιρεία του οµίλου, συµπεριλαµβάνονται στις αποφάσεις των
αρµόδιων εκτελεστικών οργάνων των εταιρειών και αποτελούν
µέρος της µεταξύ τους συµφωνίας. Για την επιλογή του ως άνω
προσωπικού λαµβάνονται υπόψη ενδεικτικά η ειδικότητα, η υπηρεσιακή αρχαιότητα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την
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κρίση της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που εφαρµόζει την ανωτέρω ρύθµιση υποχρεούται να δηλώνει τη µεταφορά στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο ένατο άρθρο της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφαρµόζεται και στους εργαζοµένους
στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».
ΜΕΡΟΣ Η:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης
δηµόσιων συµβάσεων
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, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε
αναθέτων φορέας σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά
τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες µπορεί
να εκκίνησαν είτε προ είτε µετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020,
µπορούν, σε περίπτωση κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης
αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων
υπηρεσιών ή µερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο
των µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άµεσα τον
επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούµενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 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), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύµβαση. 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.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση
κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων
δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων υπηρεσιών ή µερικής
ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση του
αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. 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. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες
της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύµβα-
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σης του έκπτωτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόµιση των απαιτούµενων
αποδεικτικών µέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν µπορεί σε
καµία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείµενη νοµοθεσία.
ΜΕΡΟΣ Θ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κατασκευή τεχνητού εµποδίου στο χερσαίο τµήµα της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Στο τέλος του εβδοµηκοστού πρώτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εµποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τµήµα της
ελληνοτουρκικής µεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού δαπάνης και κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης.»
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε
δοκίµους υπαστυνόµους και δοκίµους αστυφύλακες
Αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας εορτών Πάσχα 2020
στους δοκίµους υπαστυνόµους και στους δοκίµους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29
του π.δ. 319/1995 (Α’ 174) και στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
65 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187) αντίστοιχα, µέχρι νεοτέρας, προς
αντιµετώπιση της όλως εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης περιορισµού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η
προβλεπόµενη άδεια χορηγείται σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα, εφόσον έχει εκλείψει η όλως εξαιρετική και επείγουσα
ανάγκη της αντιµετώπισης του κινδύνου από τη διασπορά της
ανωτέρω νόσου. Οι λεπτοµέρειες ως προς τον χρόνο λήψης της
προβλεπόµενης άδειας ρυθµίζονται µε απόφαση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνοµίας».
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Χρήση κατασχεµένων µέσων για τις ανάγκες
των Σωµάτων Ασφαλείας και των
Καταστηµάτων Κράτησης
1.α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος και των Καταστηµάτων
Κράτησης της Χώρας, µπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεµένα µέσα τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
(αα) χερσαία, χωρίς περιορισµό κυβισµού, εφόσον πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν για το έργο των εν λόγω σωµάτων και όχι
για την εξυπηρέτηση προσώπων, πλωτά ή αµφίβια µεταφορικά
µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των ρυµουλκούµενων,
(αβ) µηχανήµατα έργου,
(αγ) αεροσκάφη και συστήµατα µη επανδρωµένων αεροσκαφών.
β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(βα) Έχουν κατασχεθεί από αστυνοµικές, λιµενικές ή πυροσβεστικές αρχές ως αντικείµενα λαθρεµπορίας ή ως µέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων για τις οποίες προβλέπεται ποινή

στερητική της ελευθερίας, ενός (1) τουλάχιστον έτους.
(ββ) Έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία κατάσχεσής τους και στο διάστηµα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει
καταστεί αµετάκλητο βούλευµα ή αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους.
γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω
µέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις αστυνοµικές, λιµενικές
ή πυροσβεστικές αρχές:
(γα) ως αντικείµενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο
ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε που προσκλήθηκε αποδεδειγµένα
για τον σκοπό αυτό, ή
(γβ) ως αντικείµενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει προθεσµία έξι (6)
µηνών από την ηµεροµηνία της κατάσχεσης, ή
(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή αµετάκλητο βούλευµα ή αµετάκλητη δικαστική απόφαση για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους δεν
προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών
από τότε που έλαβε γνώση αποδεδειγµένα για το δικαίωµα του
να του αποδοθούν.
2. Για τη διάθεση των µέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου
του οικείου Σώµατος. Με την έκδοση της απόφασης αίρεται η
κατάσχεση και µεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του µέσου.
3. Αν, µετά τη διάθεση του µέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αµετακλήτως, µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης
αποζηµίωση ποσό ίσο µε την αξία του. Η αξία καθορίζεται µε έκθεση κοστολόγησης η οποία συντάσσεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση µετά την έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση
υπολογίζονται δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν
καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της
αποζηµίωσης, δικαιούται να προσφύγει, εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισµό της αξίας του κατασχεθέντος.
4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή
προσδιορισµού αξίας κατασχεµένων µέσων, η οποία συγκροτείται από:
(αα) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό ειδικότητας µηχανολόγου –
µηχανικού,
(αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό ειδικότητας οικονοµικού, ή
συναφών ειδικοτήτων,
(αγ) έναν (1) µηχανολόγο - µηχανικό της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Η µέριµνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον
Αρχηγό του Σώµατος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη
στην κατάσχεση.
γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς
και αναλογούντες δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις για τη
διάθεση των µέσων βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των φορέων στους οποίους διατίθενται.
5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρµόδια για
την σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία
διενήργησε την κατάσχεση του µέσου και στην υπηρεσία ή στον
φορέα όπου φυλάσσεται το µέσο. Στην τελευταία περίπτωση
επέχουν θέση απόφασης άρσης του µέτρου της µεσεγγύησης.
6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α’
54) δεν εφαρµόζονται κατά τις διαδικασίες του παρόντος.
7. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου
2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για µετακινήσεις
αστυνοµικού προσωπικού
Στην παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στις ως άνω περιπτώσεις έκτα-
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κτων και απρόβλεπτων αναγκών για τις δαπάνες οδοιπορικών
εξόδων που αφορούν τις µετακινήσεις του αστυνοµικού προσωπικού, το αίτηµα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η έκδοση αυτών µπορούν να
πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερο χρόνο».
ΜΕΡΟΣ Ι:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών ποινικών διαδικασιών
Η αναστολή των προθεσµιών που προβλέπεται στις κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 11 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δεν καταλαµβάνει την προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή
εγκλήσεως, µε αντικείµενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµο
Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων
εισόδου πολιτών τρίτων χωρών
Η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4251/2014 (Α’ 80) και έληξαν µετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως
τις 30 Σεπτεµβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, οι οποίες
απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου που έχουν
λάβει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής
θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστηµα
της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται µε το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ηµεροµηνία εξόδου
από την ελληνική επικράτεια.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια των διακοπών του Πάσχα
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και ειδικά για το
σχολικό έτος 2019-2020, µπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως
εκπαίδευση για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του
Πάσχα, µε εξαίρεση το χρονικό διάστηµα από τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα, 21 Απριλίου 2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Συµµετοχή ειδικών κατηγοριών µαθητών ΕΠΑ.Λ.
στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν.
4610/2019 (Α’70) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι µαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ’ τάξη
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. και
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έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά µητρώα του πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
χωρίς την προηγούµενη συµµετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα
ως άνω, συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυµούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα µαθήµατα Τοµέα της Β’
τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο
διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους
εγγεγραµµένους και φοιτούντες στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
τριετούς φοίτησης ή ηµερησίου ΕΠΑ.Λ. µαθητές ανεπαρκούς
φοίτησης Ηµερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών
ετών, τους αποφοίτους Β’ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους µαθητές
οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β’ τάξης
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.».
Άρθρο πεντηκοστό
Επείγοντα ζητήµατα αποσπασµένων
υπαλλήλων στο εξωτερικό
Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου εξωτερικού στους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το χρονικό διάστηµα
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών µονάδων και
εκπαιδευτικών δοµών του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους
δηµόσιας υγείας και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, λογίζεται ως χρονικό διάστηµα προσφοράς εργασίας και
παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
δικαιολογητικών επιµισθίων εξωτερικού
Έως την 31 Μαΐου 2020 και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή
γενικής διάταξης, τα ειδικά επιµίσθια των αποσπασµένων στο
εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και
των συντονιστών εκπαίδευσης, µπορούν να εκκαθαρίζονται µε
µόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε κάθε περίπτωση, παραµένει
υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη µορφή των ανωτέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των
περιορισµών που προκαλούνται από τη λήψη µέτρων αποφυγής
και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης
διδακτορικών διατριβών
Κατά το χρονικό διάστηµα της προσωρινής απαγόρευσης της
εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε την περ. στ’ του άρθρου πρώτου της
από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), η διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών
πραγµατοποιείται µε µεθόδους εξ αποστάσεως, µέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Μη παρεχόµενες υπηρεσίες ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δοµών πάσης φύσεως
1. Μη παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως µεταφορά, σίτιση και
απογευµατινές δραστηριότητες από τους εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 14199/249/5.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’1217), δεν χρεώνονται για όσο διά-
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στηµα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας µε
φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των
αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.
2. Στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 2 της
υπ’ αρ. 14199/249/5.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν υφίσταται καµία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Οικονοµική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για δράσεις και προγράµµατα στον τοµέα του σύγχρονου
πολιτισµού
1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά
πρόσωπα και αυτοαπασχολούµενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση της
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’ 138), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α’163), και το ύψος
τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό των δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο.
3. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί µέχρι τις
30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό πέµπτο
Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271)
προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Για την επιχορήγηση κατά τα ανωτέρω προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες και ν.π.ι.δ. δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής έγκρισης
από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού σύµφωνα µε την
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’ 138), όπως
έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α’163). Η
απόφαση επιχορήγησης του προηγούµενου εδαφίου µε τον σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονοµική Αστυνοµία, στη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σύµφωνα µε την περ. γ της ανωτέρω παραγράφου.».
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Πληρωµή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι δαπάνες των οποίων
εκκαθαρίζονταν έως την 31η Δεκεµβρίου 2019 από τη Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νοµαρχίας Αθηνών,
εξακολουθούν να συνιστούν αναθέτουσες αρχές µε διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια και δύνανται να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις σύµφωνα µε την απόφαση κατανοµής πιστώσεων του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και την απόφαση ορισµού
Δευτερευόντων Διατακτών του Υπηρεσιακού Γραµµατέα όπως
ισχύει.
2. Τα Τµήµατα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των
ανωτέρω Υπηρεσιών, πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, υπάγονται
απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου, ως προς την οικονοµική τους δραστηριότητα και
τους ανατίθενται οι αρµοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηµατικών Ενταλµάτων για την πληρωµή των δαπανών
τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών.
3. Η εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων της παρ. 2 διενεργείται από το Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµών και Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Ειδικότερα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την
Υπηρεσία Νεότερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο πιλοτικό πρόγραµµα της Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Δικαιολογητικών.
5. Κατά τα λοιπά για τα Τµήµατα Διοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης της παρ. 2 του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του
π.δ. 4/2018 (Α’ 7), εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν.
ΜΕΡΟΣ ΙΔ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο πεντηκοστό έβδοµο
Παράταση προθεσµιών
για Δασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας
1. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του
ν.
4423/2016 (A’ 182) παρατείνονται έως τρεις (3) µήνες από την
31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσµίες των περ. (β), (γ) και (δ) του
άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α’ 44) παρατείνονται έως τρεις (3)
µήνες από την 1η Απριλίου 2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν.
4683/2020 (Α’ 83).
2. Οι προθεσµίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που
δεν υπέβαλαν, έως την 31η Μαρτίου 2020, προσαρµοσµένο στις
διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε την περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, εφόσον
οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρµοσµένο καταστατικό στην
οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του
άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020.
3. Οι προθεσµίες που παρατείνονται µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος εκπνέουν για κάθε ΔΑΣΕ µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 4423/2016,
οπότε και εκδίδεται αµελλητί η απόφαση της περ. (β) του άρθρου
13 του π.δ. 126/1986, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως
άνω τρίµηνων προθεσµιών.
4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έχουν ήδη
πλήρως προσαρµοσθεί στις διατάξεις του ν. 4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 13
του π.δ. 126/1986, πλην της απόφασης της περ. (β) του άρθρου
13 του π.δ. 126/1986, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14
Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις αυτές λαµβάνουν υποχρεωτικά
υπόψη, για την κατανοµή των συστάδων, και τις αιτήσεις των
ΔΑΣΕ των παρ. 1 και 2 του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να χορηγείται νέα παράταση των ανωτέρω προθεσµιών,
εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των έκτακτων
µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Παράταση θητείας διοικητικού συµβουλίου του
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου του Κ.Α.Π.Ε. παρατείνεται για το διάστηµα από τις 14 Μαρτίου 2020 έως και την 31η
Μαΐου 2020. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή του Αν-
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τιπροέδρου ή µελών από το δ.σ. του Κ.Α.Π.Ε. ή για άλλο λόγο
απώλειας της ιδιότητάς τους, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα,
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί, µε απόφασή
του, να ορίζει νέα πρόσωπα προς αντικατάστασή τους, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 375/1987 (Α’ 13).
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Δυνατότητα προµηθευτών για διακανονισµό
εξόφλησης τιµολογίων Διαχειριστών
1. α. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς και Δικτύου Διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης, τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που
αντιστοιχούν στους πελάτες τους, αναφορικά µε το Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσεις Συστήµατος (ΧΧΣ) και
τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), δυνάµει τιµολογίων των αρµόδιων Διαχειριστών τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις
των αντίστοιχων Κωδίκων των Διαχειριστών, από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως:
(αα) Ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας,
πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιµολογίου, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τους αντίστοιχους
Κώδικες των Διαχειριστών και
(αβ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου, µε διακανονισµό, αζηµίως και
ατόκως για τον Προµηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ηµερολογιακό
µήνα µετά την καταβολή της υποπερ. (αα).
β. Οι προµηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν
προς τους Διαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς και Δικτύου
Διανοµής φυσικού αερίου τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που
αντιστοιχούν στους πελάτες τους που αφορούν τις χρεώσεις
χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς), χρεώσεις χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις
χρήσης Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου (Χρεώσεις Διανοµής)
δυνάµει τιµολογίων των αρµόδιων Διαχειριστών τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο των µεταξύ τους συναφθεισών συµβάσεων
και είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονιστικών
κειµένων, από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η
Μαΐου 2020, ως ακολούθως:
(βα) Ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας,
πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιµολογίου, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τα οικεία κανονιστικά κείµενα και
(ββ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου, µε διακανονισµό, αζηµίως και
ατόκως για τον Προµηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ηµερολογιακό
µήνα µετά την καταβολή της υποπερ. (βα).
2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του αρχικού
ποσού, καθώς και µη εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ
των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρµόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισµός αντίστοιχα και καθίσταται άµεσα ληξιπρόθεσµο και
απαιτητό το σύνολο της οφειλής.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο Προµηθευτής ενηµερώνει
εγγράφως τον αρµόδιο Διαχειριστή και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, µε κοινοποίηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ότι
επιθυµεί διακανονισµό εξόφλησης των σχετικών τιµολογίων,
λόγω των περιοριστικών µέτρων για την αποφυγή της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης µείωσης της εισπραξιµότητάς τους.
Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής οφείλει να τεκµηριώσει την
αναγκαιότητα αυτή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της εποπτείας της, βάσει των άρθρων 22 και 23 του ν. 4001/2011 (Α’179).
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Άρθρο εξηκοστό
Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυµης εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης»
(ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)
1. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη σύναψη
βραχυπρόθεσµου δανείου, µε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα
ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, µε σκοπό την κάλυψη εσόδων
του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου («Ειδικού Λογαριασµού») του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α’179), από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο από τους
Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης και της
κείµενης νοµοθεσίας, κατά το χρονικό διάστηµα από έναρξη
ισχύος της παρούσας µέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. Το σχετικό
αίτηµα δανειοδότησης δύναται να υποβληθεί από τη ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας.
2. Το ποσό του δανείου:
(α) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε βάση
την εκτίµησή της για τα προσδοκώµενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού από το εισφερόµενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της περιόδου αναφοράς της παρ. 1, ήτοι από την έναρξη ισχύος της
παρούσας µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020,
(β) χρησιµοποιείται για να καλύψει ισόποσα τα µη ανακτηθέντα
έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού, µε πίστωση αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179) και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης,
(γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέρω ποσών
από τους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους της δανειακής σύµβασης.
3. Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επιβαρύνουν
τον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου
Συστήµατος.
ΜΕΡΟΣ ΙΕ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Οφειλές από µαταιώσεις πτήσεων
Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις
30 Σεπτεµβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:
α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω µαταιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νοµοθεσία, ικανοποιούνται
µε την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σηµειώµατος
ίσης αξίας µε το αντίτιµο του εισιτηρίου της µαταιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σηµείωµα εκδίδεται από τον αεροµεταφορέα
και έχει ηµεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µήνες από την έκδοσή
του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάµηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση
αυτού σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύου του αεροµεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλή δεν
καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ µήνες
από την έκδοση του πιστωτικού σηµειώµατος και αυτό δεν έχει
χρησιµοποιηθεί.
β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνει απαιτήσεις που
προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεµβρίου
2020.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκαστικά και
σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών,
ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο,
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εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορά απαιτήσεις επιβατών από
αεροµεταφορέα που διαθέτει Άδεια Εκµετάλλευσης σε ισχύ, η
οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει του Κανονισµού 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, σχετικά µε την έκδοση αδειών των
αεροµεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισµού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου και συγκεκριµένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας
Εκµετάλλευσης».
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Ανάθεση µελέτης και κατασκευής έργου δηµιουργίας κλινών
ΜΕΘ
1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό
τη µορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων (8.000.000)
ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασµό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην
εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή και
προµήθεια πενήντα (50) νέων κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας εντός τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται παντός
φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων
των κείµενων φορολογικών διατάξεων και ως προς τη δωρεά αυτή
δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά µε
τον Φ.Π.Α. εφαρµόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ’ του
άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’248), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών. Mε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδοµική
άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, µετά από εισήγηση
των αρµόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Η εκτέλεση του έργου του παρόντος ανατίθεται µε το σύστηµα της µελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της παρ. 1 πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους ορισµούς της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32
του ν. 4412/2016 (Α’147), εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου
υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’ του άρθρου 5 του
ν.
4412/2016, άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν λόγω ορίων,
µε απευθείας πρόσκληση, από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Σε αµφότερες τις άνω περιπτώσεις προσκαλούνται
πέντε (5) τουλάχιστον κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν
αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκτέλεση δηµόσιων ή ιδιωτικών
έργων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά
τους εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την πρόσκληση. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ’ εφαρµογή της
παρ. 1, είναι αφενός µεν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής και αφετέρου η επί ποινή αποκλεισµού εκτέλεση και παράδοση του συγκεκριµένου έργου εντός δύο
(2) µηνών από την υπογραφή της οικείας σύµβασης. Κατά της
απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η άσκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, εφόσον η σύµβαση
δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’ του άρθρου 5 του ν.
4412/2016.
3. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άµεσα να υπογράψει τη
σύµβαση κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού πρώτου άρθρου.
4. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη διοίκηση και
διαχείριση του εν λόγω έργου. Η εκταµίευση των ποσών της χρηµατοδότησης είναι τµηµατική και πραγµατοποιείται ως εξής: α)
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ανάθεση του έργου
στον επιλεγέντα ανάδοχο, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.» γνωστοποιεί εγγράφως στη Βουλή των Ελλήνων τα πλήρη
στοιχεία της σύµβασης ανάθεσης όσο και τον αριθµό τραπεζικού
λογαριασµού, στον οποίο η Βουλή εµβάζει κάθε φορά τα αιτούµενα ποσά, β) εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την ανάθεση,
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η Βουλή των Ελλήνων εµβάζει ποσό ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασµό
της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβολή, αντιστοιχούσα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού
της δωρεάς, γ) µε την πιστοποίηση της προόδου των εργασιών
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν
σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Βουλή των Ελλήνων εµβάζει κάθε φορά,
εντός τριών εργάσιµων (3) ηµερών από τη γνωστοποίηση, το αιτηθέν ποσό προς την εταιρεία, µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου και την εξόφληση του αναδόχου. Εάν προκύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, τούτο επιστρέφεται από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στη Βουλή των Ελλήνων, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς καµία
άλλη διατύπωση.
5. Για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου της παρ. 1 από τον
ανάδοχο και λόγω του κατεπείγοντος, ο ανάδοχος δύναται να
εκτελεί εργασίες καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και κατά τις ηµέρες
αργίας, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, τηρουµένης
κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
1. Οι ενηµερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2300), η ισχύς
των οποίων λήγει από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η
Μαΐου 2020, παραµένουν σε ισχύ για τρεις (3) µήνες από τη λήξη
τους.
2. Προθεσµίες που τάσσονται από διατάξεις νόµων ή από αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόµιση εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από ενδιαφερόµενες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι οποίες λήγουν από τις 25 Φεβρουαρίου
2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι
την 31η Μαΐου 2020.
3. Άδειες µηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α’ 32) παραµένουν σε ισχύ µέχρι τις 30
Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα αν λήγουν νωρίτερα. Οι διατάξεις του
άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί περιοδικών ελέγχων αναστέλλονται µέχρι την 31η Μαΐου 2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και
την 31η Μαΐου 2020, στα πλοία υπό ελληνική σηµαία άνω των 3000
κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.δ.
2687/1953 (Α’ 317), δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις οργανικής
σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής
απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.
2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να
παρατείνεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο εξηκοστό πέµπτο
Οφειλές από µαταιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού
Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την
31η Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:
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α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν
µπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισµών που έχουν επιβληθεί στις µετακινήσεις, ή δεν επιθυµούν να ταξιδέψουν λόγω της
αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδηµίας ή λόγω µαταίωσης των προγραµµατισµένων δροµολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νοµοθεσία,
ικανοποιούνται µε την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού
σηµειώµατος ίσης αξίας µε το αντίτιµο του εισιτηρίου του µαταιωθέντος ταξιδίου. Το πιστωτικό σηµείωµα εκδίδεται από τον µεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής
µεταφορέας) και έχει ηµεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µηνών από
την ηµεροµηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
ο δικαιούχος του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε
να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύου
του µεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σηµειώµατος, η
οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) µήνες και το πιστωτικό σηµείωµα δεν έχει
χρησιµοποιηθεί.
β) Η περ. α) εφαρµόζεται και σε συµβάσεις ολικής ναύλωσης
επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του
ν. 4256/2014
(Α’92), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ:
(α) του πλοιοκτήτη ή
εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νοµικού προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
του ν. 3182/2003 (Α’ 22), (β) ναυλοµεσιτών, ναυτικών πρακτόρων,
τουριστικών γραφείων που συµβάλλονται στο ναυλοσύµφωνο
κατά τα οριζόµενα στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
4256/2014 και την υπ’ αρ. 3133.1/ 10229/2016/4.2.2016 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 364) και (γ) των ναυλωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνουν απαιτήσεις που
προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων δροµολογίων ή περιηγητικών
πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δροµολόγια
ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό
διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου
2020.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκαστικά και σε
συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µεταξύ των µερών, ως
εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
Άρθρο εξηκοστό έκτο
Μείωση των ανταποδοτικών λιµενικών δικαιωµάτων
1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώµατα προσόρµισης,
παραβολής/πλεύρισης, πρυµνοδέτησης και ελλιµενισµού των
πλοίων/πλωτών ναυπηγηµάτων, καθώς και των επαγγελµατικών
αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, µειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει µηνιαία,
εξαµηνιαία ή ετήσια δικαιώµατα προσόρµισης, πρυµνοδέτησης
και παραβολής/πλεύρισης, η µείωση εφαρµόζεται επιπλέον των
εκάστοτε προβλεπόµενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους
µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, τυχόν δε προκαταβληθέν
ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωµάτων
για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζονται
στην παρ. 1, συµψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 4.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στους λιµένες, των
οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οι οποίοι είναι είτε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε ανώνυµες εταιρείες, η πλειοψηφία του µετοχικού
κεφαλαίου των οποίων ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο ελληνικό Δηµόσιο, όπως οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., τα Λιµενικά Ταµεία, τα
Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και τα Δηµοτικά Λιµενικά Γραφεία.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςδύναται να καθορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωµάτων της παρ. 1, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
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εφαρµογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση µπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό και οι δικαιούχοι της µείωσης των εν
λόγω ανταποδοτικών δικαιωµάτων και να παρατείνεται το χρονικό
διάστηµα αυτής µέχρι δύο (2) επιπλέον µήνες.
Άρθρο εξηκοστό έβδοµο
Χορήγηση προκαταβολής µισθωµάτων
για τις συµβάσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης, για τους
µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως πενήντα τοις εκατό (50%) του
εκάστοτε υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιµολογίου για τα
µισθώµατα των συµβάσεων του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (A’
145), καθώς και των συµβάσεων του εξηκοστού δεύτερου άρθρου
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της ως άνω προκαταβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρ. 1.
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Απαλλαγή καταβολής οικονοµικού ανταλλάγµατος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιµένα
1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων ζώνης λιµένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαµβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
οικονοµικού ανταλλάγµατος για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στους λιµένες των
οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οι οποίοι είναι είτε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε ανώνυµες εταιρείες, η πλειοψηφία του µετοχικού
κεφαλαίου των οποίων ανήκει αµέσως ή εµµέσως στο Ελληνικό
Δηµόσιο, όπως οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., τα Λιµενικά Ταµεία,
τα Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και τα Δηµοτικά Λιµενικά Γραφεία.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με
την ως άνω απόφαση µπορεί να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα
ισχύος της παρ. 1 µέχρι δύο (2) επιπλέον µήνες.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση
της εικόνας της Ελλάδας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το
Υπουργείο Τουρισµού, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και
β’βαθµού, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών εταιρειών
αυτών, δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών µε την εταιρεία µε την επωνυµία «MARKETING GREECE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» µε απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρουµένης κανονικά της
διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας
της σύµβασης, κατά παρέκκλιση της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συµβάσεις µετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, εφόσον
αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις. Οι συµβάσεις αφορούν
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αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων προβολής, διαφήµισης, προώθησης, επικοινωνίας και δηµόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά,
όσο και µεµονωµένων περιοχών της, µε στόχο την άµεση αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισµό από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µε παράλληλη ενίσχυση
της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς.
Άρθρο εβδοµηκοστό
Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την
παροχή τουριστικών υπηρεσιών
1. Το παρόν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παροχής τουριστικών
υπηρεσιών, µεµονωµένα ή µε τη µορφή οργανωµένου ταξιδιού
(πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ αφενός τουριστικών
επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155)
και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25
Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος.
2. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος, ως «πελάτες»
νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων αντιπροσώπων µικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουµένων ή ελεύθερων επαγγελµατιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για
ταξίδια που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική ή την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία,
ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συµβάσεις µε τουριστικές επιχειρήσεις για τον
διακανονισµό επαγγελµατικών ταξιδιών, συµπεριλαµβανοµένων
συνεδρίων ή σεµιναρίων, και δ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µη
κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συµβάσεις µε τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισµό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε µη κερδοσκοπική βάση σε
περιορισµένη οµάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ
κοινό. Οι πελάτες του προηγούµενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν
είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική
επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε
ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση,
αρραβώνα, µερική ή ολική εξόφληση ή µε οποιαδήποτε άλλη
µορφή για την εκτέλεση της σύµβασης, η τουριστική επιχείρηση
δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νόµου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της
επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσής του.
4. Η τουριστική επιχείρηση ενηµερώνει εγγράφως σε σταθερό
µέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία καταγγελίας της
σύµβασης ή, σε περίπτωση που η σύµβαση έχει καταγγελθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ηµερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενηµερώνει εγγράφως τον πελάτη για την
προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύµφωνα µε την παρ. 3, το οφειλόµενο χρηµατικό ποσό.
5. Το πιστωτικό σηµείωµα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηµατικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται
να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το
πιστωτικό σηµείωµα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας
όµοιας ή αντίστοιχης µε αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύµβαση.
6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι µικρότερη από την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο
πιστωτικό σηµείωµα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της
αξίας, µε διάρκεια που θα συµφωνείται µεταξύ των µερών, είτε να
του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σηµειώµατος το ποσό που αντιστοιχεί στη δια-
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φορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας
που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.
7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σηµειώµατος δεν έχει συναφθεί νέα σύµβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας µεταξύ της τουριστικής
επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται
να καταβάλει στον πελάτη χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος.
8. Τα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις
του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ.
7/2018 (Α’12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16
του π.δ. 7/2018.
9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκαστικά και σε
συµβάσεις, στις οποίες έχει συνοµολογηθεί µεταξύ των µερών, ως
εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον
τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
Άρθρο εβδοµηκοστό πρώτο
Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων µεταξύ
τουριστικών επιχειρήσεων
1. Το παρόν εφαρµόζεται σε συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών
επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από
τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 από
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος.
2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η µία εκ των
συµβαλλοµένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε
ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή ολική εξόφληση ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή,
η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των
κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νόµου, να
προσφέρει στην αντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση αντί
της επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πιστωτικό σηµείωµα ισχύος
δεκαοκτώ (18) µηνών από την έκδοσή του.
3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενηµερώνει εγγράφως
σε σταθερό µέσο την αντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση
για την προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης ή, σε περίπτωση που η σύµβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική
επιχείρηση δεν ενηµερώνει εγγράφως την αντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η
οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση το σύµφωνα µε την παρ.
2 του παρόντος οφειλόµενο χρηµατικό ποσό.
4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σηµειωµάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί
νέα σύµβαση µεταξύ των αρχικώς συµβαλλόµενων τουριστικών
επιχειρήσεων µε χρήση του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του
πιστωτικού σηµειώµατος.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκαστικά και σε
συµβάσεις, στις οποίες έχει συνοµολογηθεί µεταξύ των µερών, ως
εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον
τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
Άρθρο εβδοµηκοστό δεύτερο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση
λειτουργούντων τουριστικών καταλυµάτων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρι-
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σµού δύναται να καθορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς
τα τουριστικά καταλύµατα συνεχούς λειτουργίας που περιλαµβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισµού (Β’ 1018). Με όµοια απόφαση
και µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπολογισµού και χορήγησης της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, το ποσοστό µε το οποίο πολλαπλασιάζεται η
προκύπτουσα διαφορά του κύκλου εργασιών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
2. Το ποσό της κατά την παρ. 1 οικονοµικής ενίσχυσης αφορά
στο χρονικό διάστηµα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία
των τουριστικών καταλυµάτων για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
που επιβλήθηκε µε την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β’ 897). Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης της
παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυµα ως ποσοστό
επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών µηνός Απριλίου 2019 και
Απριλίου 2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΗ:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εβδοµηκοστό τρίτο
Άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
Κατά την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρµόδιες αρχές και τα
όργανα ελέγχου οφείλουν να µεριµνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει
κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.
Άρθρο εβδοµηκοστό τέταρτο
Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων
µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας
1. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και συµπληρώθηκε
µε το εξηκοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισµών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, σύµφωνα µε την παρ. 3
του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις καθορίζονται µε την
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών µε την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω µέτρα.
Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση,
πέραν της επιβολής διοικητικού προστίµου και άλλα διοικητικά
µέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας
και των κρατικών πινακίδων του οχήµατος».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΙΘ’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εβδοµηκοστό πέµπτο
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, 13 Απριλίου 2020
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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
Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα
για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α’
90)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα»,
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 90 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς την
παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
21, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22, τις παραγράφους
1 και 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, το
άρθρο 102 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης
περαιτέρω µέτρων στήριξης της οικονοµίας και της εργασίας,
καθώς και ενίσχυσης του συστήµατος υγείας για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη
θέσπισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα και τη ρύθµιση
άλλων κατεπειγόντων ζητηµάτων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αποφασίζουµε
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Προστασία κύριας κατοικίας
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν.
4605/2019 (Α’ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋπο-
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θέσεις επιλεξιµότητας της παρ. 1 του άρθρου 68, µπορεί έως την
31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθµιση των οφειλών
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, µε σκοπό την προστασία της
κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο δεύτερο
Συµπλήρωση ρύθµισης σχετικά µε την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωµένων οφειλών επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), που κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020,
και διενεργείται µέσω συµψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό της
έκπτωσης µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές, ή δόσεις ρυθµίσεων ή
διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής
µετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή µεταγενέστερη ηµεροµηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο τρίτο
Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014
1. Παρατείνεται µέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσµία για την
έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και
προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε την περ. ι’
της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων
λογιστικών
εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του
Προγράµµατος Δηµοσίων Eπενδύσεων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2019 στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 161 του
ν. 4270/2014.
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο τέταρτο
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
1. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας δέκα (10) ηµερών στους εγκεκριµένους αποθηκευτές,
όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α’
265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόµου, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4
Μαΐου 2020 µέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, µε ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το χρονικό σηµείο
κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορήγηση της πίστωσης, το
σύνολο της βεβαιωµένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονοµική εγγύηση υπέρ του Δηµοσίου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράττεται
µε ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούµενου εδαφίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πέµπτο
Στήριξη επιχειρήσεων µε αντικείµενο
νοσοκοµειακές δραστηριότητες
1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 επιχειρήσεις περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται µε Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκοµειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαµβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και
οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.
2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε
ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες από την 1η Απριλίου 2020 µέχρι και την
31η Μαΐου 2020. Οµοίως, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου
2020 η προθεσµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς
και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες από την 1η Απριλίου
2020 µέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Κατά το χρονικό διάστηµα
παράτασης της προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους η προσαυξήσεις. Στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτηµα
του συµψηφισµού σε ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος
ποσού Φ.Π.Α. µε άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής µετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε το τρίτο άρθρο της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84).
3. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν µισθωτούς που αµείβονται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε
πλήρη ή µειωµένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και
Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η Απριλίου 2020 και την 31η
Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως την 31η
Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεµβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς
τον υπολογισµό κατά το διάστηµα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη,
όπου προβλέπονται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα
για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, µε εξαίρεση τις
εισφορές από προαιρετική ασφάλιση. Οι ως άνω επιχειρήσεις
υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολείται την Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) µηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020
εντός των προθεσµιών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόµενες προσαυξήσεις.
β) Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, η προθεσµία καταβολής των
δόσεων ενεργών ρυθµίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου
2020, καθώς και η προθεσµία όλων των επόµενων µηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθµισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) µήνες.
Κατά το χρονικό διάστηµα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις της οικείας ρύθµισης στην οποία αφορά η δόση.
4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο
κύκλο εργασιών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
ποσοστό 20% της διαφοράς του µηνιαίου κύκλου εργασιών για
τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους µήνες του αµέσως προηγούµενου φορολογικού
έτους, αντισταθµίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µέσω µείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

µέσω της Εφαρµογής Μηχανισµού Αυτόµατης Επιστροφής από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η µείωση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατηµορίων του
εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του µειωµένου κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρµογή της παρούσας.
5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε µέτρα
στήριξης επιχειρήσεων µε βάση Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας
διαφορετικό από τον οριζόµενο στην παρ. 1 εξαιρούνται από την
εφαρµογή του παρόντος.
6. Από την εφαρµογή του παρόντος εξαιρούνται φορείς που
ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο έκτο
Επείγοντα µέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιµένων
Οι χρηµατικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συµβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιµένων, προς το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι
οποίες είναι ληξιπρόθεσµες και απαιτητές εντός του έτους 2020,
εξοφλούνται έως έξι (6) µήνες µετά την επέλευση του ληξιπροθέσµου και απαιτητού. Η επιµήκυνση των οφειλών, κατά το προηγούµενο εδάφιο, επιβαρύνεται µε ονοµαστικό επιτόκιο ίσο µε
το πληρωτέο για τα έντοκα γραµµάτια του Δηµοσίου εξάµηνης
διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του
ληξιπρόθεσµου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξηµένο κατά
µισή (0,5) µονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαµβανοµένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το
χρονικό σηµείο του ληξιπροθέσµου και απαιτητού της ως άνω
οφειλής µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, ως εξαιρετική, δεν αποτελεί τροποποίηση της οικείας σύµβασης παραχώρησης.
Άρθρο έβδοµο
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης
πετρελαίου θέρµανσης µε µειωµένο συντελεστή
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
1. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ηµεροµηνία λήξης της
χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ.
α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 (Α’ 265),
ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παραταθεί η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής
περιόδου του προηγούµενου εδαφίου, για χρονικό διάστηµα που
πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2020.
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.
Άρθρο όγδοο
Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση
προθεσµίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών
παιγνίων
1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ
18149/13.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών
και του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β’ 855), δύναται να παρατείνεται η προθεσµία καταβολής των δόσεων των
οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονοµικών, που έχουν ρυθµιστεί µε τις υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β’1108), 3410/25.7.2014 (Β’
2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β’ 11) αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη
αυτών για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην απόφαση της
παρ. 3. Η ανωτέρω παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες. Κατά το χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας
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καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν µετά από την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ
18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται
το χρονικό διάστηµα της παράτασης της προθεσµίας καταβολής
και αναστολής είσπραξης των οφειλών της παρ. 1, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ B’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο ένατο
Αναστολή λειτουργίας φαρµακαποθηκών
Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανοµής και
ανεφοδιασµού των καταστηµάτων που εµπορεύονται τρόφιµα
και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των
υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωµένων αγορών
τροφίµων και των φαρµακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19,
αφορά µόνο τα τµήµατα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
στα οποία εντοπίζεται κρούσµα της νόσου, και όχι το σύνολο της
επιχείρησης αυτής».
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο δέκατο
Παράταση αναστολής συµβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που πλήττονται σηµαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιµετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύνανται να παρατείνουν την αναστολή µέχρι του 60% των συµβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και πάντως όχι πέραν της 31ης
Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού,
ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζοµένων
που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου.
2. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα για τις
οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους µε εντολή δηµόσιας αρχής κατά τον µήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων για όσο
χρονικό διάστηµα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.
3. Οι εργαζόµενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων παρατείνεται
η αναστολή των συµβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ηµερών της παράτασης
αυτής.
4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, για όσο
χρόνο κάνουν χρήση του µέτρου της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να µην προβούν
σε µειώσεις του προσωπικού τους µε καταγγελίες συµβάσεων
εργασίας. Σε περίπτωση πραγµατοποίησής τους, οι καταγγελίες
αυτές είναι άκυρες.
5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που κάνουν χρήση του µέτρου της παρ. 1, υποχρεούνται, µετά από τη
λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό
διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λε-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και η οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή της σύµβασης εργασίας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρµογής του παρόντος µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις
επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας
κατά τον µήνα Μάιο 2020 µε εντολή δηµόσιας αρχής.
Άρθρο ενδέκατο
Οριστική ανάκληση αναστολής συµβάσεων εργασίας
1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που έχουν
θέσει σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου
των εργαζοµένων τους, κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
που αφορούν στην αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε
ανάκληση της αναστολής των συµβάσεων εργασίας τουλάχιστον
για το 40% των εργαζοµένων των οποίων οι συµβάσεις τελούν σε
αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο
για δεκαπέντε (15) ηµέρες.
2. Οι συµβάσεις των εργαζόµενων των οποίων ανακαλείται η
αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύµβασης εργασίας κατ’ εφαρµογή του παρόντος, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ηµερών διάρκειας
της αναστολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
5. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας µε εντολή δηµόσιας αρχής κατά τον µήνα Μάιο 2020.
Άρθρο δωδέκατο
Προσωρινή ανάκληση
αναστολής συµβάσεων εργασίας
1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, µη
αναβαλλόµενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί µε εντολή δηµόσιας αρχής είτε πλήττεται σηµαντικά, βάσει των
οριζοµένων από το Υπουργείο Οικονοµικών Κωδικών Αριθµών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστηµα της ανάκλησης, σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συµβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ηµερών απασχόλησης.
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν
σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε
κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγµατοποίησης της παρεχόµενης έκτακτης εργασίας.
3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύµβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύµβασης µέχρι της συµπληρώσεως του πλήρους χρονικού
διαστήµατός της.
4. Για το χρονικό διάστηµα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύµβασης εργασίας κατ’ εφαρµογή του παρόντος,
υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζοµένων είναι ο εργοδότης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτα και προσωρινά µέτρα
ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία µε εντολή δηµόσιας αρχής ή ήταν πληττόµενες σηµαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρµόζουν

το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων τους µε το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρµογή του ωραρίου των εργαζοµένων
πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το
είδος της σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων αυτών.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του
κατώτατου ηµεροµισθίου κατά το έτος 2020
Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 9 ως
εξής:
«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά
το έτος 2020, οι προθεσµίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7
καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της
παρ. 5, λαµβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαηµέρου του
µηνός Σεπτεµβρίου.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της
περ. β’ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η
Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης κάθε διαβουλευοµένου από την Επιτροπή Συντονισµού της διαβούλευσης
προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, µε
πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της
περ. β’ της παρ. 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεµβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµηρίωσης
των διαβουλευοµένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευµένων
επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου
Πορίσµατος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της
παρ. 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεµβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται,
κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την
31η Δεκεµβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο, για τον καθορισµό του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ηµεροµισθίου των
εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαµβάνει χώρα εντός
του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του µηνός Ιανουαρίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7.»
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συµβάσεων
εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων
Παρατείνεται έως και την 30ή Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίµηνη παράταση ισχύος,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την
29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30ή Απριλίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Δ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δέκατο έκτο
Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων
πάσης φύσεως για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID19
Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το δέκατο άρθρο της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’75), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
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Άρθρο δέκατο έβδοµο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στο προσωπικό του
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (E.K.E.A.), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου
Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας
Κρατουµένων Κορυδαλλού και των
φαρµακείων του Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
1. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (A’ 75), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86), µετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α ως
εξής:
«1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας (E.K.E.A), στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκου
(Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουµένων Κορυδαλλού, καθώς και στους
φαρµακοποιούς, βοηθούς φαρµακείου, υγειονοµικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που µε οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται
για τη λειτουργία των φαρµακείων του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), συµπεριλαµβανοµένου του
φαρµακείου της κεντρικής υπηρεσίας του, καταβάλλεται, για το
έτος 2020, έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το ήµισυ του
καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόµενες στην παρ. 2α ηµεροµηνίες».
2. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου µετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:
«2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από τις 16 Δεκεµβρίου 2019
µέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία
του µηνός Μαΐου 2020».
Άρθρο δέκατο όγδοο
Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συµβούλιο του
Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα σε περίπτωση παραίτησης µέλους ή µελών του,
µέχρι τον διορισµό νέων µελών, εφόσον παραµένουν τέσσερα (4)
τουλάχιστον από τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένων
σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.
Άρθρο δέκατο ένατο
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
Το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ µε τις κάτωθι ειδικότητες:
1. Διασώστη - Πληρώµατος ασθενοφόρου
2. Νοσηλευτή
3. Τεχνικού Συνεργείου
4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και
5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζηµίωση για την αγορά
ή αντικατάσταση της προβλεπόµενης υπηρεσιακής στολής, η
οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος και ο τρόπος
καταβολής της ειδικής αποζηµίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία
τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζηµίωσης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε κοινή απόφαση
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των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με όµοια απόφαση µπορεί
να αναπροσαρµόζεται το ύψος της αποζηµίωσης ανά διετία.»
Άρθρο εικοστό
Ενηµέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον
κορωνοϊό COVID-19 – Πρόσβαση σε δεδοµένα
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19 επιτρέπεται η ενηµέρωσή του, µέσω
της αναδροµικής χορήγησης δεδοµένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα
οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων.
2. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο
πλαίσιο των σκοπών ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα
ακόλουθα δεδοµένα αναφορικά µε την πορεία έκβασης των νοσηλευοµένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής
(ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν µεταβολές, καθώς και β) έκβαση της
νοσηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος).
Άρθρο εικοστό πρώτο
Καθορισµός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
1. Ιατροί που επιθυµούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας
Αναισθησιολογίας ή Πνευµονολογίας/Φυµατιολογίας, οι οποίοι
πρόκειται να συµµετάσχουν στις εξετάσεις απονοµής ειδικότητας
που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεµβρίου 2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση συµµετοχής στις εξετάσεις απονοµής ειδικότητας
αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από µέρους τους.
2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εµπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αρµοδιότητα για παροχή οδηγιών
σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας
Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α’ 161)
προστίθεται υποπερ. ζζ’ ως εξής:
«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους
φορείς του δηµοσίου για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον».
Άρθρο εικοστό τρίτο
Χρησιµοποίηση εσόδων των δήµων από ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών
Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975
(Α’ 74), σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυψης
έκτακτων αναγκών που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήµοι µπορούν
να χρησιµοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, µε κατάλληλη αναµόρφωση του προϋπολογισµού τους, ύστερα από δεσµευτική εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής, εφαρµοζοµένου αναλόγως του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Ρύθµιση ζητηµάτων κίνησης παραχωρούµενων
οχηµάτων σε δήµους
Για τα οχήµατα που έχουν παραχωρηθεί σε δήµους από εταιρείες εµπορίας οχηµάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων
για χρήση µε σκοπό την αντιµετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών
αναγκών που σχετίζονται µε τα µέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως τη λήξη της σύµβασης παραχώρησης και
πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεµβρίου 2020 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117) και της υπ’ αρ.
129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού
Οικονοµικών (Β’ 108).
Άρθρο εικοστό πέµπτο
Ρύθµιση ζητηµάτων λειτουργίας κυλικείων
εντός σχολικών µονάδων
Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστηµα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δηµόσιων σχολικών
µονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται µισθώµατα για
την ενοικίασή τους.
Άρθρο εικοστό έκτο
Μετακίνηση µαθητών
Κατά τη µετακίνηση µαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις, από και προς τη σχολική µονάδα φοίτησης, λαµβάνεται κάθε απαραίτητο µέτρο για τη προστασία της υγείας τους
από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να εξειδικεύονται τα µέτρα που λαµβάνονται για τον
σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής
συνωστισµού, είναι δυνατή η µεταφορά των µαθητών αυτών µε
επιπλέον ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων µέσων, µε κατάλληλα µεταφορικά µέσα
που πληρούν τους όρους της κείµενης νοµοθεσίας µε ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης κατά το άρθρο 118 του
ν. 4412/2016
(A’ 147) ή, εφόσον η αξία της σύµβασης υπερβαίνει το όριο του
ανωτέρω άρθρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο εικοστό έβδοµο
Αποφάσεις απόσπασης ή µετάταξης Α’ κύκλου
κινητικότητας 2019
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για τον Α’ κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή µετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία έως τις 30 Ιουνίου 2020.»
Άρθρο εικοστό όγδοο
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας
1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόµενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν
για λόγους δηµόσιας υγείας, µε βάση τις διατάξεις της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), της από 14.3.2020
Π.Ν.Π. (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), δύναται να παραταθούν έως τις
30 Σεπτεµβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες

αυτές. Οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου διέπονται από
το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’ 191) και η παράταση δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
2. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων της παρ. 1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004
(Α’ 134).
Άρθρο εικοστό ένατο
Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α’ βαθµού
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στα
µέσα δηµοτικής συγκοινωνίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α’ βαθµού και οι επιχειρήσεις τους µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις προµήθειας οχηµάτων, προµήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης,
ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούµενου από τον οικείο δήµο ή την επιχείρηση, κατά τις διαδικασίες
του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως των κατώτατων ορίων
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας
ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
2. Για τη σύναψη των συµβάσεων του παρόντος εφαρµόζεται
αναλόγως η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο δεύτερο του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο τριακοστό
Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών
ραδιοφωνικών σταθµών
Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39
του ν. 4635/2019 (Α’ 167) παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2020.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυµες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ,
ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 ν.
2308/1995
Η ηµεροµηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α’114), όπως ορίστηκε µε
το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α’207), παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο
της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 6 Μαΐου 2020 έως και τις
15 Ιουλίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
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α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθεσµία επτά
(7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά
παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων
νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την
κατάθεση υποµνήµατος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις
οποίες ως προς την κατάθεση υποµνήµατος ισχύει το άρθρο 138
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για
την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης και την υποβολή
γραµµατίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση
των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση
εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος.
2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α’8)
και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 µπορούν να υποβάλλονται, για
το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα, και ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε µε το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραµονής της δικασίµου,
αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραµµατεία
και έχουν την ίδια νοµική ισχύ µε αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις
περιλαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989
ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η
οικεία Γραµµατεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήµατα οργάνωσης δικαστηρίων
Για τα χρονικά διαστήµατα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου
2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεµβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζοµένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου
17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.
1756/1988, Α’ 35), τα τµήµατα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος
συγκρότησής τους, ο αριθµός των δικασίµων και των υποθέσεων
κάθε µίας δικασίµου, καθώς και η κατανοµή των υποθέσεων στα
τµήµατα ορίζονται µε πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των οριζοµένων για τα θέµατα αυτά στον Κανονισµό του.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο τριακοστό πέµπτο
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Στο π.δ. 79/2017 (Α’ 109) επέρχονται οι εξής µεταβολές:
1. Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η
έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Από τις 15 έως
τις 30 Μαΐου».
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2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως
εξής:
«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α’ της παρ. 4 µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά
µέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».
3. Στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η
έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται µε τη φράση «Από τις 15 έως τις
30 Μαΐου».
Άρθρο τριακοστό έκτο
Λήψη µέτρων µετά από την επαναλειτουργία
των εκπαιδευτικών δοµών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να λαµβάνεται, µετά από την άρση της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής µονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δοµής, φορέα ή ιδρύµατος, δηµόσιων ή ιδιωτικών,
κάθε τύπου και βαθµού, ειδικώς για το χρονικό διάστηµα έως την
31η Δεκεµβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείµενης
σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε:
α) να καθίσταται δυνατή η οµαλή και ασφαλής λειτουργία όλων
των εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων, καθώς και εν
γένει όλων των εποπτευόµενων από ή υπαγόµενων στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων δοµών, φορέων και υπηρεσιών, δηµοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθµού, ιδίως όσον αφορά
στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δοµών και στη λήψη µέτρων υγιεινής,
β) να καθίσταται δυνατή η οµαλή και ασφαλής διενέργεια των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθµού, εποπτευόµενων από ή υπαγόµενων στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
γ) να διενεργούνται µε ασφάλεια για τη δηµόσια υγεία οι κάθε
είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των
πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται,
κατά περίπτωση, µετάθεση ή και µαταίωση της ηµεροµηνίας εξέτασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής
τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο. Η κοινή
απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά και µόνο ως προς
τη µετάθεση ή και µαταίωση της ηµεροµηνίας εξέτασης, εκδίδεται µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να λαµβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2019-2020 και
2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείµενης σχετικής
διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο αναφορικά µε την εκπαιδευτική
διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης
και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, όπως µέσω της τροποποίησης της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης των µαθηµάτων, του
διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραµµάτων και των προγραµµάτων σπουδών. Με όµοια απόφαση µπορεί
να ρυθµίζεται, σε περίπτωση αναβολής ή µαταίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέµα σχετικό µε τον χαρακτηρισµό της φοίτησης, την προαγωγή και την απόλυση
µαθητών, σπουδαστών και καταρτιζοµένων, καθώς και µε την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτηµα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να λαµβάνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών α’ και β’
κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού
έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών
για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυ-
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νατότητα σύντµησης του εαρινού εξαµήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τον χρόνο,
τον τρόπο και τα µέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών
στο πλαίσιο προγραµµάτων α’ και β’ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..
4. Προσωπικό καθαριότητας των δήµων κατηγορίας ΥΕ16, µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µπορεί να διατίθεται και για την
καθαριότητα σχολικών µονάδων αρµοδιότητας του οικείου
δήµου, κατά το διάστηµα λειτουργίας τους, για όσο διάστηµα
υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεµβρίου 2020.
Άρθρο τριακοστό έβδοµο
Προµήθεια µέσων ατοµικής υγιεινής και
συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δοµές
1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), που κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύµανσης, µπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας του, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί
δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
όπως εκάστοτε αναπροσαρµόζονται και ισχύουν. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να διενεργείται η κατανοµή των ειδών στις εκπαιδευτικές δοµές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η
παράδοση των ειδών µπορεί να πραγµατοποιείται και απευθείας
από τον ανάδοχο στον οικείο δήµο, µε βάση την απόφαση κατανοµής του προηγούµενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήµου, µε
µέριµνα του οποίου τα προµηθευόµενα είδη παραδίδονται αµελλητί στις εκπαιδευτικές δοµές, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση
κατανοµής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούµενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αµελλητί στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. 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 την 30η Σεπτεµβρίου 2020,
διαδικασίες έκτακτης προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων και κάθε ενδεδειγµένου
µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µπορούν να διενεργούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκοµείων, κλινικών, µονάδων
και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρµόδια αναθέτουσα αρχή, που εµπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρµόζονται και ισχύουν.».
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020,
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να διενεργεί
διαδικασίες για την ανάθεση συµβάσεων προµήθειας βιοκτόνων,
αντισηπτικών, υγειονοµικού και λοιπού προστατευτικού υλικού
για την κάλυψη των αναγκών των δηµόσιων εκπαιδευτικών δοµών
της επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρµοδιότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Προµήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως
εκάστοτε αναπροσαρµόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονοµικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του
άµεσου εφοδιασµού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για λόγους άµεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δηµόσιας υγείας στις επιµέρους εκπαιδευτικές
δοµές. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού
υλικού και φαρµάκων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιµετώπιση των προεκτιθέµενων έκτακτων αναγκών.
2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προµήθειας της παρ.
1 αποστέλλεται αίτηµα προµήθειας των αναγκαίων ειδών από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τον Υπουργό Υγείας,
κοινοποιούµενο στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.. Στο πλαίσιο του αιτήµατος του
προηγούµενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται το είδος των
προµηθευόµενων προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα
αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό προµήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστηµα υλοποίησης της προµήθειας.
Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτηµα υλοποίησης της προµήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., προς άµεση υλοποίηση. Η πρόσκληση
για την υλοποίηση της προµήθειας συντάσσεται σύµφωνα µε το
αίτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναρτάται
από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην ιστοσελίδα της. Αµέσως µετά από την
αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των
προσφορών και το περιεχόµενό τους στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε εισηγητικό σηµείωµα ως προς το αποτέλεσµα της προµήθειας και το περιεχόµενο της σύµβασης προς τελική έγκριση. Με µόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συνάπτεται η σύµβαση
προµήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των προµηθευόµενων
υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
διενεργείται η κατανοµή των ειδών στις εκπαιδευτικές δοµές και
µε την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία
παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών µπορεί να
πραγµατοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο
δήµο, µε βάση την απόφαση κατανοµής του προηγούµενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται
από υπαλλήλους του δήµου, µε µέριµνα του οποίου τα προµηθευόµενα είδη παραδίδονται αµελλητί στις εκπαιδευτικές δοµές,
σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση κατανοµής. Για την παραλαβή
στις περιπτώσεις και των δύο προηγούµενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων
αποστέλλεται αµελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προµήθειας καλύπτεται από έκτακτη ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας
από τον κρατικό προϋπολογισµό, ύστερα από κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της παρ. 1 για την αγορά υλικών και µέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Το ποσό της έκτακτης
ενίσχυσης κατανέµεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., κατά τη διαδικασία του
άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 42), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’
76), µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Άρθρο τριακοστό ένατο
Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» για το
σχολικό έτος 2019-2020
1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράµµατος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης µαθητείας» έως την 15η Νοεµβρίου 2020 και
να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 µπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά
για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη
µαθητείας», εφαρµόζεται:
α. Πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της ειδικότητας
έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγµατοποιείται εβδοµαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική µονάδα του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων,
του Πάσχα και των θερινών διακοπών.
β. «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία
σε εργασιακό χώρο», διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών
εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε πέντε (5) ηµέρες.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό
Μέτρα στήριξης ναυτικών
1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόµενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούµενων ανέργων
που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας
(ΓΕΝΕ) και τις Λιµενικές Αρχές και λαµβάνουν την τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου
2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9
του π.δ. 228/1998 (A’ 176), για έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) είναι απογεγραµµένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια
υπηρεσία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε πλοία µε ελληνική ή ξένη
σηµαία που έχουν συµβληθεί µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
(Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία µε ξένη σηµαία µη συµβεβληµένα µε το
Ν.Α.Τ., εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών
µελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλάχιστον
µήνες πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί την τελευταία τριετία,
η οποία υπολογίζεται αναδροµικά από την ηµέρα εγγραφής τους
στους καταλόγους προσφεροµένων προς ναυτολόγηση,
β) έχει µεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα
πιο πάνω πλοία χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός (1) έτους,
γ) είναι γραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων για
ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιµενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες.
2. Οι επιδοτούµενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται
στο ΓΕΝΕ, σε ηµεροµηνίες καθοριζόµενες από αυτό, ή στις Λιµενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί, διαφορετικά διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους.
3. Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδίκαια και
οι άνεργοι ναυτικοί που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων προς
ναυτολόγηση και δεν λαµβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται οι όροι
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος,
καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόµη µήνες,
εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
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5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται µέσω
έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του
ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε
τη διαδικασία της περ. ζ’ της παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
6. Στην παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από
30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’86), επέρχονται οι εξής µεταβολές:
α) Η περ. α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, που
πλήττονται σηµαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει µετά 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 έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση
ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας
(φύλαξης) επί πλοίου. Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, δύνανται, οµοίως, να ανασταλούν συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών:
αα) επαγγελµατικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασµένα
µε ναυτολόγιο ή µε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται
από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα µετά την 1η Μαρτίου 2020,
αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες µετά την
1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασµένα µε ναυτολόγιο ή µε ειδικές καταστάσεις,
αγ) πλοίων που εµπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2575/1998 (Α’ 23) µετά την 1η Μαρτίου 2020.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν από κοινού την ηµεροµηνία
έναρξης αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης, η οποία δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δροµολογίων ή µη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ηµεροµηνίας επιβολής
του µέτρου του εν µέρει προσωρινού περιορισµού κυκλοφορίας
κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη µεταφορά επιβατών δια
θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής και επαγγελµατικών τουριστικών πλοίων στην
ελληνική Επικράτεια, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι της 21ης Μαρτίου 2020, σύµφωνα µε την
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 944). Για τα πλοία που δεν έχουν εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο δροµολογιακών τους υποχρεώσεων για τους µήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται
ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και η αναστολή συµβάσεων
οµοίως δηλώνεται από κοινού από τα συµβαλλόµενα µέρη και
δύναται να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης
ναυτικών, η υγειονοµική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον
Οίκο Ναύτου. Η αναστολή των συµβάσεων ναυτολόγησης µπορεί
να εφαρµοστεί µέχρι ένα (1) µήνα, µε δυνατότητα παράτασης µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης
του κορωνοϊού COVID-19.».
β) Η περ. γ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογεγραµµένοι ναυτικοί
επιβατηγών,
επιβατηγών-οχηµαταγωγών
και
φορτηγών-οχηµαταγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδοµεταφορών,
τουριστικών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου
2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυµατισµού.».
γ) Η περ. ζ’ αντικαθίσταται ως εξής:
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«ζ) Οι ναυτικοί των περ. α’ έως γ’ λαµβάνουν ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, αποζηµίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων
(800) ευρώ. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και
την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων καλύπτεται µέσω
έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του
ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) κατά
παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και της υπ.
αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1138). Η ανωτέρω επιχορήγηση
καταβάλλεται στον Οίκο Ναύτου, µέσω έκδοσης εντάλµατος από
τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του
ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο
ασφαλιστικής ενηµερότητας, σε τέλη χαρτοσήµου και σε οποιαδήποτε κράτηση, Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση του άρθρου
91 του ν. 4270/2014, ούτε συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή.
Ως δικαιολογητικά έκδοσης του εν λόγω χρηµατικού εντάλµατος
για την απόδοση του ποσού έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του
τακτικού προϋπολογισµού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής:
ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρµόδιου διατάκτη, κατόπιν
αναλυτικής πρότασης του Οίκου Ναύτου,
ζβ) αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη,
ζγ) κατάσταση πληρωµής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που
θεωρείται από τον Διευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
Οίκου Ναύτου και περιλαµβάνει κατά στήλη:
i) τα στοιχεία λογαριασµού του Οίκου Ναύτου (επωνυµία - τίτλος, Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθµός τραπεζικού
λογαριασµού σε µορφή IBAN, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση),
ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο,
ζδ) βεβαίωση Τράπεζας µε τα στοιχεία του αριθµού λογαριασµού του Οίκου Ναύτου σε µορφή IBAN.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Οίκο Ναύτου στην αρµόδια για την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος
Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
ΥΝΑΝΠ.
Τα αδιάθετα ποσά, µετά από την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου, επιστρέφονται έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύµφωνα
µε το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), µε µέριµνα του Οίκου
Ναύτου, και κατατίθενται στον λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα
της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου», αποτελώντας
έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού.».
ε) Στο τέλος της περ. ι’ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
της περ. γ’, οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενηµέρωση από
τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής, αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιµενικές Αρχές και να συµπεριλαµβάνονται στους καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν
ελέγχου των σχετικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό φυλλάδιο από
Λιµενικές Αρχές.».
7. Η παρ. 3 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), µε την
οποία 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 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επεκτείνεται
η χρονική περίοδος της εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου
για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας του κορωνoΐού
COVID-19.».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τελεί σε
αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος κύριας
κατοικίας για τον µήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας
της σύµβασης εις βάρος του µισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη
αστική αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».
9. Η διάρκεια ισχύος των γνωµατεύσεων των Υγειονοµικών
Επιτροπών Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης
(ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί µετά την 11η Ιουνίου 2019 παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου
2020 κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να
παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για επιπρόσθετο
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, εφόσον
εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Έλεγχος νοµιµότητας των συµβάσεων για τη
διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση δροµολογίων,
σύµφωνα µε το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), υπόκεινται στον έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την παρ. 8
του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός
και η σύµβαση θεωρηθεί µη συναφθείσα, εφαρµόζεται το τρίτο
εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145).
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση
σε αγροτικές εργασίες
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη τρίτης
χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’
80), δύναται να υποβάλλει, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης του τόπου διαµονής του, προκειµένου να τον µετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του
προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε µέσω
υπηρεσίας ταχυµεταφοράς, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συνοδεύεται από:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του,
ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει
να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και
δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριµένο πολίτη τρίτης χώρας
για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών από
την ηµεροµηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούµενων ασφαλιστικών
εισφορών,
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βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του
ν. 3386/2005 (Α’ 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως
αυτές απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τη σύναψη σύµβασης εργασίας, την οποία, λόγω
έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιµετώπιση των αναγκών της εκµετάλλευσής του,
βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του
άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).
2. Οι υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος,
εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρµόδιες
Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριµένων
πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014 για
λόγους που σχετίζονται µε τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της
χώρας.
3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει
στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής και
περιφερειακής εµβέλειας
1. Παρέχεται δικαίωµα στους παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης,
εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, για καταβολή στον πάροχο
δικτύου µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» ποσοστού 50% της µηνιαίας αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή
υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας αντίστοιχα και συµπληρωµατικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες
συµβάσεις, κατά τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, για
την οποία ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει σχετικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως πρέπει
να πραγµατοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες
συµβάσεις προθεσµίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου
περιεχόµενου έναντι του παρόχου δικτύου µε τον διακριτικό
τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή των
υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των προαναφερθέντων µηνών και ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό
τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχοµένου για την παροχή των υπηρεσιών του.
2. Στον πάροχο δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτηµα του συµψηφισµού ποσού ίσου µε το τυχόν υπόλοιπο ποσοστό 50% της
τιµολογηθείσας και µη καταβληθείσας µηνιαίας αµοιβής, από παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας,
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τους µήνες
της παρ. 1, ανά µήνα, µε επόµενη δόση ή επόµενες δόσεις του
Εκπλειστηριάσµατος που καταβάλλεται για το ένα (1) Δικαίωµα
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13)
Δικαιώµατα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης,
δυνάµει της υπ’ αρ. 706/4/6.2.2014 απόφασης της Εθνικής Επι-
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τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, «Ανακήρυξη Υπερθεµατιστή της Δηµοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκποµπής».
3. Κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαΐου 2020 έως και
την 31η Αυγούστου 2020 αναστέλλεται το δικαίωµα του παρόχου
δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκποµπής ψηφιακού σήµατος,
καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει
χρήση του δικαιώµατος της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
1. Προς αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, είναι
δυνατόν, να προβλέπονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε µέρος της Επικράτειας, σε δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δηµόσιους
και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:
α) υποχρεωτική χρήση µάσκας,
β) µέτρα τήρησης µέγιστης αναλογίας ατόµων ανά ορισµένη
επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης µεταξύ τους,
γ) µέτρα ατοµικής υγιεινής και προστασίας,
δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα µέτρα της παρ.
1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη της
αρµόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιµο από εκατόν πενήντα (150)
έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω µέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιµο
από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστηµα από δεκαπέντε (15) έως
ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή
του διοικητικού προστίµου της παρ. 2 είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού, η Ελληνική Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και
οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό
πρόστιµο της παρ. 2, αναλόγως του βαθµού διακινδύνευσης της
δηµόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα
για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρµοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθήνα, 1 Μαΐου 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».
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Επέκταση του ευεργετήµατος της έκπτωσης
ποσοστού 25% σε εµπρόθεσµα καταβαλλόµενες
δόσεις βεβαιωµένων οφειλών µηνός Μαΐου 2020
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’55) που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’76), προστίθεται έβδοµο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε
µισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να παρατείνεται η
προθεσµία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι
προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών. Κατά το χρονικό
διάστηµα παράτασης της προθεσµίας και αναστολής καταβολής
των βεβαιωµένων οφειλών και των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους ή προσαυξήσεις. Στις
ρυθµίσεις των προηγούµενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά
πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 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 εικοσιπέντε
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. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε
εµπροθέσµως καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµένων οφειλών και
δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής µε
ηµεροµηνία καταβολής εντός του µηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσµία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται µε τις αποφάσεις
της παρ. 2 µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουµένου
εδαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του

τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου
2020 και διενεργείται µέσω συµψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό
της έκπτωσης µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές, ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική
Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής
µετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή µεταγενέστερη ηµεροµηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.».
2. Η διάταξη του έβδοµου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρµόζεται
για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.
Άρθρο 4
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων
ναυτικών για τον µήνα Μάιο 2020
1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης ισχύος
της ΠΝΠ ως εξής:
«Άρθρο δεύτερο
Μείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων
και µισθώσεων κύριας κατοικίας
1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε
τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων περί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του µισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική καταβολή. Η
µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώτου εδαφίου δεν
γεννά δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών
στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση
πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που
προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση στο πλαίσιο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις
οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID19, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως άνω
ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις για
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι
(6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών αναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες.
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το
έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου σε επιχείρηση
της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η
σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου απαιτείται ο εργαζόµενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συµβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης ως µισθωτής, να συνδεόταν µε σχέση εργασίας µε την
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επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρµογής των ειδικών και
έκτακτων µέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19.
3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδηµία του
κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των αποφάσεων που έχουν 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 κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους
µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην
παρ. 1. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για
την περίπτωση µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί
έναντι µισθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή
και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και
αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως άνω ποσοστού του 40%
σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις
για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών αναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα
καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο
σύνολό τους κατά τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες. Τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συµβάσεις µίσθωσης
κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου σε
επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά
από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».
2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Μείωση µισθώµατος για µισθώσεις εξαρτηµένων
µελών - φοιτητών υπό όρους
1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 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), 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 παρ. 1 ή της παρ. 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
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Η παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), που κυρώθηκε µε το
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άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τελεί σε
αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο µέρος
συµφώνου συµβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος κύριας κατοικίας
για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από εισήγηση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».
Άρθρο 5
Παράταση προθεσµίας ληξιπροθέσµου για αναδροµικώς εισπραχθείσες αποδοχές
Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’170) αντικαθίσταται ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισµού του
φόρου που εκδόθηκαν µέχρι την 31η.12.2019 µε βάση στοιχεία
που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν
αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδροµικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσµες την 31η.07.2020.»
Άρθρο 6
Παράταση προθεσµιών καταβολής φορολογικών
επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του
φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύµφωνα
µε την περ. δ’ της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν.
2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα
καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον µήνα
Απρίλιο 2020. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης
(Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω
φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.
2. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ηµέρες, οι προθεσµίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν
σε προϊόντα καφέ των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 53Α
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγµατοποιείται µέχρι και την 5η.6.2020.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 25η.5.2020.
Άρθρο 7
Χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας στους εργαζοµένους στην
Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
1.Στους εργαζοµένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. χορηγείται µηνιαίο επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του επιδόµατος καθορίζεται ανά
κατηγορία ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α’.
β. Εβδοµήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β’.
γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ’.
2. Ορισµοί:
Α. Ως «τεχνικές ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες: βοηθοί ηλεκτρολόγοι, βοηθοί χειριστές ανυψωτικών βαρέων
οχηµάτων, δοκιµαστές κινητήρων αεροσκαφών (Α/Φ), δοκιµαστές παρελκοµένων Α/Φ, ελασµατουργοί Α/Φ, εφαρµοστές, ηλεκτρολόγοι Α/Φ, ηλεκτρολόγοι οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι
συντήρησης, ηλεκτρολόγοι συντήρησης και κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υποσταθµών, ηλεκτρονικοί, θερµαστές, κατασκευαστές καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές,
µηχανικοί αεροκινητήρων, µηχανικοί Α/Φ, µηχανικοί κινητήρων
Α/Φ, µηχανικοί οχηµάτων, µηχανικοί παρελκοµένων κινητήρων
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Α/Φ, µηχανικοί συντήρησης, µηχανολόγοι, µηχανοξυλουργοί, µηχανοξυλουργοί
συντήρησης,
µηχανουργοί,
οικοδόµοι,
πλύντες/καθαριστές Α/Φ, συγκολλητές, συναρµολογητές ηλεκτρονικών, συντηρητές συστηµάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών µε σύνθετα υλικά, τεχνικοί δοµής Α/Φ, τεχνικοί
επιφανειακών διεργασιών, τεχνικοί ηλεκτρολογικού εξοπλισµού,
τεχνικοί ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικοί συντήρησης, τεχνικοί ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί καθαρισµού κινητήρων,
τεχνικοί µεταλλικών δεξαµενών/ψυγείων, τεχνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί συντήρησης κλιµατισµού/ψύξης/εξαερισµού,
τεχνικοί υποστήριξης παραγωγής, τεχνίτες βαφής, υδραυλικοί
κατασκευών, χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχηµάτων και γερανών, χειριστές αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων
υλικών, χειριστές γερανογέφυρας, χειριστές εργαλειοµηχανών
CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες συντήρησης.
Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες ειδικότητες επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, αποστολών/παραλαβών,
διακρίβωσης
(ηλεκτρολογικών),
διακρίβωσης
(µηχανολογικών), διεργασιών, ελασµατουργών/µηχανουργείου,
εργαλείων, ηλεκτρονικών, κατασκευών εργαλείων, κινητήρων
Α/Φ, παρελκοµένων κινητήρων Α/Φ, ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου συνθέτων υλικών, ποιοτικής διασφάλισης, συναρµολόγησης
αεροκατασκευών.
3. Στην κατηγορία Α’ περιλαµβάνονται:
α. Εργαζόµενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής, ειδικοτήτων
επιθεωρητή παραγωγής ή ειδικότητας διπλωµατούχου µηχανικού, χηµικού ή πτυχιούχου µηχανικού ΤΕ, που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία
άµεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιµεταλλώσεων,
Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων
Υλικών (104) και των υποσταθµών ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Οι χηµικοί και χηµικοί-βιοχηµικοί, που υπάγονται οργανικά
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης παραγωγής στους εργοστασιακούς χώρους
του Κτιρίου Συντήρησης Αεροσκαφών (31).
γ. Οι τεχνικοί ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α’ 177) και τεχνικοί
προστασίας περιβάλλοντος, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία άµεσου
προσωπικού παραγωγής στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.
4. Στην κατηγορία Β’ περιλαµβάνονται:
α. Οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου της εταιρίας.
β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά στη Γενική
Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άµεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους
των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42),
Ηλεκτρονικών (51), Επιµεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91),
Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθµών ηλεκτρικής ενέργειας.
γ. Οι εργαζόµενοι που υπάγονται οργανικά στην Υπηρεσία
Αποστολών/Παραλαβών του Τοµέα Αποθηκών της Διευθύνσεως
Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης
και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης στους εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81).
δ. Οι εργαζόµενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής και ειδικότητας διπλωµατούχου µηχανικού Τοµέα Ασφάλειας Πτήσεων
που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύργου Ελέγχου (61).
ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές συστηµάτων πυρασφάλειας, της Υπηρεσίας Πυρασφάλειας του Τοµέα
Ασφάλειας.
5. Στην κατηγορία Γ’ περιλαµβάνεται το προσωπικό που δεν
υπάγεται στις ρυθµίσεις των παρ. 3 και 4, εφόσον:
α. εργάζεται στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών
(51), Επιµεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής
(71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81), Συντήρησης Εγκα-
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ταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104),
β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και
Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχει
εργασία στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.
6. Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι
οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που
δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για
όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες
(κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε
βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος,
καθώς και σε αυτή που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του τ. Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε
σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται
κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Αν ο προϊστάµενος έχει βαθµό
κατώτερο του Διευθυντή, τότε τη βεβαίωση συνυπογράφει και ο
οικείος Διευθυντής, εκτός εάν η οικεία µονάδα συνιστά αυτοτελή
Τοµέα, στην οποία περίπτωση συνυπογράφει ο οικείος Γενικός
Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύµβουλος.
7. Σε περίπτωση αποµακρύνσεως του εργαζοµένου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως, ενδεικτικά, µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος,
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου
προϊσταµένου και του οικείου Διευθυντή, εκτός εάν η οικεία µονάδα συνιστά αυτοτελή Τοµέα, στην οποία περίπτωση αντί του
Διευθυντή ευθύνεται ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει
αυτού, ο Διευθύνων Σύµβουλος.
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν µέχρι την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από την παρ. 10
του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Άρθρο 8
Tροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019
Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου εφαρµόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α’104), ενώ αυτά δεν δύναται
να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση µέχρι τη λήξη της
διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.».
2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή
εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, από την ηµέρα του διορισµού
τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, είτε οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά µόνον
για δόλο ή βαρεία αµέλεια.
Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) εφαρµόζονται και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την προϋπόθεση ότι οι
οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν
και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά τη διάρκεια της θητείας των
ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν
στο Δηµόσιο από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους. Σε περίπτωση που
οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η
ευθύνη βαραίνει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, υπό την ειδικότερη
προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθµισης γεννήθηκε και κατέστη
ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθµιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της
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θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αµέλειά
τους.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) εφαρµόζονται και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την προϋπόθεση ότι οι οφειλές
της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους.
Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η ευθύνη βαραίνει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2,
υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθµισης
γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθµιση απωλέσθηκε
κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο
ή βαρεία αµέλειά τους. Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έγκλησης,
καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως,
ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής
εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ
των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.»
Άρθρο 9
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός
οικονοµικού έτους 2020 Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων
Στον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035
501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά διακόσια πενήντα
εκατοµµύρια ευρώ (250.000.000 ) στο εθνικό σκέλος και κατά
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ (1.000.000.000 ) στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος.
Οι προστιθέµενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό
Λογαριασµό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων προστασίας της δηµόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.
Άρθρο 10
Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν. 4549/2018
Στον ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθεται άρθρο 91Α ως εξής:
«Άρθρο 91Α
Εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα
και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη χρηµατοδότηση των κρατών - µελών αυτής, στο
πλαίσιο Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διακρατικών
συµφωνιών.
2. Οι εγγυήσεις της παρ. 1 παρέχονται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96 και 97 του ιδίου νόµου, οι
οποίες τυγχάνουν εφαρµογής στην ως άνω διαδικασία παροχής
εγγυήσεων.»
Άρθρο 11
Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
για συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες
1. Στο Παράρτηµα III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε
µειωµένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν.
2859/2000 (Α’ 248), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παρ. 51, ως εξής:
«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποι-
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αδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201
(ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν
λόγω δασµολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό
(13%).»
β. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Εισιτήρια κινηµατογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»
γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται
νέα παρ.1α ως εξής:
«1α. Η µεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.»
δ. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων και λοιπών
συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευµα
σε οποιαδήποτε αναλογία.»
2. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος III «Αγαθά και Υπηρεσίες
που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)»,
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε
τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την προηγούµενη
παράγραφο, εφαρµόζονται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την
31η Οκτωβρίου 2020.
Άρθρο 12
Επέκταση των µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονοµικού δικαίου,
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Μετά την παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), όπως ισχύει, προστίθεται παρ.
1.α. ως εξής:
«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη
µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης για τις κοινωνίες, αστικού ή κληρονοµικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τις συµπλοιοκτησίες οι οποίες δεν απασχολούν εργαζοµένους ή
απασχολούν µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους και για τις
οποίες εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται αναδροµικά για
τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.»
Άρθρο 13
Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο
αντιµετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ.
42 ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του
Κ.Φ.Ε. το ποσό του µισθώµατος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο αντιµετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους µήνες που
ίσχυσε ή θα ισχύσει το µέτρο µειωµένης καταβολής επί του µηνιαίου µισθώµατος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).»
2. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του
ν.
4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου µε ποσοστό 20% επί του 60% των
µισθωµάτων των µηνών αυτών λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από οφειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής προς
τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και µετά, πλην των οφειλών
από ρυθµίσεις/διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών
υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
Άρθρο 14
Παράταση προθεσµιών καταβολής βεβαιωµένων
οφειλών και δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής, αναστολή είσπραξης
ληξιπρόθεσµων οφειλών και συµψηφισµός κατά 25% µε βεβαιωµένες οφειλές για τους εκµισθωτές ακινήτων
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19 απαλλάσσονται από την
καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συµφωνηθέντος µισθώµατος, παρατείνονται οι προθεσµίες καταβολής
των βεβαιωµένων οφειλών και των δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και
αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους ως
εξής:
α) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µισθώµατος κατά
τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθµίσεων
ήταν εντός των µηνών αυτών, αυτές παρατείνονται µέχρι
31.8.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσµων οφειλών τους,
β) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µισθώµατος κατά
τον µήνα Μάιο 2020 και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής
των οφειλών τους και των δόσεων ρυθµίσεων ήταν εντός του
ιδίου µήνα, αυτές παρατείνονται µέχρι 30.9.2020 και αντίστοιχα
αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους,
γ) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µισθώµατος κατά
τον µήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθµίσεων ήταν εντός του
ιδίου µήνα, αυτές παρατείνονται µέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα
αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους.
2. Για το διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι
και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των
περ. β’ και γ’ της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα
καταβληθούν εµπρόθεσµα, συµψηφίζεται µε άλλες βεβαιωµένες
οφειλές ή δόσεις ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και µετά. Ειδικά για τους
εκµισθωτές της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
ΠΝΠ (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν. 4683/2020 (Α’ 83),
οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για
οφειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία εντός των µηνών Μαρτίου
και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εµπρόθεσµα. Ειδικά για τους εκµισθωτές του άρθρου 3 του
ν.
4684/2020 (Α’ 86), οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρµόζονται και για οφειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία εντός του µηνός
Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν 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 της παρούσας 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. Οι διατάξεις της
παρ. 1 που προβλέπουν παράταση προθεσµιών καταβολής,
καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε δόσεις ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθµίζεται κάθε ανα-
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γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
Άρθρο 15
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών – φοιτητών
και µισθώσεων ναυτικών
1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαµβάνονται και τον µήνα Ιούνιο 2020
ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους
που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος
και για τον µήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο
και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να
πλήττεται οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες κατά
τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον µήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις
του προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Τα οριζόµενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συµβάσεις
µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του
οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω
των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) προστίθεται παρ. 3 ως
εξής:
«3. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον µήνα Ιούνιο
2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµενος σε
επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας
λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ή το αργότερο έως και τον µήνα Αύγουστο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως
αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και µήνα µε την απόφαση του
ίδιου 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 της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 4.α ως εξής:
«4.α. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τελεί σε
αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο µέρος
συµφώνου συµβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος κύριας κατοικίας
για όσο χρόνο η σύµβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί
σε αναστολή και το αργότερο έως και τον µήνα Αύγουστο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Με
την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθµίζονται και
τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας.»
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Άρθρο 16
Φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων των
κυβερνητών, συγκυβερνητών και µηχανικών αεροσκαφών
αεροπορικών εταιρειών µε φορολογική κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της
αποζηµίωσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
1. Μετά την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν.
4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται περ. γ’ και δ’ ως εξής:
«γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι µηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών µε φορολογική κατοικία ή µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη µηναία αποζηµίωση που λαµβάνουν και η οποία φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), και
δ) τα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) για τη µηνιαία αποζηµίωση που
λαµβάνουν και η οποία φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, το εισόδηµα από µισθωτή
εργασία που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα
που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού, οι κυβερνήτες,
οι συγκυβερνήτες και οι µηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών
εταιρειών µε φορολογική κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές της παρ. 2 του
άρθρου 15.»
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 43 ως
εξής:
«43. Οι διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 και
της παρ. 2 του άρθρου 60 ισχύουν για τις αµοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.»
Άρθρο 17
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το
Υπουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα
αζήτητα αποθέµατα της ΑΑΔΕ για χρήση από
νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα
του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την
παρασκευή αντισηπτικών
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 όχι πέραν της 31ης. 12.2020, επιτρέπεται να διατίθεται δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, αιθυλική αλκοόλη, από
οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο την κατέχει νοµίµως, προς
τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δηµόσια νοσοκοµεία,
θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα για ιατρικούς
σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυτής από
βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών, κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α’ 281),
του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης.
Η αποδοχή της δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας διενεργείται
µετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της διατεθείσας αλκοόλης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2. Μετά την
κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Υπουργού Υγείας, η δωριζόµενη
ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης παραδίδεται και παραλαµβάνεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2, από τους οριζόµενους από το Υπουργείο Υγείας ως τελικούς αποδέκτες της.
Στην περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει νοµίµως αιθυλική αλκοόλη, εκδηλώνει την πρόθεση δωρεάς
της προς τον σκοπό της χρήσης της, ως έχει, από κατονοµαζόµενα στη δήλωση δωρεάς του δηµόσια νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα για ιατρικούς σκοπούς,
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η αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς διενεργείται µετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της προς διάθεση αιθυλικής αλκοόλης, µε δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας προς τον
δωρητή της και ταυτόχρονη αποδοχή της άµεσης διάθεσής της
υπέρ των ως άνω κατονοµαζοµένων προσώπων στη δήλωση δωρεάς.
Ως «αιθυλική αλκοόλη» για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος, νοείται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
(ουδέτερη), η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, η αιθυλική αλκοόλη
µη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2969/2001
(Α’ 281), καθώς και τα αραιωµένα, µε νερό, διαλύµατα των προαναφεροµένων αλκοολών µέχρι αλκοολικού τίτλου κατάλληλου
για τις προβλεπόµενες στο πρώτο εδάφιο χρήσεις.
Η κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη µπορεί να διατίθεται,
δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, και µετουσιωµένη, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 2969/2001 (Α’ 281),
αποκλειστικά προς τον σκοπό της χρήσης της από βιοµηχανίες/
βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Η προς διάθεση µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να έχει µετουσιωθεί
αποκλειστικά και µόνο είτε µε τις µετουσιωτικές ύλες που χρησιµοποιούνται για τη µετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που
προορίζεται για την παρασκευή αρωµάτων και καλλυντικών, είτε
µε τη µετουσιωτική ύλη προπυλενογλυκόλη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 3006682/1105/0029/2010 (Β’ 528),
όπως ισχύει.
Η δωρεάν διάθεση, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόµενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης και λοιποί φόροι, εισφορές ή τέλη που τυχόν
έχουν καταβληθεί από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νοµίµως τα ανωτέρω προϊόντα, δεν επιστρέφονται.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 17 του ν.
4675/2020 (Α’ 54) και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, αιθυλική αλκοόλη, η οποία έχει περιέλθει καθ’
οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα του Δηµοσίου και βρίσκεται
υπό τη διαχείριση των τελωνειακών αρχών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διατίθεται µε πράξη του Διοικητή της ως άνω Αρχής δωρεάν, για χρονικό διάστηµα όπως
αυτό ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
µε την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας, µετά την υποβολή σχετικού
αιτήµατος από το τελευταίο, προς τον σκοπό της χρήσης αυτής,
ως έχει, από δηµόσια νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό
της χρήσης αυτής από βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Η κατά τα παραπάνω δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης
πραγµατοποιείται, εφόσον αυτή θεωρείται κατάλληλη για τη
χρήση για την οποία προορίζεται. Η καταλληλότητα, στην περίπτωση της χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης από δηµόσια νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα για
ιατρικούς σκοπούς, ελέγχεται από οποιονδήποτε αρµόδιο φορέα
εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναλαµβάνει να ορίσει και τις ελάχιστες νόµιµες προδιαγραφές χρήσης της από το
Υπουργείο Υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η καταλληλότητα της αιθυλικής αλκοόλης είτε αυτή διατίθεται ήδη µετουσιωµένη είτε όχι, στην περίπτωση της χρήσης αυτής από
βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Το
Υπουργείο Υγείας δύναται όπως προβαίνει στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση των παρασκευαζόµενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ειδών προς κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας.
Η κατά τα ανωτέρω διατεθείσα αιθυλική αλκοόλη, κατά παρέκκλιση του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281),
δύναται να µεταφερθεί υπό τον διοικητικό έλεγχο των αρµοδίων
τελωνειακών και χηµικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και µε την εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ως
προς τις διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διακίνηση και την
παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης σε δηµόσια νοσοκοµεία, θε-
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ραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα, προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί, ως έχει, για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και σε
βιοµηχανίες/βιοτεχνίες που παρασκευάζουν αντισηπτικά για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, όπου και θα µετουσιώνεται
πριν τη χρησιµοποίησή της, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη
µετουσιωµένη, κατόπιν χορήγησης της σχετικής έγκρισης µετουσίωσης από την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία, εκτός εάν πρόκειται
για την περίπτωση µεταφοράς αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη εµπορίας χύµα αιθυλικής αλκοόλης προς τις προαναφερόµενες βιοµηχανίες/βιοτεχνίες, κατά την οποία η
µετουσίωση διενεργείται σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο.
Στην περίπτωση της παρασκευής αντισηπτικών, η διαδικασία
της µετουσίωσης στις εγκαταστάσεις της παρασκευάζουσας βιοµηχανίας/βιοτεχνίας γίνεται παρουσία υπαλλήλων των κατά τόπους αρµοδίων τελωνειακών και χηµικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
µε τις µετουσιωτικές ύλες που προβλέπονται στο έβδοµο εδάφιο
της πρώτης παραγράφου του παρόντος.
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ του προηγούµενου εδαφίου
παρακολουθούν και ελέγχουν τη νόµιµη χρησιµοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης, µετουσιωµένης ή µη, σύµφωνα µε το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο.
3. Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από
τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασµό του
Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης.
Άρθρο 18
Ρύθµιση για τη δηµιουργία του
Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
1. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγµα κατά κυριότητα, νοµή και
κατοχή προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ. ΑΕ»), που συστήθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 3489/2006
(Α’ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας
του Ελληνικού Δηµοσίου, µετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείµενο στη Δηµοτική Κοινότητα Περαίας του Δήµου
Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εµβαδού 760.807 τµ, µε ΚΑΕΚ 190941901071/0/0, όπως αυτό εµφαίνεται στο Κτηµατολογικό Φύλλο του Κτηµατολογικού Γραφείου
Καλαµαριάς. Σκοπός της µεταβίβασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α’ 143). Για τη µεταγραφή
του δικαιώµατος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο, απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το απόσπασµα της
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου που προβλέπεται στο
προηγούµενο εδάφιο, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται το
µεταβιβαζόµενο ακίνητο και το δικαίωµα κυριότητας της «Α.Ζ.Κ.
ΑΕ» επί του ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στη διάταξη του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε την οποία έγινε η µεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση του
εγγραπτέου δικαιώµατος στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο,
η εγγραφή του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για την καταχώριση
του εγγραπτέου δικαιώµατος αρκεί η απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα,
συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού µηχανικού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή οποιοσδήποτε άλλης
ισοδύναµης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση αυτήν.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας µεταβίβασης, η
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ υποχρεούται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την καταχώριση του σχετικού εγγραπτέου δικαιώµατος στο Κτηµατολογικό Γραφείο Καλαµαριάς, να προβεί στη
σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη,
υπέρ της εταιρείας, που πρόκειται να συσταθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3982/2011, ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), προκειµένου να λάβει χώρα η ανέγερση
των αναγκαίων κτισµάτων, υποδοµών και εγκαταστάσεων στο

ακίνητο της Α.Ζ.Κ. ΑΕ που µεταβιβάζεται µε το παρόν, σύµφωνα
πάντοτε µε τον σκοπό της παρούσας µεταβίβασης. Για τη σύσταση, µεταβίβαση, λήξη και απόσβεση του δικαιώµατος επιφάνειας επί του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για
τη ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του κυρίου και
του επιφανειούχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18
έως 26 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Μετά την πάροδο της διάρκειας του δικαιώµατος επιφάνειας, η χρήση και εκµετάλλευση
του ακινήτου της παρ. 1 του παρόντος, µετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, που θα έχουν ανεγερθεί
επ’ αυτού, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα προς
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατείχε δικαίωµα επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση
της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ», η οποία υποχρεούται να συνεχίσει τη λειτουργία
του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευοµένης της τροποποίησης του σκοπού της µεταβίβασης και του προορισµού του ακινήτου.
3. Η µεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας και η εγγραφή των δικαιωµάτων αυτών στο
κατά τόπο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ,
της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, λαµβάνουν χώρα ατελώς, και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για
τον Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000), όπως ισχύουν.
4. Η µεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 1 προς
την Α.Ζ.Κ. ΑΕ ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και το ακίνητο επανέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, εάν εντός δύο ετών, από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πάρκου σύµφωνα µε το άρθρο 47 του
ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ν.
3982/2011 η µη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης έγκρισης ή β) η ΕΑΝΕΠ δεν αποδείξει τη βιωσιµότητα του
έργου µε την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών και κεφαλαίων για
τη συγχρηµατοδότησή του που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του προϋπολογισµού της Α’ φάσης του έργου. Με
όµοια απόφαση, η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του ακινήτου περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και στην περίπτωση
που το ακίνητο χρησιµοποιηθεί για σκοπό άλλον από τον προβλεπόµενο στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση ανάκλησης της µεταβίβασης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια και µετά τη
διενέργεια αυτοψίας από τα αρµόδια όργανα του Ελληνικού Δηµοσίου, το ακίνητο, τα επ’ αυτού έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις
παραδίδονται από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που έλκει δικαιώµατα από αυτόν, µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής,
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, σε καλή
κατάσταση, για τη χρήση για την οποία προορίζονται και για αντίστοιχο σκοπό, λαµβανοµένης, πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση. Με την έκδοση της απόφασης
ανάκλησης της παρούσας παραγράφου αποσβέννυται αυτοδίκαια το συσταθέν δικαίωµα επιφάνειας.
5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδροµής των περιπτώσεων της παρ. 4, δεν µπορούν να προβληθούν κατά του Ελληνικού Δηµοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, του επιφανειούχου ή
οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες που κατέβαλαν ή για αποζηµίωση για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης,
επισκευής,
φύλαξης
και
ανάπλασης
του
µεταβιβαζόµενου ακινήτου και των επ’ αυτού κτιρίων, έργων και
εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζηµίωσης, σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της µεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ µέρους του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει από το Ελληνικό Δηµόσιο αποζηµίωση για τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώµατος επιφάνειας, ούτε και την απόδοση τυχόν πλουτισµού για
τα κτίσµατα και τις κατασκευές που ανήγειρε στο ακίνητο, τα
οποία θα περιέλθουν στην Α.Ζ.Κ. ΑΕ κατά τη λήξη του δικαιώµατος επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της µεταβίβασης του ακινήτου προς την
Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου. Το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση ή φύλαξη του
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µεταβιβαζόµενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτηµάτων του, ακόµη και αν αυτή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας
βίας. Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει απολύτως καµία ευθύνη για
τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του ακινήτου, την κυριότητα του οποίου µεταβιβάζει σύµφωνα µε την παρ. 1.
6. Για την επίτευξη του σκοπού της µεταβίβασης της παρ. 1 κι
εντός τριών (3) µηνών από τη µεταγραφή της σχετικής απόφασης µεταβίβασης στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο, συστήνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
εταιρεία ειδικού σκοπού Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
(ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρίας και
έχει την πρωτοβουλία ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου,
σύµφωνα µε την παρ. 2. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ως άνω
ΕΑΝΕΠ συµµετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς του ιδιωτικού
τοµέα, ενώ κατά µειοψηφία η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ
και άλλοι φορείς του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηµατικού
Πάρκου µπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε περισσότερα τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή, η τµηµατοποίηση, οι φάσεις, τα τµήµατα και ο προϋπολογισµός των έργων υποδοµής κάθε φάσης
περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παρ. 5
του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία
του ΕΠ υλοποιείται τµηµατοποιηµένα, η υλοποίηση της πρώτης
φάσης πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών της παρ. 4 του
άρθρου 53 του ν. 3982/2011. Η υλοποίηση κάθε επόµενης φάσης
πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών της παρ. 4 του άρθρου
53 του ν. 3982/2011, µε ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδοµής της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 3982/2011, για κάθε προηγούµενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραµµατισµός καθορίζεται στο εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Για την
έγκριση, ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου
δεν εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011.
8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηµατικού
Πάρκου γίνεται αποκλειστικά από την ΕΑΝΕΠ, κατά παρέκκλιση
της παρ. 2 του άρθρου 58 του
ν. 3982/2011.
9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται αναφορά στο δικαίωµα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή των µετόχων της, για το Επιχειρηµατικό
Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται η σύσταση του δικαιώµατος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Γ’ Μέρους του ν. 3982/2011.
10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται ειδικό
πολεοδοµικό σχέδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4447/2016
(Α’ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου γίνεται από την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία έχει
και την αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών µελετών, καθώς επίσης των µελετών που είναι απαραίτητες για τη συνολική αδειοδότηση και κατασκευή των
κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούµενών υποδοµών του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς και αναλαµβάνει επίσης
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των
συναρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και καθορίζει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δόµησης, λαµβάνοντας υπόψη τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις που ορίζονται στον ν.
3982/2011 για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Από το οριζόµενο µε την
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 ως ελάχιστο ποσοστό
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δηµιουργείται ικανού µεγέθους κοινόχρηστος χώρος µε την έννοια της βιώσιµης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση αναγκών
υπερτοπικής κλίµακας εντός των ορίων του Δήµου Θερµαϊκού.
Για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του κοινόχρηστου χώρου,
δύνανται να υπογράφονται ειδικές προγραµµατικές συµβάσεις
µε την ως άνω ΕΑΝΕΠ ή και τον Δήµο Θερµαϊκού ή και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται και οι οριογραµµές των υφιστάµενων
υδατορεµάτων εντός του ακινήτου της παρ. 1 ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
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άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α’ 94). Η πολεοδόµηση του επιχειρηµατικού πάρκου γίνεται µε το Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής,
το οποίο δύναται να εγκρίνεται µε το προεδρικό διάταγµα που
εγκρίνει το ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο της παρούσας.
11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011
επεκτείνονται και στις συµβάσεις µεταβίβασης δικαιώµατος επιφάνειας, καθώς και στις συµβάσεις δωρεάς κινητών πραγµάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν
στην υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου της δηµιουργίας του
τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος
επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρηµάτων) και
ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του
Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
46 του ως άνω νόµου, καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς,
αντιστοίχως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και κάθε άλλο θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 19
Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων
σε καταστήµατα αφορολογήτων ειδών
Η διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρµογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του
ν. 3842/2010 (Α’ 58) αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2022.»
Άρθρο 20
Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το
έτος 2020, λόγω πανδηµίας
1. Μέχρι τις 31.10.2020, στα όµορα προς τον αιγιαλό και την
παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα της υποπερ. γγ’ της
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα
οποία λειτουργούν νόµιµα, µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, χωρίς δηµοπρασία, τηρουµένων των περιορισµών και
προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως
αυτό ρυθµίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόµου,
αποδίδεται κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ
και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δηµόσιο.
3. Για το έτος 2020 το ύφος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του
υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1864).
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προγραµµατικές συµβάσεις όπου ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 225.»
2. Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντι-
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καθίσταται ως εξής:
«ε. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) µπορεί,
στο πλαίσιο των συµφωνούµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
των συµβαλλοµένων, να συνάπτει συµβάσεις έργου µε µηχανικούς της απαιτούµενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), µέσω µητρώου µηχανικών που
η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόµενο της προγραµµατικής σύµβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των µερών και
τα αποφαινόµενα όργανα, εφαρµόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.».
3. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του
ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται απαραίτητα το
αντικείµενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύµβασης, το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, το απαιτούµενο προσωπικό για την κάθε
επιµέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης
των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής
τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αµοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, µηχανηµάτων και µέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της
προγραµµατικής σύµβασης, ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο αντικείµενο µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις.
Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης, οι αρµοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου
που παραβαίνει τους όρους αυτής.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Οι προγραµµατικές συµβάσεις µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα ή τα ειδικά
προγράµµατα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’201),
καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην
προγραµµατική σύµβαση.».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Για τον υπολογισµό της αµοιβής των συµβάσεων έργου της
περ. ε’ της παρ. 1, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’
αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 5968). Ο
συνολικός προϋπολογισµός των συµβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α’147) µπορεί να προσαυξάνεται
έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραµµατικής σύµβασης. Για την εκτέλεση
των προγραµµατικών συµβάσεων του παρόντος άρθρου και στο
πλαίσιο των συµφωνούµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των
συµβαλλόµενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του
ενός συµβαλλόµενου στον άλλον, καθώς και η µεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
µέσων.».
6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α’ και β’βαθµού,
οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ µπορούν να συµβάλλονται µε τους
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρµοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.»
7. Για την εφαρµογή της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 100
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του ν. 3852/2010, καταρτίζεται ηλεκτρονικό µητρώο µηχανικών
µε µέριµνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται µηχανικοί
ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες επιθυµούν να απασχοληθούν.
Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά µέσω του µητρώου, από Επιτροπή, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
ΕΕΤΑΑ, µεταξύ των µηχανικών της περιφερειακής ενότητας όπου
έχει έδρα ο συµβαλλόµενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύµβαση µίσθωσης έργου κατά τα προηγούµενα και έως την ολοκλήρωση της συµβατικής διάρκειας, δεν µπορεί να συµµετέχει
σε επόµενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι
υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συµβαλλόµενος ΟΤΑ.
8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 25
Προγραµµατικές συµβάσεις φορέων διοίκησης
και εκµετάλλευσης λιµένα
1. Για τη µελέτη και εκτέλεση λιµενικών έργων στη ζώνη λιµένα, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι
φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
και τους Συνδέσµους Δήµων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε φορείς του δηµοσίου
τοµέα. Στις συµβάσεις αυτές είναι δυνατή η συµµετοχή και επιστηµονικών φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δηµόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου
συµβαλλοµένων. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παρ. 2 περ. α’ έως γ’, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(Α’ 87).
2. Οι κατά την παρ. 1 προγραµµατικές συµβάσεις εγκρίνονται
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.»
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται
περίπτωση κγ), ως εξής:
«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραµµατικών συµβάσεων του δήµου.».
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του
ν.
4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταµελής, συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν
(1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εµπειρογνώµονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων, µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του
ν.
4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο 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) εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εµπειρογνώµονα στην
εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους.»
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Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
4625/2019 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον δεν είναι
δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των
συµβάσεων, η Οικονοµική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο µε αιτιολογηµένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λαµβάνοντας υπόψη
κριτήρια οικονοµικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου
ανταγωνισµού.»
2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α’302) προστίθεται περ. η’ ως εξής:
«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες µε τιµητική πολιτογράφηση, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’217), εφόσον επιθυµούν.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η υπαγωγή των αναφεροµένων στις διατάξεις των περ. γ’,
δ’, ε’και στ’ της παρ. 1, γίνεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού
δήµου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή
τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή
στην περ. η’ της παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.»
3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους µετόχους δήµους των
δηµοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη
για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η
επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών
δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστηµα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α’149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κανονισµοί της παρ. 1 εγκρίνονται µε αποφάσεις του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. α. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσµου
Δήµων, µε συνολικό πληθυσµό των µελών του πάνω από εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, µπορεί να συστήνεται µία
θέση Ειδικού Συνεργάτη.»
β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την έναρξη
ισχύος του ν. 4674/2020 (Α’53).
Άρθρο 24
Προµήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισµού και προσαρµογή δηµοτικών
βρεφικών – παιδικών σταθµών
1. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούµενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α’ βαθµού µπορούν
να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας προκατασκευασµένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών,
υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του
απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν.
4412/2016 (Α’147).
2. H ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων γίνεται µε απόφαση
της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια
απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δηµοτικό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή
του.
3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρµόζεται η περ. λη’
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της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’167), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’1843).
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και
στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προµήθειας αγαθών
και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρµογή των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών στις απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας.
Άρθρο 25
Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α’ βαθµού
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα
µέσα αστικής συγκοινωνίας
Το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90) τροποποιείται και έχει ως εξής:
«Άρθρο εικοστό ένατο
Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α’ βαθµού
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα
µέσα αστικής συγκοινωνίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α’ βαθµού και οι
επιχειρήσεις τους µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις προµήθειας
οχηµάτων, προµήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών
συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού
έργου, εκτελούµενου από τον οικείο δήµο ή την επιχείρηση του
ή από οργανισµούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών
τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), εφόσον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή
κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
2. Για τη σύναψη των συµβάσεων του παρόντος εφαρµόζεται
αναλόγως η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο δεύτερο του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).»
Άρθρο 26
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α’
224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά το προσωπικό που
ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των
ΟΤΑ α’ βαθµού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων
ΟΤΑ α’βαθµού.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστηµάτων Κράτησης και
του Ιδρύµατος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων
των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυµάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και
των στρατιωτικών νοσοκοµείων, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, εκτός
από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα µεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονοµικού
Προσωπικού σε νοσοκοµεία.»
3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εµπίπτει στις εξαιρέσεις
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύ-
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πωση. Οµοίως, διαδικασίες απόσπασης ή µετάταξης του ως άνω
προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Στο τέλος της υποπερ. Ββ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν.
3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Α’26), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 µήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους 120 µήνες
µοριοδοτείται µε 1,5 µόριο για κάθε µήνα πραγµατικής άσκησης
των ανωτέρω καθηκόντων.»
5. Στο τέλος της υποπερ. Ββ’ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν.
3584/2007 (Α’143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 µήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους 120 µήνες
µοριοδοτείται µε 1,5 µόριο για κάθε µήνα πραγµατικής άσκησης
των ανωτέρω καθηκόντων.»
6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων του
παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη
εφαρµογή η θητεία των τακτικών µη αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων αρχίζει από την ηµεροµηνία συγκρότησής
τους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του πρώτου άρτιου έτους που
ακολουθεί αµέσως µετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους,
εφόσον είναι άρτιο έτος.»
β. Οι ρυθµίσεις της περ. α’ αφορούν και στα υπηρεσιακά συµβούλια που έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.
3528/2007.
7. Για την εύρυθµη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η
απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας µε την οποία προσδιορίζονται ο αριθµός των θέσεων και τα προσόντα των
υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών µε
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγµατοποιείται µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων για τον διορισµό οργάνων του
φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου της εταιρείας. Η µισθοδοσία του αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

τότητα καταβολής µειωµένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης 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 δια 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), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83).
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.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 29
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση του ν. 4611/2019

Άρθρο 27
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%)

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’73) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η
διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω
καταληκτική ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή του αιτήµατος για
τον προσδιορισµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον προσδιορισµό
της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους
είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή
του επανυπολογισµού ή µη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές
η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει και µετά το πέρας της
καταληκτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο
ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποβληθεί
µετά τις 30.9.2020».

Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30.03.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α’ 86), προστίθενται µετά
τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «Απριλίου και Μαΐου» και το δέκατο
όγδοο άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο όγδοο
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
1. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους 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,
Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνα-

Άρθρο 28
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και
εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη
σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 1264/1982 (Α'
79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά
τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση
και τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
έχει παραταθεί µε το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 64), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4862/2020 (A' 76), και το άρθρο δωδέκατο της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται,
µετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, µε τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών µέσων αποµακρυσµένης συµµετοχής των
µελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρµόζονται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) και το καταστατικό των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αρµόδιο όργανο για τον συντονισµό των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συµβούλιο της συνδικαλιστικής
οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Άρθρο 30
Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόµατος
ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούµενους κατά το έτος
2019 σε επιχειρήσεις:
α) του οµίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή
β) που συνδέονται κατά τα οριζόµενα στην περ. ζ’ του άρθρου
2 του ν. 4172/2013 (A’ 167) µε πτωχευµένες επιχειρήσεις του οµίλου Thomas Cook, ή
γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευµένες επιχειρήσεις του
οµίλου Thomas Cook,
αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας
ογδόντα (80) ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας
του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισµού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισµού των επιχειρήσεων του ως άνω εδαφίου, οι
προθεσµίες αναγγελίας των εργαζοµένων που απασχολούσαν οι
επιχειρήσεις αυτές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής τους στις ρυθµίσεις του
ως άνω εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 31
Μηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 έως
15.10.2020 µηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης µε τη
µορφή οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα.
2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που εντάσσονται στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε µείωση του χρόνου εβδοµαδιαίας εργασίας µέχρι και
50% είτε για µέρος είτε για το σύνολο των εργαζοµένων τους,
ανάλογα µε τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η µείωση του χρόνου
εβδοµαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει µετατροπή της σύµβασης
εργασίας των εργαζοµένων που εντάσσονται στον µηχανισµό,
για το χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν
χρήση του εν λόγω µέτρου.
β) Ο µηχανισµός εφαρµόζεται αποκλειστικά σε εργαζοµένους
που έχουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης,
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος. Οι επιχειρή-
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σεις-εργοδότες µπορούν να κάνουν χρήση της ρύθµισης της παρούσας για έναν ή περισσότερους µήνες εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος του µηχανισµού για το σύνολο ή µέρος του
προσωπικού τους.
3. α) Στους εργαζοµένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που
εντάσσονται στον µηχανισµό, καταβάλλεται οικονοµική ενίσχυση
βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των
καθαρών αποδοχών των εργαζοµένων, που αντιστοιχούν στον
χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, δεν
καλύπτονται από τον µηχανισµό. Σε περίπτωση που οι καθαρές
αποδοχές, µετά την ανωτέρω προσαρµογή, υπολείπονται του καθαρού νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού ή ηµεροµισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
β) Στο πλαίσιο του µηχανισµού αυτού καταβάλλεται αναλογία
του επιδόµατος αδείας και του επιδόµατος Χριστουγέννων έτους
2020, υπολογιζόµενα επί της οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των µειωµένων αποδοχών
των εργαζοµένων, κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που µειώνουν µονοµερώς τον
εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζοµένων τους και εντάσσονται
στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζοµένων επί
του αρχικού ονοµαστικού µισθού των εργαζοµένων που εντάσσονται στον µηχανισµό και για το χρονικό διάστηµα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόµενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και
για το επίδοµα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων
έτους 2020.
δ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του µηχανισµού υποχρεούνται να µην προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων που εντάσσονται σε αυτόν
και, σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονοµαστικούς µισθούς των
εργαζοµένων αυτών για όσο χρονικό διάστηµα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον µηχανισµό.
4. Δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν µείωση κατά
20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα µε τον µήνα ένταξής τους στη ρύθµιση και το
είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:
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5.α) Για επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, έναν από τους κάτωθι:
51.10 «Αεροπορικές µεταφορές επιβατών»,
51.21 «Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων»,
52.23 «Δραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές» και
33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων»,
β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών µεταφορών,
όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23),
καθώς και
γ) για επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιµένων της Επικράτειας και µόνο για τους εκεί εργαζόµενούς
τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές
που αντιστοιχούν στον πραγµατοποιηθέντα µειωµένο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ’ της παρ.
3, υπολογιζόµενες επί των ονοµαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόµενο συµβατικό
χρόνο εργασίας των εργαζοµένων αυτών, υπολογιζόµενες επί των
ονοµαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστηµα ισχύος του µηχανισµού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020.
Δικαίωµα συµµετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό
οποιαδήποτε στιγµή κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του µηχανισµού ενίσχυσης της
απασχόλησης καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή/και
από ευρωπαϊκούς πόρους.
7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα και
λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος.
9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83) καταργείται από 15.6.2020.
Άρθρο 32
Μέτρα οικονοµικής ενίσχυσης εποχικά εργαζοµένων µε δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
1.α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζοµένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας σε κύρια και µη κύρια ξενοδοχειακά και
τουριστικά καταλύµατα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1346/1983 (Α’ 46), σε συνδυασµό µε τους όρους κλαδικών συλ-
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λογικών συµβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωµα
από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συµβάσεις
εργασίας µέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής
τους.
β) Οι εργαζόµενοι της περ. α’, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζοµένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε
επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική
περίοδο του έτους 2020, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 38
του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασµό µε τους όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωµα από
1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής
τους.
β) Οι εργαζόµενοι της περ. α’, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020.
3. Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων επιχειρήσεων-εργοδοτών των παρ. 1 και 2, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
4. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 υποχρεούνται
να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συµβάσεων εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων, µε βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις
τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:
i) µε τη συµπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση
της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συµβάσεων εργασίας των
ανωτέρω εργαζοµένων,
ii) µε τη συµπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση
αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συµβάσεων εργασίας των
ανωτέρω εργαζοµένων,
iii) µε τη συµπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση
αναστολής όλων των συµβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζοµένων.
β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωµα
να υπαγάγουν στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόµενους, των οποίων η αναστολή των συµβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά.
γ) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωµα
να εφαρµόζουν συνδυαστικά τις περ. α’ και β’ µέχρι τις 30.9.2020.
5. Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ για κάθε µήνα αναστολής
της σύµβασης εργασίας και επί του ποσού αυτού υπολογίζονται
οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου.
6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθµίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται να µην προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας και, σε περίπτωση
πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
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7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 33
Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά εργαζοµένων χωρίς
δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
1. Εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται µε βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου
4, σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’
91), που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, µε πλήρη ή µερική
απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) µηνών και πέντε (5)
ηµερών, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2019 έως
και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι µηνιαίας έκτακτης αποζηµίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο µηνιαίο επίδοµα ανεργίας
που έλαβαν.
2. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µηνιαία για τους µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραµείνουν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστηµα.
3.Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων της
παρ. 1, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις
30.9.2020 µε µερική απασχόληση, καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για το διάστηµα από 1ης.6.2020 έως 30.9.2020.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του παρόντος καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και υπάγονται
στη ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 (Α’ 200).
6. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’152), δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως
επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύµατα για οφειλές προς
αυτά ούτε συµψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύµατα και
δεν προσµετράται στο συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, οικογενειακό εισόδηµα.
Άρθρο 34
Δικαίωµα ένταξης στον µηχανισµό στήριξης
εργαζοµένων που διατελούν σε άδεια
Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη µε εντολή δηµόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό µηχανισµό στήριξης του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 64), ως διατελούντες σε νόµιµη άδεια, όπως άδεια ασθενείας,
άδεια µητρότητας ή εξάµηνη ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης µε εντολή δηµόσιας αρχής,
καθίστανται δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού για το
χρονικό διάστηµα από την 1η.5.2020 µέχρι την ηµέρα λήξης της
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποζηµίωση ειδικού
σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ηµερών κατά τις οποίες
η σύµβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζοµένων τελεί σε αναστολή µε βάση υπολογισµού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα
(30) ηµερολογιακές ηµέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια
τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. Η διαδικασία που ακολουθειται
είναι η προβλεπόµενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αρ.
17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1779).

Άρθρο 35
Δυνατότητα χρήσης µειωµένου ωραρίου εργασίας
γονέων ως έκτακτο και προσωρινό µέτρο
1. Κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργαζόµενοι γονείς του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76) δύνανται, µέχρι τη
λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, µε αίτησή τους και κατόπιν
συµφωνίας µε τον εργοδότη, να εργασθούν µε µείωση των ωρών
του ηµερήσιου συµβατικού τους ωραρίου, µέχρι και 25%, χωρίς
ανάλογη µείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν
απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιµες
ηµέρες σε χρόνο που συµφωνείται µεταξύ των µερών, κατά ώρες
αντίστοιχες των ως άνω ωρών µείωσης του ωραρίου εργασίας
τους, χωρίς επιπλέον αµοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής
απασχόλησης.
2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα ή συµπληρωµατικά της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 36
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας
για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), στην αγροτική οικονοµία
ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων µε εργόσηµο, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’205) και το
άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’115).
Άρθρο 37
Παράταση αναστολής συµβάσεων εργασίας
για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ανήκουν
στους κλάδους τουρισµού, µεταφορών, πολιτισµού και αθλητισµού και πλήττονται σηµαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονοµικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή
συµβάσεων των εργαζοµένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους ή
του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και πάντως όχι πέραν
της 31ης.7.2020.
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα στον κλάδο
της εστίασης που πλήττονται σηµαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύνανται να παρατείνουν την
αναστολή συµβάσεων των εργαζοµένων τους που έχουν ήδη
τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και
πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2020.
3. Οι εργαζόµενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συµβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) κατ’ αναλογία των
ηµερών παράτασης αναστολής των συµβάσεων εργασίας µε
βάση υπολογισµού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων
(534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού τους µισθού.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο χρόνο
κάνουν χρήση των ανωτέρω µέτρων και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την 31η.7.2020 και την 30ή.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να
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µην προβούν σε µειώσεις του προσωπικού τους µε καταγγελία
συµβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγµατοποίησής της,
αυτή είναι άκυρη.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθµίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται, µετά από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής των συµβάσεων εργασίας των
εργαζοµένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το
ίδιο είδος σύµβασης εργασίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.

β) Για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση
της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της περ. α’, εάν το σύνολο της
αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε την περ.
α’, είναι µεγαλύτερο του 20% του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους,
όπως αυτός υπολογίζεται µε βάση είτε τις συνολικές εκροές που
έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε µε βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών
τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν
βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ µε ποσό φόρου προς καταβολή
(χρεωστικές) έως τις 30.9.2020. Οµοίως, παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσµίες
καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής
καταβολής βεβαιωµένων οφειλών έως τις 30.9.2020. Κατά το
χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας καταβολής και
αναστολής είσπραξης, τα οφειλόµενα ποσά δεν επιβαρύνονται
µε τόκους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά
για την εφαρµογή του παρόντος, οι διαδικασίες αποστολής ή
διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούµενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.»
Άρθρο 39
Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής
Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου
Ελλάδος και των ΔΣ των Σωµατείων και Ενώσεων
Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου της Εθνικής
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Άρθρο 38
Παράταση της αναστολής προθεσµιών λήξης,
εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων οφειλόµενων
από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
Στο άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4684/2020 (Α’
86) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4.α) Οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων οφειλόµενων από επιχειρήσεις, µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας που παρατίθενται στον πίνακα της παρούσας, οι
οποίες ανεστάλησαν σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1, κατόπιν
της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στην ειδική σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα της περ. β’ της παρ. 1, αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες.

Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων πολέµου, οι οποίες,
βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται για δύο µήνες
(2) και πάντως όχι πέραν της 30ής.11.2020. Η παρούσα κατισχύει
κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης, εφόσον η προβλεπόµενη θητεία λήγει πριν την 30ή.11.2020.
Άρθρο 40
Οικονοµική ενίσχυση λόγω νοσηλείας
1. Σε περίπτωση που τα άτοµα τα οποία υπέστησαν τραυµατισµό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
απεβίωσαν, χωρίς να
υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση
ποσού έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, η οποία χορηγείται σύµφωνα
µε την υπ’ αρ. 64662/1976/7.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 5529), η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται στον σύζυγο του
αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο µε το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.
2. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου,
δεν υφίσταται γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης, η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται στους κληρονόµους του, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κληρονοµικής διαδοχής.
3. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), κατόπιν αίτησης, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή
συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.
4. Η αίτηση για τη χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης της
παρ. 1 συνοδεύεται από:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυµατία.

13902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

β) Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή
της οικονοµικής ενίσχυσης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γάµου ή αντίγραφο του συµφώνου συµβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο µε το οποίο ο
αποβιώσας συνδεόταν µε σύµφωνο συµβίωσης, αντίστοιχα.
δ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί
µη δηµοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονοµικής διαδοχής.
ε) Πιστοποιητικό περί δηµοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο
της δηµοσιευµένης διαθήκης, σε περίπτωση κληρονοµικού δικαιώµατος εκ διαθήκης.
στ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρµόδιας αρχής, σε περίπτωση που
ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
και νόµιµου τίτλου διαµονής σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος.
ζ) Βεβαίωση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.
η) Βεβαίωση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) του αιτούντος.
5. Σε περίπτωση αιτούντος που τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει διορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης µε δικαστική απόφαση,
αντίγραφο της οποίας προσκοµίζεται.
6. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασµό
περισσότερων δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να συνυποβάλει και
εξουσιοδότηση από τους λοιπούς συνδικαιούχους, µε την οποία
εξουσιοδοτείται για υποβολή της αίτησης και είσπραξη της οικονοµικής ενίσχυσης και για λογαριασµό τους.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 41
Αποδοχές απασχολούµενου ιατρικού προσωπικού
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), προστίθεται παρ. 8, ως
εξής:
«8. Οι αποδοχές του απασχολούµενου ιατρικού προσωπικού
της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 4505/2017 (Α’189), εξοµοιώνονται µε τις προβλεπόµενες,
για τους αντίστοιχους βαθµούς, κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017
(Α’74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας
και Εσωτερικών ρυθµίζονται η αντιστοίχιση του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού µε αυτό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.»
Άρθρο 42
Οργανισµοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ.
του Υπουργείου Υγείας
Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α’181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Οργανισµοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ.
του Υπουργείου Υγείας
Κατ’εξαίρεση, για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2020, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4622/2019 (Α’ 133) για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του
Τοµέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση
και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α’ 37). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα παραµένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
4622/2019.»

Άρθρο 43
Διοίκηση Υγειονοµικών Περιφερειών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.
3329/2005 (Α’ 81) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31η.12.2020.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν.
3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Δ.Υ.Πε.» µετονοµάζονται την 31η.12.2020
ως ακολούθως:».
Άρθρο 44
Ενταλµατοποίηση και καταβολή
δεδουλευµένων εφηµεριών
Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A’161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Ενταλµατοποίηση και καταβολή
δεδουλευµένων εφηµεριών
1. Καθίστανται νόµιµες και δύνανται να ενταλµατοποιηθούν και
να πληρωθούν οι εφηµερίες που έχουν πραγµατοποιηθεί από
16.10.2019 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος,
καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφηµεριών
της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164). Το ανωτέρω
εδάφιο καταλαµβάνει και το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας.
2. Η αποζηµίωση των προαναφερόµενων εφηµεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκοµείων και των
Δ.Υ.Πε., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 του Υπουργείου Υγείας για την αποζηµίωση των εφηµερίων ιατρών των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και
των Π.ΕΔ.Υ., είτε από τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ ΑΕ για το
Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας.»
Άρθρο 45
Επιτροπή Αξιολόγησης
Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε µεταξύ των καταχωρηµένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιηµένοι, σε σχέση µε την
επιστηµονική εξειδίκευσή τους, είτε µεταξύ αυτών που ανήκουν
σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα
εδάφια, η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, δύναται να
αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούµενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται µε κριτήριο την
επιστηµονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγµένες επιστηµονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρµακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
µπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του
φαρµάκου και σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς.»
Άρθρο 46
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της λειτουργίας της
Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός Λειτουργίας της, καθώς και
ο τρόπος ορισµού των τιµών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν
ασφαλιστικές τιµές αποζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον καθορισµό της απο-
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ζηµίωσης των µελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
όπως εκάστοτε ισχύουν. Η αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν.
4512/2018 (Α’5).»
Άρθρο 47
Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου
Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22
του ν. 4208/2013 (Α’ 252), ως εξής:
«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α’ έτος Ιατρικών Σχολών
της ηµεδαπής και αλλοδαπής µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος
2005-2006.»
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις θεµάτων νοσοκοµείων ΕΣΥ,
κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ
Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η συνεργασία µε τους ανωτέρω πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’206), καθώς και της
περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’54),
µετά από πλήρως αιτιολογηµένη έκθεση του φορέα και απόφαση
του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 49
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό
απασχολούµενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών
από κορωνοϊό COVID-19
1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισµού που υπηρετεί σε νοσοκοµεία
(Ε.Σ.Υ., πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά νοσοκοµεία, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
ή σε Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας
νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά
και µόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προερχόµενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ µέρους τους υπηρεσίες για την
καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση µε τον βασικό µισθό που λαµβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
2. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός
(1) µηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα
Αυξηµένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.
3. Τα νοσοκοµεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε., τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την εποπτεία των οικείων
Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονοµικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκοµείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη
της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασµών
τους αποκλειστικά και µόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους
άπαξ εκ µέρους του κοινωφελούς ιδρύµατος, για την απευθείας
µεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω
φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν
εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συµµετοχή στο ανωτέρω
πρόγραµµα έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να
λάβουν τη συγκεκριµένη παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και
οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, οι
οποίες περιλαµβάνουν τον αριθµό φορολογικού µητρώου του δι-
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καιούχου, τον φορέα - νοσοκοµείο στο οποίο αυτός εργάζεται
και τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος, µε ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και µόνο
προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας µεταφορά
του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.
4. Το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην
ισοµερή κατανοµή της δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της δωρεάς ανά
άτοµο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος
την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιηµένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων µε το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
αναφορικά µε την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.
5. Το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος δεσµεύεται για
την τήρηση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων
και τη συµµόρφωση του µε τις υποχρεώσεις του ως υπευθύνου
επεξεργασίας, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών Δεδοµένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019
(Α’ 137) κατά την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσµεύεται ότι θα προβεί στη σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση των
διαβιβαζόµενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη µεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση
της διαδικασίας µεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το
σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς το
ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισµού και οι επιµέρους
κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκοµεία, οι οριζόµενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό
COVID-19, ο ασφαλής τρόπος µετάδοσης των δεδοµένων των
δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασµών τους στο Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα
ανωτέρω λεπτοµέρεια.
Άρθρο 50
Θέσεις Προϊσταµένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας
Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας µπορούν να προΐστανται: α) στο Τµήµα Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού και Επικοινωνίας για την αντιµετώπιση έκτακτων υγειονοµικών αναγκών,
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,
β) στο Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τµήµα Διαπολιτισµικής
Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών
και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών Δηµόσιας Υγείας.
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος
πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην αντιµετώπιση
επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και
στον συντονισµό νοσηλευτικών µονάδων, για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µεταβατικά, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική
προϋπόθεση περιλαµβάνεται η ανωτέρω αναφερόµενη εµπειρία.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση επιπέδου Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης.
Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού ή
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ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας,
ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην υγειονοµική διαχείριση µεταναστών για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3)
ετών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Διεύθυνσης γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας µεταβατικά, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία
ως ειδική προϋπόθεση περιλαµβάνεται η ανωτέρω αναφερόµενη
εµπειρία.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής
Προϊστάµενος. Σε κρίσεις που αφορούν σε αύξηση των µεταναστευτικών ροών, επιδηµίες, πανδηµίες, καθώς και σε ασκήσεις
συναφείς µε τα ανωτέρω, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
µετά από πρόταση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται αρµοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή
Προϊστάµενο.»
Άρθρο 51
Δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης για παροχές
ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισµένους
κρατών - µελών της Ε.E.,
χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας
Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης που καταβάλλονται
για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισµένους κρατών - µελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως
προσωρινά ή µόνιµα διαµένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισµό Σύνδεσης για την αποζηµίωση
των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται
στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν.
4336/2015 (Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων
100 παρ. 1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α` 41). Στις
διατάξεις της παρούσας περιλαµβάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά µπορούν να πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα
ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017.»
Άρθρο 52
Δαπάνες για την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας
Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουµένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου
τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής
και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκοµείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε.
κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι
νόµιµες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων
ΜΑΠ µέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52).
Άρθρο 53
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
προσωπικού φύλαξης και σίτισης
του Υπουργείου Υγείας
1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία και τους επο-

πτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και σίτισης δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης
εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι
συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο
8 του ν. 4506/2017 (Α' 191) και η παράταση δεν µεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
2. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων της παρ. 1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α’ 134).
Άρθρο 54
Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ.
1. Συστήνονται στα Νοσοκοµεία της Χώρας: α) πεντακόσιες
(500) οργανικές θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες
(300) θέσεις εξειδικευόµενων ιατρών στο γνωστικό αντικείµενο
της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκοµείων της χώρας, που
δηµιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ.,
πέραν των υφισταµένων µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32). Η κατανοµή των
θέσεων αυτών ανά νοσοκοµείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και
αριθµό, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).
2. Ειδικευµένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που µεταφέρθηκαν προσωρινά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Διοίκησης των Νοσοκοµείων τους ή αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατά τη χρονική περίοδο από
1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων αναγκών για την καταπολέµηση του κορωνοϊού
COVID-19, δικαιούνται όπως παραµείνουν στις θέσεις στις
οποίες µεταφέρθηκαν προσωρινά, σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης βαθµίδας µε τον βαθµό που κατέχουν ως ιατροί του
Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται κατά τον χρόνο της αίτησης τους,
άλλως σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ΜΕΘ, της παρ.
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία,
η αποκλειστική προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης, η
διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για
την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι εξειδικευόµενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείµενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία, σύµφωνα µε την παρ. 1, οι
οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ., δικαιούνται, µετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί
οι ανωτέρω συστηνόµενες οργανικές θέσεις ειδικευµένων στις
Μ.Ε.Θ. της παρ. 1, να δηλώσουν την προτίµησή τους για την κατάληψη ισάριθµων κενών οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η
αποκλειστική προθεσµία υποβολής σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια
κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 55
Λήψη δειγµάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π.
για επιδηµιολογικούς λόγους
και καταχώρηση δεδοµένων
στο Εθνικό Μητρώο COVID-19
Οι Κινητές Οµάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες
συστάθηκαν δυνάµει της παρ. 1 του τεσσαρακοστού τέταρτου
άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου
(Α’ 68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
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όπως επίσης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, συνεργεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
που αποτελούνται από ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελµατίες υγείας, δύνανται να προβαίνουν και σε λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσµάτων
κορωνοϊού COVID-19 για επιδηµιολογικούς λόγους, πάντοτε µε
τη συναίνεση των προσώπων αυτών και σύµφωνα µε τις οδηγίες
του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, προκειµένου τα δείγµατα αυτά να ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19.
Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π., αποκλειστικά και
µόνο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του πρώτου εδαφίου, δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης των ενδιαφεροµένων φυσικών προσώπων, στα οποία διενεργεί λήψη βιολογικού
υλικού, στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID19, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία διαλειτουργούν µε
ασφάλεια µε το εν λόγω Μητρώο.
Άρθρο 56
Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού
1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων, εκατόν εβδοµήντα (170) θέσεις ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκοµείο Σάµου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
και (γ) Γενικό Νοσοκοµείο Χίου «Σκυλίτσειο».
2. Οι θέσεις που συστήνονται σύµφωνα µε την παρ. 1 δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ.
87/1986 (Α’ 32), στις περιπτώσεις που αυτές τα υπερβαίνουν. Η
κατανοµή των θέσεων ανά νοσοκοµείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθµό, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).
Άρθρο 57
Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού
προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας
Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν.
3329/2005 (Α’ 81), µετά τη λέξη «Κ.Ε.Θ.Ε.Α.» προστίθενται οι λέξεις «της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,» και η παρ. 2α διαµορφώνεται ως εξής:
«2.α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δηµόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.
Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,
των στρατιωτικών νοσοκοµείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος
Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για
όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όπου απαιτείται».
Άρθρο 58
Σύσταση θέσεων ειδικευοµένων νοσηλευτών Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και
εξειδίκευσης
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, για την παροχή υπηρεσιών αποτελεσµατικής νοσηλευτικής φροντίδας συστήνονται οι
ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήµης: α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής
φροντίδας,
γεροντολογικής
νοσηλευτικής,
επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δηµόσιας
υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής καρδιαγγειακών
παθήσεων, νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ογκολογικής νοσηλευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παίδων, περιεγ-
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χειρητικής νοσηλευτικής και β) εξειδικεύσεις διαχείρισης εξωσωµατικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοσηλευτικής αποκατάστασης,
νοσηλευτικής ελέγχου λοιµώξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευτικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή µεταµοσχεύσεων και δερµατολογικής νοσηλευτικής. Ο
συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες και ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται
σε έξι (6) µήνες µετά από τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.
2. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ανακουφιστικής
και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τµήµατα νοσοκοµείων και σε υπηρεσίες παροχής
ανακουφιστικής φροντίδας εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.
Ως εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην
ειδικότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και µονάδες ανακουφιστικής φροντίδας.
3. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της γεροντολογικής
νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη
φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τµήµατα νοσοκοµείων,
µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), τµήµατα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και σε δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
(κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και Κέντρα Υγείας). Ως εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα
αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας.
4. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική
άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε µονάδες
εντατικής θεραπείας, µονάδες αυξηµένης φροντίδας και σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών ενηλίκων. Ως εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν
ορίζονται µονάδες εντατικής θεραπείας, µονάδες αυξηµένης
φροντίδας και τµήµατα επειγόντων περιστατικών των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
5. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε θέµατα δηµόσιας υγείας στις κατά
τόπους διευθύνσεις δηµόσιας υγείας των Δ.Υ.ΠΕ., σε µονάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τµήµατα νοσοκοµείων και τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε
δοµές παροχής κατ’ οίκον φροντίδας, στον Εθνικό Οργανισµό
Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε εργαστήρια δηµόσιας υγείας και σε
σχολικές µονάδες. Ως εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται οι διευθύνσεις δηµόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 (Α’ 54) των οικείων Δ.Υ.ΠΕ..
6. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής
καρδιαγγειακών παθήσεων κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική
άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τµήµατα
νοσοκοµείων, µονάδες εντατικής θεραπείας - καρδιοχειρουργικές µονάδες και σε αιµοδυναµική εργαστήρια. Ως εκπαιδευτικές
µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν
ορίζονται τµήµατα και µονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
7. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής
Ψυχικής Υγείας κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση
στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά τµήµατα νοσοκοµείων, κέντρα ψυχικής υγιεινής, κέντρα ηµέρας, µονάδες απεξάρτησης, µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
και σε κοινωνικούς συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης. Ως
εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
8. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ογκολογικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη
φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τµήµατα νοσοκοµείων,
ογκολογικά τµήµατα, µονάδες εντατικής θεραπείας, τµήµατα
επειγόντων περιστατικών και σε µονάδες ανακουφιστικής φροντίδας. Ως εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών
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στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
9. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της παθολογικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη
φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τµήµατα του παθολογικού τοµέα νοσοκοµείων, σε µονάδες εντατικής θεραπείας και
τµήµατα επειγόντων περιστατικών. Ως εκπαιδευτικές µονάδες
των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται
τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
10. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής
Παίδων κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε παιδιατρικά τµήµατα του παθολογικού και χειρουρνικού τοµέα νοσοκοµείων, µονάδες
εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), µονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και τµήµατα επειγόντων περιστατικών παίδων. Ως
εκπαιδευτικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση
στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε τµήµατα του χειρουργικού τοµέα νοσοκοµείων, στα χειρουργεία, στην αποστείρωση και σε αναισθησιολογικά τµήµατα. Ως εκπαιδευτικές
µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν
ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
12. Συστήνονται δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις
ειδικευοµένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευοµένων
νοσηλευτών καταλαµβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό
30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά µπορεί να µεταβάλλονται µόνο στην περίπτωση ύπαρξης
κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους
αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δηµόσιο τοµέα.
Νοσηλευτές εργαζόµενοι στον δηµόσιο τοµέα δύνανται να καταλαµβάνουν µε απόσπαση θέση υπεράριθµου ειδικευόµενου σε
ποσοστό µέχρι 25% των θέσεων ειδικευοµένων νοσηλευτών κάθε
εκπαιδευτικής µονάδας.
13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας
ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθµιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίµου σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής επίσηµα
αναγνωρισµένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος νοσηλευτή. Η διαδικασία επιλογής ειδικευοµένων νοσηλευτών γίνεται µε ευθύνη των Υ.ΠΕ.. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας δύναταινα καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόµενων νοσηλευτών από την οικεία
Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.
14. Η τοποθέτηση των ειδικευοµένων γίνεται µε απόφαση του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόµενος συνάπτει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας µε τον
προβλεπόµενο κατά νόµο χρόνο ειδίκευσης, µε το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική µονάδα
του. Οι ειδικευόµενοι νοσηλευτές λαµβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό µισθό του εισαγωγικού
µισθολογικού κλιµακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και
τις λοιπές µισθολογικές παροχές του ιδίου νόµου που λαµβάνει
το µόνιµο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποσπασµένοι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι νοσηλευτές λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται το πρόγραµµα και
η κατανοµή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευοµένων, οι υποχρεώσεις των ειδικευοµένων και των εκπαιδευτών τους, ο αριθµός των ειδικευοµένων και η κατανοµή των
θέσεων ανά ειδικότητα, υγειονοµική περιφέρεια και εκπαιδευτική
µονάδα ειδικότητας για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι
προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
16. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας
2020-2021, ο συνολικός αριθµός των θέσεων των ειδικευοµένων
νοσηλευτών της παρ. 12, κατανέµεται σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευόµενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και εξακόσιες (600) θέσεις ειδικευόµενων
νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Για την
εν λόγω χρονική περίοδο, η κατανοµή των θέσεων των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας και εντατικής
νοσηλευτικής ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 18, ενώ των θέσεων των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σύµφωνα µε
τον πίνακα 1 του Παραρτήµατος.
17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας
2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενεργείεται από τις οικείες Υ.ΠΕ. µέχρι την 30ή.9.2020, µε άµεση ένταξη των ειδικευοµένων στους φορείς υποδοχείς για την ειδικότητα, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στην παρ. 16.
18. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευοµένων
νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραµµα και η κατανοµή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευοµένων για την ίδια ως άνω περίοδο,
η κατανοµή των θέσεων ανά επιµέρους εκπαιδευτική µονάδα ειδικότητας και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Άρθρο 59
Εποπτεία προγράµµατος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης –
Απονοµή τίτλου ειδικότητας
1. Την επιστηµονική ευθύνη διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος των ειδικοτήτων της νοσηλευτικής, έχει Τριµελές
Συµβούλιο Εκπαίδευσης που αποτελείται από ένα (1) µέλος ΔΕΠ
µε γνωστικό αντικείµενο αντίστοιχο της κάθε ειδικότητας, έναν
(1) Συντονιστή Εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή
Εκπαίδευσης µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., µετά από γνώµη του
Επιστηµονικού Συµβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευοµένων νοσηλευτών µε τριετή θητεία, για την εποπτεία και
τον συντονισµό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους
στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχιακού
τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος νόµου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκοµεία ή
τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική µονάδα, κατέχει τα ίδια
προσόντα µε τον Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο
επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης
ελέγχει την εφαρµογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης
των ειδικευοµένων, εγκρίνει το πρόγραµµα εναλλαγής των ειδικευοµένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας, κατανέµει
τους ειδικευοµένους µε απόφασή του στους χώρους άσκησής
τους, εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου
νοσοκοµείου και/ή µετά τη γνώµη του προϊστάµενου της διεύθυνσης δηµόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο,
όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόµενοι.
3. Για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόµενων νοσηλευτών καθιερώνεται το «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του
ειδικευοµένου, στο οποίο καταγράφονται το περιεχόµενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του.
4. Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέµεται µε απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., µετά τη συµπλήρωση του
χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευοµένου και την επιτυχή συµµετοχή του σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται
µια φορά το εξάµηνο, στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκε
ο ειδικευόµενος.
5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών, έχουν
πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται µε το σύστηµα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευοµένων Νοσηλευτών µε τριετή θητεία για τη δηµιουργία δεξαµενής τράπεζας θεµάτων, συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές
διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. και προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο τρόπος διαµόρφωσης της τελικής βαθµολογίας των εξεταζοµένων µε αναφορά στο
γραπτό και προφορικό σκέλος της εξέτασής τους.
6. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν σε επόµενες εξετάσεις. Σε περίπτωση µη
επιτυχούς εξέτασης για τρίτη φορά, οι ειδικευόµενοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση τους για έξι (6) µήνες, οπότε
και επανατοποθετούνται ως άµισθοι υπεράριθµοι σε εκπαιδευτικές µονάδες, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα
της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας
ειδικότητας.
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Άρθρο 60
‘Εγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών
για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. – Μ.Ε.Ν.Ν.
Στο άρθρο 32 του ν. 4461/2017 (Α’38) προστίθεται νέο εδάφιο,
ως εξής:
«Η προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για
τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) δύναται, µετά από σχετική αιτιολογηµένη εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του νοµοσοκοµείου, να εγκρίνεται από τον Υπουργό
Υγείας και να διενεργείται µόνο για µία ή ορισµένες, από τις προβλεπόµενες ως αναγκαίες, ειδικότητες του πρώτου εδαφίου».
Άρθρο 61
Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης
ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
1. Η περ. ε’ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αµετάκλητα για
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήµατα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροληψία, για
αρπαγή, καθώς και για τα αδικήµατα των άρθρων 221 παρ. 1 (έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωµατική βλάβη
εµβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύησης) και 306
(έκθεση) Π.Κ..»
2. Το άρθρο 115 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 115
Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας
άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού
επαγγέλµατος
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλεται:
α) αν επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο, ανέκκλητα από
τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική ποινή στέρησης
του δικαιώµατος της άσκησης του επαγγέλµατος για ορισµένο
χρονικό διάστηµα και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση της
πειθαρχικής ποινής δεν έχει ανασταλεί,
β) για ορισµένο χρονικό διάστηµα εφόσον ο ιατρός ή ο οδοντίατρος στερηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 60 Π.Κ., θέσεως ή αξιώµατος και για όσο χρόνο ισχύει η στέρηση αυτή,
γ) µετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ιατρού ή οδοντιάτρου για τα αδικήµατα της περ. ε’ του άρθρου 114, εφόσον ληφθεί αιτιολογηµένη απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας περί
αναστολής της ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος, κατόπιν γνώµης του Πειθαρχικού Συµβουλίου του
οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, εντός των ορίων αρµοδιότητας του οποίου τελέστηκε το αδίκηµα, και κλήση για παροχή εξηγήσεων του ελεγχόµενου ιατρού, εφόσον διαπιστωθεί
ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας ή προς διασφάλιση του
λειτουργήµατος της ιατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287). Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί για χρονικό διάστηµα έως δώδεκα (12) µηνών, µετά την πάροδο του οποίου η υπόθεση
εξετάζεται εκ νέου από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή την
Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, σύµφωνα µε την ανωτέρω
διαδικασία.
Ο αρµόδιος εισαγγελέας οφείλει να ανακοινώνει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, αµελλητί, κάθε περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για
τα αδικήµατα της περ. ε’ του άρθρου 114. Τα ανωτέρω πειθαρχικά όργανα δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσµατος ή του κατηγορητηρίου, εφόσον έχει συνταχθεί, καθώς
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και αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης για πειθαρχικό έλεγχο. Ο Γραµµατέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού
συµβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδοθείσες σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του
κατηγορούµενου ιατρού ή οδοντίατρου.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 321 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διάπραξης από καταδικασµένο ιατρό νέων αδικηµάτων, β) υπάρχει κίνδυνος και ανάγκη
προστασίας για την δηµόσια υγεία, γ) υπάρχει κίνδυνος για τους
ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
µε αιτιολογηµένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφεροµένου ιατρού, την προσωρινή αναστολή της άσκησης
του ιατρικού επαγγέλµατος-λειτουργήµατος του ιατρού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση
της βεβαίωσης παύσης ισχύος της αναστολής µετά από σχετική
εισήγηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.»
Άρθρο 62
Νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που υπηρετούν σε
Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ
1. Για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των πολιτικών
υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που υπηρετούν σε
Αρχές εκτός ΕΕ και οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή προσβάλλονται
από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα
ταµειακά διαθέσιµα των οικείων Στρατιωτικών Ακολούθων Αµυνας. Αν αυτά δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εµβάσµατος
από το οικείο Γενικό Επιτελείο. Οι ρυθµίσεις της παρ. 1 καταλαµβάνουν και τα µέλη των οικογενειών των στρατιωτικών και των
πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που διαµένουν µε αυτούς.
2. Για τον έλεγχο και την απόδοση των δαπανών της παρ. 1,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ.
432/1983 (Α’ 162).
Άρθρο 63
Παράταση ισχύος συµβάσεων για κάλυψη έκτακτων
αναγκών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων
Παρατείνονται αυτοδικαίως για δώδεκα (12) µήνες από τη
λήξη τους, οι συναφθείσες στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 4613/2019 (Α’ 78), συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, µε ηµεροµηνία λήξης εντός του µηνός Ιουνίου
2020.
ΜΕΡΟΣ Ε’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 64
Διαδικασία αδειοδότησης
κατασκευών κεραιών στην ξηρά
1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 (Α’
167) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
για την ασφάλεια της αεροπλοΐας».
2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Σε περίπτωση µεταβολών στις δοµικές κατασκευές κε-

ραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4014/2011 (Α' 209) και οι οποίες δεν εµπίπτουν στις
ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, εφόσον
αυτές αφορούν: α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί
εδάφους και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δεκαπέντε (15) µέτρων,
είτε εδράζονται επί κτιρίου και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δέκα
(10) µέτρων, β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαµβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώµατα,
πυλώνες ή αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, αλλά η στήριξη
αυτών γίνεται σε υφιστάµενες δοµικές κατασκευές µε χρήση µεταλλικών στηριγµάτων, οι διαστάσεις των οποίων, µετά από την
τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) µέτρα. Η δήλωση στις αµέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιηµένη µελέτη
ραδιοεκποµπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων
της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, (β) επικαιροποίηση
της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, (γ) αίτηση
προς την ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ µετά την έκδοση θετικής γνωµοδότησης
µέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ και (ββ) την ΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενηµερώνεται ο πολεοδοµικός φάκελος στο e-Άδειες.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο
έκδοσης της πράξης µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.»
Άρθρο 65
Χορήγηση αποσπασµάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δηµοτολογίου µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Η χορήγηση αποσπασµάτων των ληξιαρχικών πράξεων του
ν. 344/1976 (Α’ 143) µπορεί να γίνεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσµατα αυτά µπορούν να χορηγούν
µε τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Για την αποδεικτική δύναµη των αποσπασµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.
2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δηµοτολογίου µπορεί να γίνεται
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε
βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα πιστοποιητικά αυτά
µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναµη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α’ 195).
3. Τα αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δηµοτολογίου που χορηγούνται σύµφωνα µε το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του εικοστού
τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), και β) τα στοιχεία του αρµόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως
κυρώθηκε και ισχύει.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των
αποσπασµάτων και των πιστοποιητικών του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούµενων αποσπασµάτων και πιστοποιητικών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 66
Ρυθµίσεις περί αποφαινοµένων οργάνων δηµοσίων συµβάσεων έργων και µελετών
H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α’147) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός
από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί µε διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο
για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με
το διάταγµα αυτό µπορεί να ενοποιούνται ή να συντέµνονται και
οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθµοί των διαδικασιών
αυτών.
Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από
τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί µε κοινή απόφαση που
εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και τον
κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος
προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος. Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης».
Άρθρο 67
Αποζηµίωση εµπορικών πτήσεων
Απριλίου και Μαΐου 2020
1. Οι εµπορικές πτήσεις που πραγµατοποιούνται κατά το δίµηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, αποζηµιώνονται µε το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόµενη θέση, πλέον αναλογούντος
ΦΠΑ.
2. Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργείου Οικονοµικών µετά από αίτηµα και σχετική βεβαίωση των αεροπορικών
εταιρειών ότι οι προσφερόµενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η
συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της
ανάγκης µεταφοράς επιβατών/φορτίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 68
Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκµετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραµµών όπου έχουν επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, για πτήσεις εκµετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18
του Κανονισµού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε κοινούς
κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα, χωρίς τροποποίηση των υφισταµένων συµβάσεων, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά το δίµηνο Απριλίου και Μαΐου 2020,
επιπλέον αντιστάθµισµα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόµενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του αναλογούντος ποσού όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του Παραρτήµατος
υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτηµα V) των ισχυουσών συµβάσεων, σε
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βάρος των ειδικών λογαριασµών των Τελών Εκσυγχρονισµού και
Ανάπτυξης Αερολιµένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
κατά παρέκκλιση λοιπών διαδικασιών, και µε εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα µε το
ήδη προβλεπόµενο αντιστάθµισµα.
3. Ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων βεβαιώνεται µε
σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986,
Α’ 75) του
Αεροµεταφορέα.
4. Για το ανωτέρω διάστηµα, καλύπτονται κατά παρέκκλιση
των προβλεποµένων στις οικείες συµβάσεις, η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφερόµενες θέσεις εβδοµαδιαίως ανά γραµµή και ανά κατεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί
για τη χαµηλή (χειµερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύµβαση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται οι συχνότητες ή οι προορισµοί ή και να
αναστέλλονται οι υφιστάµενες Συµβάσεις εκµετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µε ειδική αιτιολόγηση που
αποδεικνύει ότι παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα
εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών.
ΜΕΡΟΣ Ζ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 69
Σύγκληση Συµβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75), αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύµατος δύναται να αναβληθεί µέχρι και τρείς (3) µήνες η σύγκληση του Συµβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Συµβουλίου Κρίσεων
Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιµενοφυλάκων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που
ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει
ο οικείος Υπουργός. Επίσης, δύναται να παραταθεί µέχρι έναν
(1) µήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συµβουλίου Κρίσεων µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου του.
Άρθρο 70
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020 οι µεταθέσεις των στελεχών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το π.δ. 33/2009 (Α’
50), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 26 του ν.
4504/2017 (Α’ 184).
Άρθρο 71
Προµήθειες στον τοµέα της ασφάλειας
1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α’137) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα
όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρµοδιότητες επί θεµάτων που αφορούν
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόµου στον τοµέα της
ασφάλειας και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την προσαρµογή του παρόντος νόµου στον τοµέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αυτού δεν συνιστά
προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις
«Υπουργού Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρµόδιου Υπουργού».
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3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 µετά την παρ. 9 προστίθεται
νέα παρ. 10, ως εξής:
«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προµήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εγκρίνονται
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις
«Υπουργού Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρµόδιου Υπουργού».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του
ν.
3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρµόδιου Υπουργού».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του
ν.
3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρµόδιου Υπουργείου».
7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ.
4, ως εξής:
«4. Ειδικά για τις συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τοµέα της ασφάλειας, που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, µέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε εγγυητικές επιστολές εφαρµόζονται
οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει.»
8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ.
3, ως εξής:
«3. Ειδικά για συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, η απόφαση: α) για την έγκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, β) για την κατακύρωση ή µη της σύµβασης
στο όνοµα του επιλεγέντος οικονοµικού φορέα και γ) για την έγκριση ή µη της αντίστοιχης δαπάνης, λαµβάνεται για ποσό άνω
των πενήντα (50) εκατοµµυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, µετά από
γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, η απόφαση λαµβάνεται από
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µετά από
γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, κατά την κρίση του
ή εφόσον το ζητήσει η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να
εισάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»
9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του
ν.
3978/2011 (Α’137) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά σε ό, τι αφορά
στο Λιµενικό Σώµα – Ελληνική
Ακτοφυλακή, τα σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α’ 147), όπως ισχύει.»
ΜΕΡΟΣ Η’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 72
Προκήρυξη εκλογών
1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και
Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)
η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, πραγµατοποιείται από τη Σύγκλητο
δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των µονοµελών
οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει στις 31.8.2020 και
τα οποία δεν εµπίπτουν στην παρ. 1, πραγµατοποιείται από το
αρµόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΜΕΡΟΣ Θ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 73
Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του ν. 2308/1995
(Α’114) και των αιτήσεων διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6
του ν. 2308/1995, οι οποίες παραπέµπονται από το γραφείο κτηµατογράφησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και
αφορούν µελέτες κτηµατογράφησης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 429/13.03.2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 850) και β) οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύµβουλοι, κατά την
εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και υποχρεούνται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκοµίσουν στο γραφείο
κτηµατογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους. Το γραφείο
κτηµατογράφησης διαβιβάζει αµελλητί στην αρµόδια Επιτροπή
τον φάκελο της υπόθεσης.
2. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.
4685/2020 (Α’ 92) διαγράφονται οι λέξεις «Βριλησσίων» και «Πειραιά».
3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν.
4555/2018 (Α’ 133), διαγράφονται οι λέξεις «µε έδρα εντός των
ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση».
ΜΕΡΟΣ Ι’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 74
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών
δικαστηρίων και τη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης
1. Το χρονικό διάστηµα της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 - 31.5.2020) δεν υπολογίζεται
στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών
ενώπιον των δικαστηρίων, συµβολαιογράφων ως υπαλλήλων του
πλειστηριασµού, υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων
και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσµίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστηµα
υπολείπεται για να συµπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόµενη
από τον νόµο προθεσµία. Ειδικότερα οι προθεσµίες της παρ. 2
του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών, µε εξαίρεση τις προθεσµίες του άρθρου 934 του ΚΠολΔ, ένδικων µέσων και πρόσθετων λόγων δεν
συµπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες από την προβλεπόµενη λήξη τους.
2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε
βαθµού δικαιοδοσίας και µε οποιαδήποτε διαδικασία µαταιώθηκε
διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή µέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη του προέδρου του τµήµατος ή
του δικαστή, ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνατόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός
του χρονικού διαστήµατος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από
1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γί-
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νεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση
όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως
όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από
τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr
για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω
σύστηµα.
3. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες
ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος
πριν από τη δικάσιµο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι
προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό διάστηµα της αναστολής, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει
ήδη προτάσεις και αντικρούσεις µε τα σχετικά αποδεικτικά τους
µέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν
προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά τις 31.5.2020, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστή, ορίζεται οίκοθεν ηµέρα και ώρα
συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνατόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήµατος
από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η
εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να
τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα
και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των
διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος
γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο
της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με πρωτοβουλία επίσης του
γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος που ορίστηκε
µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια
και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον
πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το
χρονικό διάστηµα από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ο πρόεδρος του
δικαστηρίου ή ο αρµόδιος δικαστής κατανέµει χρονικά εντός της
αυτής ηµέρας τις εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα
γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούµενη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή
στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική
Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και προσθέτως
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι
γνωστή, ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν
ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται
η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του
άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή µπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά
την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά
την ηµέρα της δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την
παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του
άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης
της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας.
5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυµούν
να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην
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αρχή του πινακίου ή εκθέµατος. Η ρύθµιση του προηγούµενου
εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων της παρ. 3.
6. Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις
που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου
ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία
των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται
µε τα επόµενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως
µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του
οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό
σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη
λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά
βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί
αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης
portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παρ., τηρούνται
στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων.
7. Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του
άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσµίες
κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού
διαστήµατος της αναστολής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για
την τήρηση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του ΚΠολΔ,
καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν
µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση
της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες µέχρι τη νέα δικάσιµο που ορίζεται σύµφωνα µε την παρ.
7.
9. Όταν το χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της αναστολής δεν
επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ορισθείσα δικάσιµο,
οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης,
η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων,
ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις
εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω
άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιµο είναι
παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η µη άσκηση των πρόσθετων
λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το
άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν
η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης
των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, όµως η συζήτηση της
αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης των ως άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο
βάρος διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συζήτησης
της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις
του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες
για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή
τάξης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
11. Πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (µε εξαίρεση πράγµατα υποκείµενα σε φθορά), ακίνητα,
πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ηµέρα πλειστηριασµού έχει
ορισθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1.6.2020 έως 31.7.2020
µαταιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας και µε την αρχικά εκτιµηθείσα αξία και
τιµή πρώτης προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 954 και παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ), νέα
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ηµέρα πλειστηριασµού µετά την 31η.7.2020, τηρουµένων των νόµιµων προθεσµιών και ιδίως της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου
954 και της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α
ΚΠολΔ ή της ειδικής νοµοθεσίας (ιδίως του ν.δ.
17.07/13.08.1923, Α’ 224) εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσµιών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόµενες στο εδάφιο
α’ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσµίες ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ηµέρα πληστειριασµού ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973
ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών,
ο επισπεύδων υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού και για τους πλειστηριασµούς που ήδη µαταιώθηκαν
κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού εντός της άνω προθεσµίας,
τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη,
η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον
κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση,
µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό τηρουµένων των προθεσµιών των παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήµατα της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής, καθώς και του
προσδιορισµού του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασµού, δεν
υπολογίζονται στις άνω προθεσµίες της περ. ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 954, της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου
1011Α και της παρ. 1 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Προκειµένου για
πλειστηριασµούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόµενες διατάξεις,
ο δε πλειστηριασµός ορίζεται επίσης σε νέα ηµεροµηνία µετά τις
31.07.2020. Πλειστηριασµοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν µετά την 1η.9.2020 µαταιώνονται, αν ο χρόνος µέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών που
αφορούν τον προσδιορισµό της συζήτησης της ανακοπής κατά
την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης
επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα
ηµέρα διεξαγωγής των πλειστηριασµών αυτών ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.
12. Στις περιπτώσεις ορισµού ηµέρας πλειστηριασµού κατ’
εφαρµογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσµία του άρθρου αυτού εµπίπτει, έστω και µερικώς, εντός του
χρονικού διαστήµατος της αναστολής, ο πλειστηριασµός µαταιώνεται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού, τηρουµένων των
προθεσµιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
13. Οι πλειστηριασµοί που επισπεύδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, µε ορισθείσα ηµέρα διεξαγωγής έως τις
15.6.2020, µαταιώνονται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού
τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται στη διάταξη
αυτήν.
14. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019
(Α’ 190) µετατίθεται αναδροµικώς για την 1η.7.2020, ως προς τις
υποθέσεις της περ. β’ του άρθρου 44 του ν. 4640/2019.
15. Για το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13.3.2020 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020
έως 15.9.2020.
17. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 9.3.2020 έως
12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020
στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιµο, που ορίζεται
µε πράξη της Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης
του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση
όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως
όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος αναρτάται στην πύλη
ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να
γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µη-
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νύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων.
Άρθρο 75
Διατάξεις για την επαναλειτουργία
των ποινικών δικαστηρίων
1. Οι νόµιµες προθεσµίες άσκησης όλων των προβλεπόµενων
από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και
τους ειδικούς ποινικούς νόµους ένδικων µέσων, οιονεί ενδίκων
µέσων και ένδικων βοηθηµάτων, που ανεστάλησαν σύµφωνα µε
τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγείας και
Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β’ 833),
Δ1α/Γ.Π.οικ.
21159/27.3.2020
(Β’1074),
Δ1α/Γ.Π.οικ.
24403/11.4.2020 (Β’ 1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β’ 1588)
και την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β’ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από
τη 1.6.2020 και για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η προβλεπόµενη στο νόµο διάρκειά τους, προσαυξανόµενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ηµέρες.
2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και
497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435
ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ,
αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555
και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της
χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρθρα
80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ,
δύνανται, µαζί µε τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα,
να υποβάλλονται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την
ορισθείσα δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρµόδιου
γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει µε µόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται,
δεν µετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει
διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει µε κάθε
πρόσφορο µέσο υπόµνηµα ενώπιον του δικαστηρίου.
3. Αν κατά την ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων
δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης
κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και
την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος
ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να
λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση µε
τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτύπωση
του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν
από 1.6.2020 έως 15.9.2020.
Άρθρο 76
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό
των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της
προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
(13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν µε πράξη του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού σε προσεχή δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων,
εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µαταιωθείσα συζήτηση.
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Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στους
αντίστοιχους δικαστικούς σχηµατισµούς και την εµφάνιση των
εκθεµάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες,
στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.
Άρθρο 77
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά τη
διάρκεια της προσωρινής αναστολής (13.3.2020 – 31.5.2020),
επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν µε πράξη του Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο σε προσεχή δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µαταιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την
ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα τµήµατα και την εµφάνιση
των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι
οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 78
Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας µε ετήσιο εισόδηµα
έως 10.000 ευρώ
Στο τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
4387/2016 (Α’ 85), η ηµεροµηνία «1.3.2021» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1η.3.2022» και στο τέλος της περ. β’ της παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), προστίθεται η φράση
«,εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από τη δραστηριότητα αυτή
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020». Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α.,
οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι
ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται
µειωµένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει
ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή
αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.,
αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών
συντάξεων εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την
1η.3.2022 και εφεξής.
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα
ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία
συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το
άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες
αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
από την 1η.3.2022.
Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (Ν.Α.Τ.), που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια
Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 και µέχρι το πέρας της
τρέχουσας ακαδηµαϊκής περιόδου, ήτοι στις 31.8.2020, υπάγον-
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ται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από 1.9.2020.
β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συµπεριλαµβάνονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα των διατάξεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68) και το επίδοµα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ.
169/2007 (Α’ 210).
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του συνταξιούχου
καταβάλλονται για τον µισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς
απασχολούµενο ή ελεύθερο επαγγελµατία ή υπαγόµενο στη
ασφάλιση του ΟΓΑ, µε την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 4 οι
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή
40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δηµοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν δραστηριότητα για
την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν
την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από την δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου
40 ισχύει από 1.6.2020.
4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθµίσεων, δεν µειώνεται το
ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση
υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’
176).
γ. Των συνταξιούχων µε βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις
διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν.
δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περ. α’ της
παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007
(Α’ 210).
ε. Όσων λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή το αντίστοιχο
επίδοµα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007
(Α’ 210).
στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές
και έως τη συµπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της
ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δηµοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από απασχόληση στον αγροτικό
τοµέα ως αγροτών, µελισσοκόµων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων
και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ.
5. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει µισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής
του. Για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης του συνταξιούχου, δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια
σύνταξη ποσό, που προκύπτει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιµες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και µόνο
για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για
την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει µε βάση
τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης και µόνο για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης µετά τη συνταξιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούµενους συνταξιούχους κατά την
12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούµενοι χωρίς διακοπή
και µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όλος ο
χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή µέρος αυτού αξιοποιείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες
διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
7. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν
εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα
κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του
συνταξιούχου, ποσού ίσου µε το ύψος δώδεκα (12) µηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί µε παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από την κύρια σύνταξη
και για την επικουρική, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος
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νόµου. Άλλως, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α’
90).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων µεταξύ του ΣΕΠΕ και του
e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Επιχορήγηση φορέων και σωµατείων για δράσεις
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
Στην παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) προστίθεται περίπτωση Γ’ ως εξής:
«Γ. Εξαιρετικά για το έτος 2020, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου είναι δυνατή η επιχορήγηση φορέων και σωµατείων
που εδρεύουν στον δήµο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής
ανάπτυξης και προβολής, εφόσον µετέχει σε αυτά ο οικείος ΟΤΑ
µε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης στους φορείς και τα σωµατεία του προηγούµενου εδαφίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το δύο και µισό
εκατοστό (2,5%) των τακτικών εσόδων του δήµου.»
Άρθρο 80
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύναται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη
της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, να
προβαίνει στην ανάθεση συµβάσεων µε προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 328 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147), όταν η εκτιµώµενη αξία κάθε σύµβασης,
εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που καθορίζονται στο
άρθρο 235 του ν. 4412/2016, µε σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των µέσων µαζικής µεταφοράς και της διάθεσης, χρήσης και ελέγχου των µέσων
κοµίστρου, την αποφυγή του συνωστισµού και της συµφόρησης
στα συγκοινωνιακά µέσα, τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάµενων
ή νέων συγκοινωνιακών υποδοµών και µέσων για την ασφαλέστερη µετακίνηση του επιβατικού κοινού, την ασφαλή επαύξηση
του συγκοινωνιακού έργου και κάθε άλλον παρεµφερή σκοπό.
Άρθρο 81
Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) καταργείται.
2. Ο τίτλος του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 τροποποιείται ως
εξής: «Άρθρο 15 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων».

µένα Αθηνών και στο Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος Δηµήτριος - Πύργος στον Δήµο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής,
όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ.
επεκτ./05/09.03.2005 (Δ’ 319).»
2. Η υπ’ αρ. 126753/13.12.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4555), καταργείται από τότε που
ίσχυσε.
Άρθρο 83
Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους»
Το Υπουργείο Τουρισµού εκπονεί πρόγραµµα για την ενίσχυση
της ζήτησης του εγχώριου τουρισµού, µε τίτλο «Τουρισµός για
όλους» για το έτος 2020, το οποίο χρηµατοδοτείται από το
εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία,
οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος,
τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράµµατος.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,...............................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
8. ΥΓΕΙΑΣ

9.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 82
Ρύθµιση λειτουργίας καταστηµάτων

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Η περ. β’ της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’
173) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) σε περιοχές του Δήµου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994
(Β’ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολι-

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ’ - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): 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 (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς,
το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.04’ λύεται η συνεδρίαση για τη
Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

