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Αθήνα, σήµερα στις 14 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 10.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν την ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας, θα γίνει αναφορά στην Hµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο
Προεδρεύων για πέντε λεπτά θα κάνει τη σχετική ιστορική αναφορά.
Άρχισε o στρατός µας να φεύγει. Χτυπούσαν τις πόρτες µας και
ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από πάνω τους. Έφταναν
οι στρατιώτες ξυπόλυτοι, γυµνοί, κουρελιασµένοι, πρησµένοι, νηστικοί. Οι Τούρκοι κατέβαιναν και έσφαζαν τους Έλληνες. Παντού
φωτιά και µαχαίρι άκουγες και έβλεπες. Άλλους τους ατίµασαν,
άλλους τους έσφαξαν, άλλους τους κρέµασαν και τους έκαψαν.
Μία από τις αµέτρητες αυθεντικές µαρτυρίες που σώζονται
χάρις το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, παραµένει ζωντανή για
να µας υπενθυµίζει το θλιβερό ορόσηµο του Σεπτεµβρίου του
1922. Ενενήντα οκτώ χρόνια µετά, ένας αιώνας στο παρά δύο,
συµπληρώνεται φέτος από την ηµέρα που γράφτηκε η µατωµένη
αυτή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας µας. Οι διηγήσεις των Ελλήνων που έζησαν την καταστροφή είναι συγκλονιστικές.
Εµείς βρισκόµαστε στη Σµύρνη, πληµµύρα οι µαχαλάδες στο
αίµα. Βάλανε φωτιά οι Τούρκοι µια ώρα µακριά, σε ένα τέταρτο η
φωτιά είχε έρθει σε εµάς. Έριχναν βενζίνη και προχωρούσαν. Βγήκαµε στο δρόµο, φωτιά από τη µια, θάλασσα από την άλλη. Βρισκόµασταν στη µέση και οι Τσέτες βρισκόταν στη µέση και
έσφαζαν και σκότωναν. Τη νύχτα οι Τσέτες έκαναν επίθεση να αρπάξουν, να σφάξουν, να ατιµάσουν, βοήθεια φώναζε ο κόσµος! Τα
εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Έριχναν τους προβολείς, σταµατούσαν για λίγο. Βρεθήκαµε σε µια χαβούζα, γύρω-γύρω σπαρταρούσαν κορµιά και µέσα ήταν γεµάτη κεφάλια. Ήταν φοβερό!
Όσοι το είδαν, τρελάθηκαν! Το τρελοκοµείο όµως γέµισε από τρελούς σαν ήρθαµε. Εκεί σε αυτό το µέρος χάσαµε και τον πατέρα
µου, τον αδερφό µου τον έσφαξαν στο χωριό.
Έβγαλαν µετά ιταλικά και ελληνικά πλοία και µας πήραν. Πόσους; Ούτε ένα 20% δεν πήραν. Τέτοια καταστροφή, δεν ξαναείδαν τα µάτια µου.
Αυθεντική αφήγηση από αυτόπτη µάρτυρα. Η µεγαλύτερη
εθνική συµφορά στην ιστορία του νεότερου Ελληνισµού και συνάµα η τελευταία πράξη του δράµατος και του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας. Ήταν η πρώτη φορά που ο ελληνικός κόσµος
περιορίστηκε στο νότο της βαλκανικής χερσονήσου και στην

Κύπρο. Φυσικά η καταστροφή δεν επήλθε ξαφνικά, αλλά βασίστηκε
σε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο των Νεότουρκων που είχε µελετηθεί από πολύ νωρίς. Στους «TIMES» του Λονδίνου ήδη από τον
Οκτώβριο του 1911 είχαν δηµοσιευθεί οι θέσεις του σοβινιστικού
κοµιτάτου «Ένωση και Πρόοδος» που κατείχε την εξουσία. Μεταξύ
άλλων η οθωµανοποίηση διά της βίας όλων των κατοίκων ήταν η
πρώτη προτεραιότητα και το µέσο επιβολής της οι οπλισµένοι µουσουλµάνοι. Το δικαίωµα οργάνωσης και αυτονοµίας θα καταργείτο
για τις υπόλοιπες εθνικότητες. Έτσι αργά και µεθοδικά µε εφαλτήριο τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και µε τη συµπαράσταση των
Γερµανών ξεκίνησαν οι πρώτοι διωγµοί από την ανατολική Θράκη
και κορυφώθηκαν µε τη γενοκτονία στον µικρασιατικό Πόντο.
Στη συνέχεια οι κεµαλιστές κατηύθυναν όλες τις δυνάµεις τους
στην επιχείρηση ολοκληρωτικού αφελληνισµού της Μικράς Ασίας,
φιλοδοξώντας να µετατρέψουν το εναποµείναν µουσουλµανικό
στοιχείο σε εθνικά Τούρκους υπηκόους, κάτι που εξακολουθεί να
ονειρεύεται η Τουρκία µέχρι και σήµερα. «Ο Κεµάλ γιόρτασε τον
θρίαµβο του µε τη µεταβολή της Σµύρνης σε τέφρα και την τεράστια σφαγή του εκεί χριστιανικού πληθυσµού», έγραφε ο Ουίνστον
Τσώρτσιλ στα αποµνηµονεύµατά του. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος αλλά και ακόµη περισσότερες νεκροζώντανες ψυχές που δοκίµασαν την πίκρα της προσφυγιάς, λαβωµένα
κορµιά, πληγωµένες ψυχές και µνήµες που µέχρι σήµερα ζητούν
δικαίωση και κάθαρση.
Το 1925, στο πρώτο λογοτεχνικό του βιβλίο ο νεαρός τότε και
µετέπειτα νοµπελίστας Έρνεστ Χέµινγουεϊ αφιερώνει το πρώτο
διήγηµα του µε τίτλο «Στην προκυµαία της Σµύρνης». Νωρίτερα ο
ίδιος ως πολεµικός ανταποκριτής έχει ζήσει τη φρίκη της µικρασιατικής καταστροφής. Σε µια από τις τελευταίες ανταποκρίσεις
του γράφει, -αυτός ήταν ο τίτλος- «Μην ξεχνάτε τους Έλληνες».
Αυτή η φράση έµελλε να παραµείνει ανεξίτηλη στο χρόνο, µια
φράση µε πολλαπλές αναγνώσεις, µια προτροπή για αναζωογόνηση της δικής µας ιστορικής µνήµης, ένα κάλεσµα για αντίσταση
σε όσα µας αφανίζουν ως έθνος, µια υπόσχεση αδιάκοπου αγώνα
για τη δικαίωση των αλησµόνητων πατρίδων και των ανθρώπων
τους. Αυτό, λοιπόν, το «Μη ξεχνάτε τους Έλληνες» ας γίνει το διαχρονικό µήνυµά µας προς την οικουµένη και εµείς οι ίδιοι ας κάνουµε το χρέος µας.
Έλληνες και Ελληνίδες µην ξεχνάµε!
Παρακαλώ να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία τους η µνήµη!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από
10.8.2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου “Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας” (Α’157) και β) της από 22.8.2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου “Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση
των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και
της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α’161) και άλλες διατάξεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
10ης Σεπτεµβρίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών. Κατόπιν, απ’ ό,τι εγώ πληροφορήθηκα, γιατί
απουσίαζα, στη Διάσκεψη οµόφωνα αποφασίστηκε να γίνει µία
παρέκκλιση, να µην πάµε κατ’ αναλογία αριθµού αλλά µε ελεύθερη εγγραφή συναδέλφων που θα επιθυµούσαν να µιλήσουν.
Εποµένως, µόλις ανέβει ο πρώτος εισηγητής θα ανοίξει το σύστηµα, µόλις κατέβει ο δεύτερος εισηγητής από το κόµµα του
ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσει το σύστηµα και τότε θα δούµε πόσοι συνάδελφοι θα έχουν εγγραφεί και έτσι θα έχουµε και µία εικόνα περίπου
πότε θα τελειώσει η συγκεκριµένη συνεδρίαση.
Με µία παράκληση επειδή υπάρχει η πληροφορία -εάν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα- ότι κόµµα της Αντιπολίτευσης
σκοπεύει να ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία, αυτό να το ξέρουµε
σχετικά έγκαιρα- όχι τόσο για τον Προεδρεύοντα αλλά κυρίως
για τις υπηρεσίες της Βουλής- για να προετοιµαστούν και να µη
χάσουµε χρόνο. Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε όσα είπα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να σας αναγνώσω το άρθρο 44
παράγραφος 1 του Συντάγµατος: «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας µπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.». Θέλω
να γίνει σαφές στο Σώµα ότι υπάρχουν, πράγµατι, διατάξεις µέσα
στις συγκεκριµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που
είναι σήµερα εδώ προς κύρωση, οι οποίες αντιµετωπίζουν θέµατα έκτακτης ανάγκης.
Κύριε Πρόεδρε, δεν µου λέτε, µία διάταξη η οποία έχει να
κάνει µε την αγορά λεωφορείου, µία διάταξη που έχει να κάνει
µε την καθαριότητα στα σχολεία, ποια απρόβλεπτη και έκτακτη
ανάγκη αντιµετωπίζει; Εδώ µιλάµε για παραβίαση του Συντάγµατος. Σας το λέω τώρα από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής
ως παρατήρηση κακής νοµοθέτησης, κάκιστης, βάρβαρης. Την
επόµενη φορά θα κάνουµε ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, κατεγράφη η κατ’ εµέ ουχί αβάσιµη παρέµβασή σας. Προχωρούµε.
Βεβαίως αυτά είναι και θέµατα που µπορούν να συζητηθούν και
στη Διάσκεψη των Προέδρων και να πάρουµε αποφάσεις εν Σώµατι.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας και γενικός εισηγητής, και να ανοίξει παρακαλώ και το σύστηµα εγγραφής.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µόλις προχθές από τη συµπρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε το σχέδιό του για την
ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας, µετά από τις συνέπειες που
υπέστη από την πανδηµία του κορωνοϊού, καθώς και το σχέδιο
για την ενίσχυση της άµυνας και των Ενόπλων Δυνάµεων εν µέσω
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Ελληνοτουρκικής κρίσης, ενίσχυση της χώρας σε στεριά, αέρα
και πελάγη µε τη σφραγίδα της Νέας Δηµοκρατίας. Την ίδια ώρα
,λοιπόν, που η χώρα ενισχύεται σε στεριά, αέρα και πελάγη, ο
ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί ακριβώς αντίθετη πορεία. Το τελευταίο γκάλοπ, που δηµοσιεύτηκε χθες, πιστοποιεί ότι χάνει διαρκώς το
στέρεο έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ παράλληλα αεροβατεί ιδεολογικά και πελαγοδροµεί πολιτικά στα βαθιά νερά του
ακραίου λαϊκισµού. Δεν τον ακολουθούµε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να κατανοήσει ότι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης κοιτάζει
το παρόν και το µέλλον και δεν αναλώνεται στο παρελθόν, γιατί
αδυνατεί να κατανοήσει ότι την ώρα που η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µε τα 72 δις. ευρώ,
την ώρα που κινητροδοτεί την απασχόληση, δίνει προτεραιότητα
στην εργαζόµενη µεσαία τάξη και προστατεύει τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις, την ώρα που η χώρα αναβαθµίζεται ψηφιακά,
µεταρρυθµίζεται θεσµικά και διοικητικά, θωρακίζεται αµυντικά
και ενισχύεται διπλωµατικά, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει εµµονικά
σε µια ρητορική πολυφορεµένη, ξεφτισµένη και φθαρµένη, που
δεν «ψήνει» άλλο τον ελληνικό λαό, µια ρητορική που στόχο δεν
έχει να παράγει ουσιαστική αντιπολίτευση και γόνιµες προτάσεις,
αλλά να θολώσει για άλλη µια φορά τα νερά, να χαϊδέψει τα
αυτιά και να αρέσει σε όλους.
Αυτή η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης φάνηκε ξεκάθαρα στις συνεδριάσεις των αρµόδιων επιτροπών επί του νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε. Ο εισηγητής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης τόνιζε, επί λέξει, ότι «δεν επενδύουµε στην καταστροφή, αλλά αντίθετα συνεχίζουµε να θεωρούµε εθνικό στοίχηµα την αναχαίτιση της πανδηµίας και βάζουµε πλάτη και
γινόµαστε κι εµείς κοµµάτι της συλλογικής προσπάθειας του ελληνικού λαού να νικήσει αυτόν τον αόρατο εχθρό». Κι ο ίδιος εισηγητής, που υποτίθεται ότι δεν επενδύει στην καταστροφή,
συνέχισε την επιχειρηµατολογία του, κατηγορώντας την Κυβέρνηση για δήθεν προσπάθεια ευθείας υπονόµευσης της χώρας,
για πανικό που σπέρνει µε τις πράξεις και τις παραλείψεις της,
για δήθεν συστηµατική απόκρυψη κρουσµάτων σε δηµοφιλείς
τουριστικούς προορισµούς, για δήθεν συνειδητή αδιαφορία,
προκειµένου να ελεγχθούν γηροκοµεία και δοµές, για δήθεν αποτυχία και τραγωδία αναφορικά µε την τουριστική περίοδο σε
πολλά νησιά του Αιγαίου και για δήθεν χρησιµοποίηση της πανδηµίας ως εργαλείου για να φέρνει η Κυβέρνηση αντεργατικές
διατάξεις και αντεκπαιδευτικές πολιτικές.
Εξαντλήθηκε σ’ αυτή την επιχειρηµατολογία η δήθεν υπεύθυνη
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που τάχα βάζει πλάτη για την αναχαίτιση της πανδηµίας; Όχι βέβαια. Η πλάτη που βάζουν διευρύνθηκε και µε άλλες συναινετικές δήθεν απόψεις κατά τη διάρκεια
συζήτησης του νοµοσχεδίου, ότι η Κυβέρνηση χειραγωγεί τα
ΜΜΕ, ότι δεν φταίει η παγκόσµια ύφεση και η πρωτόγνωρη παγκόσµια υγειονοµική κρίση, αλλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν κόβει χρήµα για να το µοιράσει στον ελληνικό
λαό, ότι αγόµαστε και φερόµαστε από επιχειρηµατίες και τουριστικούς πράκτορες για τα όποια µέτρα λάβαµε για την πανδηµία,
ότι αφήσαµε έρµαιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ανήµπορο να
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την πανδηµία, ότι δεν προστατεύουµε τη µαθητιώσα νεολαία εν µέσω πανδηµίας, ακόµη και
ότι χρησιµοποίησε την καταστροφή στην Εύβοια για να κάνει επικοινωνιακό σόου ο Πρωθυπουργός.
Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να επενδύατε στην
καταστροφή και να µη βάζατε πλάτη τι άλλο θα λέγατε, πόσο
ακόµη θα ναρκοθετούσατε την εθνική προσπάθεια, πόσο ακόµη
θα παραπληροφορούσατε. Όµως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αντιπολίτευση µε παγουρίνια και µε λογικά άλµατα δεν είναι ωφέλιµη για τον τόπο και επιτέλους καταλάβετέ το.
Στη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου έχετε ακόµη την ευκαιρία να δείξετε ότι βάλατε µυαλό, ότι ωριµάσατε πολιτικά, ότι
έχετε τη βούληση να ξεφύγετε από την εποχή των ανέξοδων λαϊκισµών και των γονατογραφηµάτων, που αποτέλεσαν και τη µοναδική κληρονοµιά που άφησε η δική σας διακυβέρνηση. Έχετε
ακόµη την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε ότι στο παρόν νοµοσχέδιο, το στοίχηµα δεν είναι πώς θα καταφέρετε εσείς να συγκροτήσετε αντιπολιτευτικό αφήγηµα για να σώσετε τα
προσχήµατα της ιδεολογικής σας ένδειας, αλλά πώς θα προστα-
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τευτεί η πληττόµενη ελληνική κοινωνία και πώς θα αναζωογονηθεί η οικονοµική δραστηριότητα στον καιρό της πανδηµίας.
Το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα κάνει αυτό ακριβώς.
Ανακουφίζει οικονοµικά και καθησυχάζει εργασιακά τους απασχολούµενους, τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τα νοικοκυριά
της χώρας. Πώς; Διατηρώντας θέσεις εργασίας, δίνοντας δίκαιη
αποζηµίωση σε όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, προχωρώντας σε µειώσεις ενοικίων κύριας κατοικίας για όσους εργάζονται σε επιχείρηση που πλήττεται από την πανδηµία ή ακόµη
και των φοιτητικών διαµερισµάτων των παιδιών τους που σπουδάζουν σε πανεπιστήµια µακριά από τον τόπο κατοικίας τους,
διασφαλίζοντας υγιείς εργασιακές σχέσεις και εργασιακές κατακτήσεις, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα παρά την τεράστια οικονοµική κρίση.
Εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα και την προσαρµογή των πληττόµενων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες. Πώς άραγε; Καλύπτοντας το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων σε
αυτές που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και προβλέποντας
προαιρετική µείωση κατά τουλάχιστον 30% του συνολικού µισθώµατος στις επαγγελµατικές τους µισθώσεις εφόσον αυτοί ως
ενοικιαστές πλήττονται από τις περιπτώσεις της υγειονοµικής
κρίσης.
Απλώνει οµπρέλα προστασίας στους ανέργους, αποτρέποντας απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα και επεκτείνοντας τα επιδόµατα ανεργίας, περιορίζοντας ειδικά για το έτος 2020 σε πενήντα
αντί εκατό τις απαιτούµενες για τη χορήγηση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου
ανεργίας του ΟΑΕΔ και ενθαρρύνοντας νέες προσλήψεις.
Όλα αυτά βέβαια είναι ψιλά γράµµατα για εσάς, όπως ψιλά
γράµµατα είναι η προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας να χαλυβδώσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας απέναντι στην πανδηµία. Προσπάθεια την οποία χωρίς αιδώ προσπαθείτε να απαξιώσετε, να
λοιδορήσετε και να συκοφαντήσετε ακόµη και στη συζήτηση των
σχετικών ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου στις επιτροπές.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούσατε τίποτα για
τον διπλασιασµό των ΜΕΘ της χώρας που κατόρθωσε η Κυβέρνηση; Δεν ακούσατε τίποτα για την ενίσχυση των ΜΑΦ και των
τµηµάτων επειγόντων περιστατικών; Δεν διαβάσατε στις διατάξεις του νοµοσχεδίου τίποτα για την επίλυση επειγόντων ζητηµάτων του ΕΚΑΒ, για τις προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό στα νοσοκοµεία, για την προσθήκη νέων απαραίτητων ειδικοτήτων ιδιωτών ιατρών που θα µπορούν να απασχολούνται για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών στα
δηµόσια νοσοκοµεία; Δεν διαβάσατε τίποτα για την έκτακτη στελέχωση µε ιδιώτες ιατρούς και των κέντρων υγείας, όπως και για
την παράταση των συµβάσεων επαγγελµατιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων στον ΕΟΔΥ σε όλη την επικράτεια;
Πώς αντέχετε, αλήθεια, να κάνετε συνεχώς το άσπρο µαύρο;
Δεν σας απασχολεί που διαψεύδεστε συνεχώς στη συνείδηση
της κοινωνίας, που βρίσκεστε σε πόλεµο µε την κοινή λογική και
µε την πραγµατικότητα;
Το βρίσκετε άραγε σοβαρή αντιπολίτευση, την ώρα που η Κυβέρνηση φέρνει νοµοθέτηµα-ασπίδα για την υγεία απέναντι στην
πανδηµία, εσείς να πετάτε λάσπη στον ανεµιστήρα για δήθεν
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων από την Κυβέρνηση αναφορικά µε τα διαγνωστικά τεστ; Δεν µάθατε ότι η προτεραιότητα
διεξαγωγής των τεστ δίνεται στα δηµόσια νοσοκοµεία και στο
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας; Δεν µάθατε ότι η απολύτως αναγκαία
εκτόξευση των τεστ ανίχνευσης σε όλη την επικράτεια όπου από
οκτακόσια ηµερησίως φτάσαµε και ξεπεράσαµε τις δεκατρεισήµισι χιλιάδες, µας υποχρέωσε να τα διοχετεύουµε και προς τα
εξειδικευµένα εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ και των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων; Δεν µάθατε ότι η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, κατάφερε να εξασφαλίσει τη χαµηλότερη
τιµή στα τεστ που από 60 και πλέον ευρώ ανά δείγµα στην αρχή
της πανδηµίας έχει καταφέρει να το µειώσει στα 10 ευρώ; Γιατί
εκτίθεστε έτσι;
Την ίδια και χειρότερη αντιπολιτευτική διαστρέβλωση επιχειρείτε να κάνετε και στον τοµέα της παιδείας, κατηγορώντας την
Κυβέρνηση ότι δεν µεριµνά, δήθεν, για την ασφαλή προετοιµασία
του ανοίγµατος των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.

18211

Πρώτα απ’ όλα είναι φαιδρό να κριτικάρετε εσείς την Κυβέρνηση, που ουδείς γνωρίζει τις θέσεις σας για το ζήτηµα. Ξεκινήσατε λέγοντας όχι στην τηλεκπαίδευση που εισάγουµε για
έκτακτες περιπτώσεις ,παρ’ ότι έκανε θαύµατα στην περίοδο της
καραντίνας, ενώ λέγατε ναι στο άνοιγµα των σχολείων. Μετά είπατε όχι στο άνοιγµα των σχολείων χωρίς δωρεάν µάσκες. Και
όταν η Κυβέρνηση ανακοίνωσε δωρεάν µάσκες στα σχολεία, αλλάξατε πάλι γνώµη και είπατε «όχι στο άνοιγµα των σχολείων αν
δεν αυξηθούν οι αίθουσες και δεν µειωθούν οι µαθητές». Είναι η
αποθέωση του θεάτρου του παραλόγου. Ο Ιονέσκο, πραγµατικά,
θα σας ζήλευε.
Και ενώ από τη µεριά της η Κυβέρνηση υπεύθυνα µεριµνά για
την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών µε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου
κατ’ ελάχιστον τρίµηνης διάρκειας και µε έξτρα µοριοδότηση,
προκειµένου να ανταποκριθούν σε ενδεχόµενες έκτακτες ανάγκες και συνθήκες λόγω του κορωνοϊού, εσείς συνεχίζετε τον παραλογισµό και οδύρεστε ότι διαλύουµε, δήθεν, τα δικαιώµατα
και εκβιάζουµε ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς.
Και τι ζητάτε; Προκειµένου να καλυφθεί µια έκτακτη ανάγκη,
να προσλάβουµε εκπαιδευτικούς για έναν χρόνο έτσι, γιατί προφανώς είστε γαλαντόµοι µε τα λεφτά των φορολογουµένων πολιτών, έτσι, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ακόµη η χρονική αναγκαιότητα µιας τέτοιας ρύθµισης, έτσι, γατί έχετε µάθει να πολιτεύεστε πλειοδοτώντας ανέξοδα και παίζοντας παιχνίδι µε την εργασιακή αγωνία του κάθε επαγγελµατικού κλάδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα αφήσει κανέναν πίσω σε αυτή την κρίση. Θα την
περάσουµε όλοι µαζί και θα βγούµε όλοι πιο σοφοί και πιο ενωµένοι από ποτέ µε πρόγραµµα, όµως, µε αποφασιστικότητα, µε
νοικοκυροσύνη, µε συνέπεια, αλλά και σύνεση.
Όσοι λίγοι επενδύουν στην καταστροφολογία και στην οπισθοδρόµηση, είναι οι ίδιοι που έµαθαν στα χρόνια της δικής τους
διακυβέρνησης να εχθρεύονται την άριστη προσπάθεια, να κοροϊδεύουν τον σχεδιασµό, να αφήνουν τα τρένα της ανάπτυξης
να περνούν, να κρύβονται µπροστά στις ευθύνες, να πολιτεύονται µε τις λογικές του «δώσε και σε µένα µπάρµπα» και του «πέσε
πίτα να σε φάω». Είναι οι ίδιοι που η τσίπα πέρασε από δίπλα
τους σύριζα χωρίς να τους ακουµπήσει στη Μάνδρα και στο
Μάτι, είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται οι πληγέντες να
πάρουν τα 2.000 ευρώ της αποζηµίωσης από τη φονική πυρκαγιά
αφού θα τα σπαταλήσουν και τώρα ψέγουν την Κυβέρνηση που
στηρίζει τους πληµµυροπαθείς της Εύβοιας µέσω της χορήγησης σηµαντικού αφορολόγητου επιδόµατος 5.000 ευρώ για τα
φυσικά και 8.000 ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα.
Είναι οι ίδιοι που τοποθετούνται καθηµερινά όλο και πιο εµφατικά στο περιθώριο του ελληνικού λαού, ο οποίος µπορεί να συγχωρεί τα λάθη και τις παραλήψεις αλλά δεν συγχωρεί τον
συνειδητό εµπαιγµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε Τσαβδαρίδη, για την ακρίβεια του χρόνου.
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνουµε ότι κατά τη ΙΗ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο ορίζουµε ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ τους παρακάτω
Βουλευτές: α) Τσακαλώτος Ευκλείδης, β) Σκουρλέτης Παναγιώτης και γ) Ραγκούσης Ιωάννης. Με εκτίµηση ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας Αλέξης».
Τον λόγο έχει τώρα ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, ο κύριος
Πρωθυπουργός µε τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη έκανε
και κάτι άλλο. Ισοπέδωσε την εργασία λέγοντας –είναι χαρακτηριστική η φράση του- ότι η λογική της Κυβέρνησης είναι να κάνει
πιο ελαστική την εργασία, για να βοηθήσει την ανάπτυξη, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι σε κάθε ευκαιρία, ακόµα και µε αφορµή µια πανδηµία, να θεσµοθετεί και
ανάλογες διατάξεις.
Είναι απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, τον ελληνικό λαό που έβαλε
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πλάτη για την επιτυχή αντιµετώπιση της πανδηµίας στην πρώτη
φάση, να τον στήνετε την εποµένη µε την πλάτη στον τοίχο.
Για πρώτη φορά θεσµοθετούνται διατάξεις που επιτρέπουν
την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία και την πρόσληψη αναπληρωτών µε τρίµηνη σύµβαση. Και δεν είναι µόνο αυτά. Πετσοκόβετε το δώρο των Χριστουγέννων για χιλιάδες εργαζοµένους που
τέθηκαν σε αναστολή συµβάσεων εργασίας. Ήδη είχε φαγωθεί
ο δέκατος τρίτος µισθός, δώρο Πάσχα και επίδοµα αδείας, µειώνετε τώρα και τον δέκατο τέταρτο, αφού θα υπολογίζεται µε
βάση την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ, και
όχι τον ονοµαστικό τους µισθό. Καθυστερείτε κι άλλο την αύξηση
του κατώτατου µισθού, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Μαρτίου του
2021, ενώ έχει ήδη ακυρωθεί για φέτος. Παρατείνετε το καθεστώς αναστολής συµβάσεων εργασίας και µετατροπής της πλήρους σε µερική και εκ περιτροπής εργασία σπέρνοντας ουσιαστικά και τον φόβο των απολύσεων.
Εµείς, κύριοι συνάδελφοι, επιµέναµε στις παρεµβάσεις µας και
-θα έλεγα- όλη η Αντιπολίτευση αλλά και οι εκπρόσωποι των φορέων που ακροαστήκαµε στην επιτροπή, να αποσύρετε αυτές τις
ρυθµίσεις. Δεν ανταποκριθήκατε, γιατί θέλετε σε κάθε ευκαιρία,
ακόµη και µε µια αφορµή πανδηµίας, να θεσµοθετείτε τέτοιες
διατάξεις.
Χωρίς στήριξη, όµως, αφήνει µε τη γνωστή της φιλελεύθερη
αντιµετώπιση η Νέα Δηµοκρατία και τους επαγγελµατίες, είτε
βρίσκονται σε αναστολή είτε πλήττονται από την πανδηµία αλλά
και την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
Συνεχίστε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας ,το µοναχικό σας δρόµο, ένα δρόµο γεµάτο ανασφάλεια για όλη την
κοινωνία. Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ανοίξατε τον τουρισµό
χωρίς σχέδιο και χωρίς µαζικά υποχρεωτικά τεστ. Αποτύχατε
πλήρως. Το ρεσιτάλ ανευθυνότητας που έδωσε ο αρµόδιος
Υπουργός, ο κ. Θεοχάρης στο BBC δείχνει το φιάσκο στον τουρισµό.
Ποιος να σας πιστέψει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όταν µου απαντήσατε προχθές στην τοποθέτηση µου ότι αποκρύπτετε συστηµατικά κρούσµατα σε δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς και
αφήνετε εκτός ελέγχου ευαίσθητους χώρους, όταν ο αρµόδιος
Υπουργός καµώνεται ότι δεν γνωρίζει και την ίδια στιγµή εξαφανίζονται από τα νησιά οι τουρίστες, αφήνοντας βεβαίως τον κορωνοϊό να θερίζει ουσιαστικά στις δοµές και στα γηροκοµεία;
Επί δεκατέσσερις µήνες ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει ότι η επιλογή εγκλεισµού των προσφύγων και µεταναστών στα νησιά και ειδικά
στη Μόρια θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα όχι µόνο στην έκρηξη
των κρουσµάτων αλλά και των στοιβαγµένων ψυχών.
Ανοίξατε σήµερα τα σχολεία. Και εµείς θέλαµε να ανοίξουνε.
Τα είπαµε πολλές φορές. Διαφωνούσαµε, όµως, γιατί γίνεται
χωρίς καµµία προετοιµασία. Δεν αλλάξατε ούτε βελτιώσατε κάτι
σε σχέση µε το άνοιγµα του Ιουνίου. Εξακολουθούν ως µοναδικά
µέτρα πρόληψης η µάσκα και το παγουρίνι, αν βεβαίως υπάρχουν παντού και αυτά. Η κ. Κεραµέως, αντί να βρει κι άλλες αίθουσες για να µειώσει τον αριθµό των µαθητών κατά τάξη, τον
αύξησε στοιβάζοντας είκοσι πέντε έως είκοσι επτά παιδιά σε λίγα
τετραγωνικά µέτρα.
Τροποποιείτε τις διατάξεις για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση εισάγοντας τις κάµερες στα σχολεία -απαράδεκτη
ρύθµιση, δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει- παρά την αποδοκιµασία από σύσσωµη την εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν
και έχουν κατατεθεί προτάσεις από τους εκπαιδευτικούς. Μην
τους αγνοείτε, κύριε Υπουργέ!
Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή αναδείξαµε και πολλά ζητήµατα που αφορούν στη διαχείριση της πανδηµίας. Δεν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, σε ένα ερώτηµα που επίµονα σας βάζαµε
στην επιτροπή τόσο ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος όσο
και εγώ, για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να διενεργούνται τα µοριακά τεστ που παραγγέλλονται από τα δηµόσια νοσοκοµεία σε συγκεκριµένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που έχει
σχέση µε µέλος της επιτροπής εµπειρογνωµόνων για την πανδηµία. Θα απαντήσετε επιτέλους;
Μην παίζετε κορώνα-γράµµατα µε την υγεία και την ασφάλεια
των Ελλήνων που βρίσκονται µπροστά σε µια νέα υγειονοµική
κρίση. Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου. Πάψτε επιτέ-
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λους να θεωρείτε τη διαχείριση της πανδηµίας επικοινωνιακό
παιχνίδι και να τη µετατρέπετε σε προσωπικό θρίαµβο του κ. Μητσοτάκη.
Εµείς το είπαµε και το ξαναλέµε: Θα στηρίξουµε τη µάχη του
ελληνικού λαού και στη δεύτερη φάση. Όµως, απέναντι σε αυτή
την πρωτοφανή ανευθυνότητα που δείχνει η Κυβέρνηση αλλά και
στην ενορχηστρωµένη προπαγάνδα που φορτώνει τις ευθύνες
στους πολίτες, δεν θα µείνουµε σιωπηλοί, κύριοι συνάδελφοι.
Και έρχοµαι στην τραγωδία της Εύβοιας, της ιδιαίτερης πατρίδας µου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οκτώ συνάνθρωποί µας
χάθηκαν άδικα. Υποδοµές και δίκτυα εξαφανίστηκαν, περιουσίες
και κόποι µιας ζωής θάφτηκαν στη λάσπη. Για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες που εντοπίζονται στην πλήρη απουσία έργων πρόληψης και διαχείρισης των περιοχών που επλήγησαν. Θα µου
πείτε ότι αυτή την ώρα προέχει η ανακούφιση των πληγέντων και
η αποκατάσταση των ζηµιών. Θα συµφωνήσω µαζί σας, αλλά δεν
µπορώ να δεχθώ µια φράση βολική για πολλούς. Όταν συµβαίνουν καταστροφές σαν και αυτές που βιώσαµε στην Εύβοια, δεν
µπορούν να απαντούν µε τη φράση ότι υπάρχουν διαχρονικές
ευθύνες και να σταµατούν εκεί, που σηµαίνει διάχυση ευθυνών
µε τελική κατάληξη την αµνηστία.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα περιστατικά, γιατί κάποτε πρέπει να αναδεικνύονται µε τεκµηρίωση και οι ευθύνες που οδηγούν στις τραγωδίες. Το Δεκέµβρη του 2019, το Δέλτα του
Λήλαντα ποταµού, του βασικού υποδοχέα των νερών της Δίρφης, πληµµύρισε. Αποµακρύνθηκαν εκατόν πενήντα οικογένειες
προληπτικά, αλλά ο Λήλας έστειλε το µήνυµα στην αρµόδια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας, ότι θα επανέλθει αν
δεν γίνουν τα απαραίτητα έργα καθαρισµού και αποκατάστασης
του ποταµού. Η περιφέρεια είχε τις δυνατότητες να απαντήσει
µε συγκεκριµένο έργο, αφού στις αρχές του 2019 η οικονοµική
της επιτροπή µε απόφαση συγκεκριµένη είχε εγκρίνει ποσό 2,56
εκατοµµυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του συστήµατος άρδευσης του Λήλαντα και είχε δεσµευθεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστηµα.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετική επιστολή, µε ηµεροµηνία 9
Απριλίου του 2019, της περιφέρειας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άνθρωποι πνίγηκαν περιµένοντας, ενώ η ανάθεση του έργου εξακολουθεί να
είναι ακόµη σε εκκρεµότητα. Είναι τεράστια ευθύνη, λοιπόν, την
πρώην και της τωρινής περιφερειακής αρχής. Γιατί έχει επιδείξει
τέτοια αδιαφορία σε ένα έργο που πραγµατικά θα έσωζε ζωές;
Άλλο περιστατικό. Στις 13 Αυγούστου του 2019, είχαµε τη µεγαλύτερη φωτιά στη χώρα µας, στη Δίρφη, σε είκοσι πέντε χιλιάδες στρέµµατα. Στις 27 Αυγούστου στην επίσκεψή του στην
περιοχή ο Υπουργός Περιβάλλοντος ,ο κ. Χατζηδάκης, ανακοινώνει την άµεση κατασκευή των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών
και αντιπληµµυρικών έργων.
Στις 16 Σεπτεµβρίου, είναι έτοιµες οι µελέτες για τέσσερα υποέργα, ύψους 1,65 εκατοµµυρίου ευρώ, οι οποίες και εγκρίθηκαν
στις 18 Νοέµβριου. Εκτελέστηκε µόνο ένα έργο, ύψους 76.000
ευρώ, που µάλιστα και λειτούργησε αποτελεσµατικά. Τα υπόλοιπα τρία έργα, ύψους 1,57 εκατοµµυρίου ευρώ, εγκρίθηκαν
µετά από οκτώ µήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2020, παρά την
αγωνιώδη επιστολή του Δηµάρχου Διρφύων - Μεσσαπίων από
τις 22 Νοεµβρίου 2019 για επίσκεψη.
Καταθέτω και τη σχετική επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αντέδρασε σε όλα αυτά µε µία
ανακοίνωσή του για τη µη εκτέλεση των τριών απαιτούµενων αντιπληµµυρικών έργων, επιβεβαιώνοντας και τις δικές µας διαπιστώσεις. Δεν απαντήθηκε όµως, το ερώτηµα: Γιατί καθυστέρησε
τόσο πολύ η έγκριση των συγκεκριµένων υποέργων, όταν οι µε-
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λέτες είχαν υποβληθεί πριν από οκτώ µήνες και ενώ ξεκινούσε
στα τέλη Ιουλίου η διαδικασία, µετά την έγκριση, για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών; Κατατέθηκε προσφυγή κατά της
πρόσκλησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία και έγινε δεκτή στις 5 Αυγούστου, δηλαδή πέντε
ηµέρες πριν από την τραγωδία.
Άλλο ερώτηµα. Γιατί η διαγωνιστική διαδικασία δεν έλαβε υπ’
όψιν της ότι η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και µάλιστα µε διαδοχικές αποφάσεις που ισχύουν µέχρι
σήµερα, πράγµα που όχι µόνο καθιστά υποχρεωτική την επιτάχυνση των συγκεκριµένων εργασιών αλλά δίνει και τη δυνατότητα για απευθείας αναθέσεις, όπως προβλέπει ο σχετικός
ν.4412/2016. Μήπως τελικά η αρχική ανακοίνωση για άµεση κατασκευή των έργων ήταν µία «φούσκα»;
Υπάρχει τεράστια ευθύνη και για τη διαχείριση της τραγωδίας
υπό την άποψη ότι η χρήση του «112» θα προκαλούσε πανικό. Η
Μετεωρολογική Υπηρεσία επί τρεις έως τέσσερις ηµέρες αναφερόταν στον κίνδυνο ακραίων φαινοµένων στη συγκεκριµένη
περιοχή. Δεν έγινε καµµία αξιολόγηση. Από τις οκτώ έως δέκα
ώρες που κράτησε το φαινόµενο, δεν µπόρεσαν ούτε µία ειδοποίηση να στείλουν στους πληττόµενους κατοίκους.
Η ενεργοποίηση του «112» ασφαλώς και δεν γίνεται µόνο για
εκκενώσεις. Θα µπορούσε να προειδοποιήσει τους πολίτες µε
µία στοχευµένη ενηµέρωση. Δυστυχώς, ούτε κάτι τέτοιο υπήρξε.
Για την επόµενη ηµέρα θα µπορούσα να πω πολλά. Οι κάτοικοι
είναι ανάστατοι. Έχουν ήδη δηµιουργήσει τοπικές επιτροπές και
ετοιµάζονται για κινητοποιήσεις.
Εµείς στηρίζουµε τον αγώνα τους, γιατί ειδικά η υλοποίηση
των υποσχέσεων που αφορούν ακόµη και το επίδοµα επιβίωσης
καθυστερεί. Μόνο εκατόν δέκα πληγέντες έως αυτή την ώρα από
τους χιλιάδες ιδιώτες και τις επιχειρήσεις έχουν κριθεί δικαιούχοι
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Το τονίζουµε, παρ’ ότι
τα χρήµατα δεν επαρκούν, εµείς αυτή την ώρα ακόµη και η παραµικρή βοήθεια θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί.
Αυτό, όµως, που, πραγµατικά, είναι εξοργιστικό µέχρι αυτή την
ώρα, είναι ότι δεν ειπώθηκε ούτε µία λέξη για την άµεση αντιµετώπιση των αιτίων που προξένησαν τη συγκεκριµένη καταστροφή και τους κατοίκους τους «ζώνουν» τα φίδια. Τα χρήµατα
υποτίθεται ότι υπάρχουν, όπως σας είπα προηγουµένως, για τα
έργα που δεν έγιναν. Γιατί υπάρχει η καθυστέρηση; Ακόµη και
τώρα, αυτή την ώρα, να δοθούν µέσα από σχετικές διαδικασίες
τα συγκεκριµένα έργα, για να µην έχουµε επανάληψη φαινοµένων. Έρχονται δύσκολες ώρες µπροστά µας.
Εµείς, λοιπόν, για όλα αυτά που είπαµε, αγαπητοί συνάδελφοι,
λέµε όχι στο νοµοσχέδιο της εργαλειοποίησης της πανδηµίας
για την «απανθράκωση» δικαιωµάτων των εργαζοµένων, για την
ασφάλεια στην παιδεία, για το χωρίς σχέδιο άνοιγµα των σχολείων. Από εκεί και πέρα, θα παρακολουθούµε όλες τις διαδικασίες, όσον αφορά την εφαρµογή των πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, γιατί βασικός µας στόχος είναι και να αντιµετωπιστεί η πανδηµία και να υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα για τον επόµενο οµιλητή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έκλεισε το
σύστηµα εγγραφής οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο
συνάδελφος κ. Ανδρέας Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς
θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά µε ασφάλεια και υγεία
στους µαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Αυτή η
χρονιά θα είναι µία κρίσιµη χρονιά και πραγµατικά ευχόµεθα ειλικρινά να µην έχουµε άσχηµα αποτελέσµατα, να πάνε όλα καλά,
όλα κατ’ ευχήν και να µην έχουµε κρούσµατα.
Όσον αφορά το παρόν νοµοθέτηµα, αυτό έρχεται για να επικυρώσει έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας που
έλαβε η Κυβέρνηση µέσα στον Αύγουστο για την αντιµετώπιση
της υγειονοµικής κρίσης. Δυστυχώς, και αυτό αποτελεί ένα
ακόµη κακό παράδειγµα κακής νοµοθέτησης, κοινοβουλευτικού
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αιφνιδιασµού, κατά την πάγια τακτική σας.
Η συγκεκριµένη τακτική υποκρύπτει µία βαθιά αντιδηµοκρατική, αλαζονική νοοτροπία, ασέβεια στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς αλλά και κοινοβουλευτική προχειρότητα, που
επιβεβαιώνει ότι και στην πανδηµία πορεύεστε µε το «βλέποντας
και κάνοντας».
Μετά από έναν χρόνο που διήρκεσε ο κοινοβουλευτικός µήνας
του µέλιτος και µε τη σωρεία προβληµάτων µε τα οποία βρισκόµαστε αντιµέτωποι σήµερα, από τα εθνικά θέµατα και το µεταναστευτικό µέχρι τα ζητήµατα της καθηµερινότητας, είναι
φανερό ότι πλέον τα περιθώρια τελείωσαν.
Δυστυχώς, σήµερα διαπιστώνουµε µία ακόµη χαµένη ευκαιρία
για την αναγέννηση του ΕΣΥ και την έµπρακτη αναγνώριση των
προσπαθειών του προσωπικού του, για τη στήριξη της εθνικής
οικονοµίας, των πληττόµενων κλάδων, των εργαζοµένων, για την
έγκαιρη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την προστασία των µαθητών και των εκπαιδευτικών και την αξιοποίηση κονδυλίων για την εφαρµογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως
διδασκαλίας, για την αποτελεσµατική λειτουργία του κράτους
και τον συντονισµό των φορέων του επί τη βάσει ενός ενιαίου και
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος και των δωρεών.
Αντ’ αυτών, η πανδηµία αποδεικνύεται ότι µας οδηγεί στο παρελθόν µε τη µονιµοποίηση διάθεσης κονδυλίων κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων στις δηµόσιες συµβάσεις και
προµήθειες, µε τον παραγκωνισµό κάθε θεσµού που διασφαλίζει
τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον δηµόσιο έλεγχο, µε αθρόες
προσλήψεις «ηµετέρων» παρακάµπτοντας το ΑΣΕΠ, και µε την
εφαρµογή της νεοφιλελεύθερης ατζέντας σας για την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω ότι η εκ µέρους σας διαχείριση της πανδηµίας κατά τη δεύτερη φάση είναι απολύτως
επιδερµική, πρόχειρη και αποσπασµατική. Παρ’ ότι είχατε όλο
τον χρόνο να οργανωθείτε, να εντοπίσετε τις ελλείψεις και να οργανώσετε το σύστηµα, το έλλειµµα του κεντρικού σχεδιασµού
και της πολιτικής κατεύθυνσης είναι καταφανές. Συνεχίζετε να
νοµοθετείτε επιτροπές, να κάνετε εξαγγελίες και να δίνετε αρµοδιότητα µε τη λογική της µη ανάληψης πολιτικής ευθύνης,
αφήνοντας στην πράξη τη χώρα ανοχύρωτη υγειονοµικά. Επιχειρείτε δε να κρύψετε την ανεπάρκειά σας µε επικοινωνιακά τρικ,
αποκρύπτοντας στοιχεία για τα κρίσιµα θέµατα που αφορούν
τους χειρισµούς σας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Ειδικότερα στον τοµέα της υγειονοµικής διαχείρισης της πανδηµίας, γνωρίζατε εξ αρχής τις ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό
και τεστ. Είχατε όλο τον χρόνο από τον Μάρτιο να δροµολογήσετε την προµήθειά τους εγκαίρως. Εάν δυσκολευόσασταν στην
πράξη, είχατε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις διατάξεις
περί δηµοσίου λογιστικού και να επιταχύνετε τη διαδικασία και
τον τρόπο, που και διαφάνεια και νοµιµότητα θα διασφάλιζαν.
Αντ’ αυτού, µε πρόσχηµα τον κορωνοϊό νοµοθετείτε σωρηδόν,
κατά παρέκκλιση του νόµου περί δηµοσίων συµβάσεων και προµηθειών.
Επίσης, έρχεστε σήµερα έξι µήνες µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας, µε τροπολογία να θεσπίσετε επιτροπή παρακολούθησης
αποθεµάτων σε µέσα ατοµικής προστασίας. Χάσατε πολύτιµο
χρόνο, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τον Μάρτιο, εκτός αν
είχατε εκτιµήσει λάθος την κατάσταση και νοµίζατε ότι η πανδηµία είναι κάτι που θα περάσει.
Έρχεστε να παρατείνετε τις συµβάσεις ιδιωτών γιατρών στα
δηµόσια νοσοκοµεία µε µισθούς 2.000 ευρώ και να διευρύνετε
τις ειδικότητες µε ορισµένες που δεν σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας -βλέπετε τους γυναικολόγους-, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα του ΕΣΥ στους ιδιώτες και χωρίς να
δίνετε στοιχεία για το πόσοι ιδιώτες γιατροί εντάχθηκαν µέχρι
σήµερα µε βάση αυτό το άρθρο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και πόσο συνολικά είναι το κόστος. Ανανεώνετε τις συµβάσεις των οικογενειακών γιατρών, χωρίς να υπάρχει κανένας
απολογισµός του έργου τους και, κυρίως, χωρίς να υπάρχει εκ
µέρους σας καµµία νοµοθετική πρόβλεψη για την οργάνωση
δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπου αυτοί ανήκουν.
Μετατρέπετε τις συµβάσεις εργασίας του προσωπικού που
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απασχολείται στις ΚΟΜΥ από πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µόνο σε πλήρους, χωρίς να µας λέτε ποιο είναι το µέλλον τους, εάν πρωτίστως θέλατε να το εντάξετε στις δοµές της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπως επανειληµµένως σας
έχουµε προτείνει.
Θεσπίζετε αποσπασµατικές ρυθµίσεις, όπως την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, όταν υπάρχουν ειδικότητες
γιατρών που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστηµα -βλέπετε τους
οδοντιάτρους- και την επέκταση του συχνή, όταν δεν έχει γίνει
αποτίµηση της πιλοτικής του εφαρµογής, δεν έχουν εντοπιστεί
τυχόν προβλήµατα και δεν έχει διασφαλιστεί η εκτεταµένη λειτουργία του.
Τέλος, επιβεβαιώνετε τους προβληµατισµούς µας ότι οι εµπειρογνώµονες του ΕΟΔΥ δεν είχαν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία των κρουσµάτων και τώρα, επτά µήνες µετά, ορίζετε την
πλήρη πρόσβασή τους στο Μητρώο Ασθενών COVID-19. Είσαστε
ευχαριστηµένοι από τη διοικητική λειτουργία του ΕΟΔΥ; Τις διαµαρτυρίες που γίνονται για την εξυπηρέτησή του µέσω του τηλεφωνικού κέντρου και των κατευθύνσεων που δίνει σε πιθανά
κρούσµατα τις έχετε λάβει υπ’ όψιν σας;
Σας είχαµε εδώ και µήνες επισηµάνει την ανάγκη ελέγχου της
κατάστασης στις κλειστές δοµές φιλοξενίας ηλικιωµένων, στα
ΚΥΤ, στις ιδιωτικές κλινικές, στα Σώµατα Ασφαλείας. Ο ΕΟΔΥ
ευαισθητοποιήθηκε να ασχοληθεί όταν άρχισαν τα κρούσµατα
να ξεφεύγουν, ενώ φαίνεται ότι κυριολεκτικά τρέχει πίσω από τις
εξελίξεις. Μέχρι σήµερα δεν έχει δώσει απολογισµό της δράσης
του, δεν γνωρίζουµε πόσο προσωπικό απασχολεί και πού, ούτε
αν υπάρχει ένας συνολικός κεντρικός σχεδιασµός βάση του
οποίου ενεργεί ούτε έχετε επιχειρήσει να προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις.
Όσον αφορά τα τεστ που διεξάγουν τα ιδιωτικά εργαστήρια
για λογαριασµό των νοσοκοµείων, προβλέπεται να επιβαρύνουν
τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων. Αυτό αναπόφευκτα θα
προκαλέσει οικονοµική ασφυξία στα νοσοκοµεία και κατά συνέπεια θα λειτουργήσει εις βάρος των ασθενών. Επιλέξατε να µην
ελέγξετε τη διασπορά στον πληθυσµό µε τη διενέργεια περισσότερων δυνατών τεστ, παρά τις οδηγίες του ΠΟΥ. Πρώτοι σας επισηµάναµε ότι πρέπει να εντάξετε στον σχεδιασµό σας, πέρα από
τα υφιστάµενα διαγνωστικά κέντρα και ερευνητικά κέντρα που
διαθέτουν µοριακούς αναλυτές. Δυστυχώς, δεν µας ακούσατε.
Αυτό οδήγησε στην υπερφόρτωση του ΕΚΕΑ, το οποίο έφτασε
πρόσφατα στο σηµείο να δηλώσει εγγράφως την αδυναµία του
να ανταποκριθεί στον όγκο των τεστ. Από την άλλη πλευρά,
ωθούσατε τους πολίτες να απευθύνονται στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, για τη διενέργεια των τεστ, µε πάρα πολύ υψηλό
κόστος. Δεν τολµήσατε να βάλετε φρένο στις τιµές των ιδιωτικών
εργαστηρίων που τιµολογούσαν κατά βούληση.
Έχουµε φτάσει επτά µήνες µετά το lockdown και ακόµα µιλάµε για νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Έχουµε χάσει πλέον τον λογαριασµό. Πόσες κλίνες ΜΕΘ έχουµε τελικά σήµερα, τη στιγµή που
βλέπουµε ότι αυξάνονται ραγδαία οι ανάγκες για νοσηλεία ασθενών στις ΜΕΘ και στις ΜΑΦ της χώρας µας; Θα οδηγηθούµε,
όπως και στην πρώτη φάση της πανδηµίας, στο να σταµατήσουν
χειρουργεία για σοβαρές παθήσεις καρδιοχειρουργικές, αγγειοχειρουργικές, θωρακοχειρουργικές, νευροχειρουργικές, ογκολογικές, και για να µετατραπούν οι υπάρχουσες κλίνες ΜΕΘ σε
κλίνες αντιµετώπισης COVID-19.
Η καθυστέρηση στη δηµιουργία νέων ΜΕΘ στα δηµόσια νοσοκοµεία δείχνει αυτό που φοβόµαστε: Ότι µέχρι να ξεσπάσει η
πανδηµία, κάνατε µόνο επικοινωνιακή διαχείριση των ελλείψεων.
Βλέποντας τον αριθµό των κρουσµάτων καθηµερινά να είναι τριψήφιος, έρχεστε µε την ψυχή στο στόµα να βάλετε µπροστά τη
µηχανή για τη δηµιουργία νέων ΜΕΘ, επιταχύνοντας τις πολεοδοµικές διαδικασίες. Ελπίζω αυτό να µη συνεπάγεται παρεκκλίσεις για την ασφάλεια των κτηρίων και εκπτώσεις στις
προϋποθέσεις τους που θα διακινδυνεύσουν την ασφάλεια των
ασθενών.
Η προχειρότητά σας φαίνεται και από τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις δωρεές. Σας έχουµε προτείνει έναν µόνιµο µηχανισµό
διαχείρισής τους µε τη συµµετοχή της Βουλής, που να διασφαλίζει την ταχύτητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών µέσω της
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λογοδοσίας. Σας έχουµε ζητήσει στοιχεία για την αξιοποίησή
τους µέχρι σήµερα για τον εξοπλισµό και τη δηµιουργία ΜΕΘ,
για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και υγειονοµικού
υλικού για τα νοσοκοµεία. Δεν έχετε δώσει κανένα στοιχείο, παρ’
ότι οι δωρεές αποτελούν χρυσή ευκαιρία για την ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και γενναία χρηµατοδότηση της αναγέννησής
του.
Προχειρότητα και στα φάρµακα. Από την αρχή της διακυβέρνησής σας µιλούσατε για την ανάγκη εξορθολογισµού του clawback και για τις αλυσιδωτές στρεβλώσεις που αυτό προκαλεί στη
φαρµακευτική αγορά. Η ίδια η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ µιλούσε για τον καίριο λόγο του οργανισµού στην κατεύθυνση
αυτή και για το ρόλο του υψηλού clawback και στην καθυστέρηση να µπουν νέα καινοτόµα φάρµακα στην ελληνική αγορά. Τι
έχει γίνει µέχρι σήµερα; Συνεχίζετε την τακτική των προηγουµένων µε µισόλογα και µε προσχήµατα. Παρ’ ότι η φαρµακοβιοµηχανία έχει σηµαντικό ρόλο στην υγειονοµική αλυσίδα αλλά και
στον εξορθολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης, που και πάλι
ξέφυγε κατά 27% µέσα στο 2020 µέχρι σήµερα, και στη συγκράτηση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, δεν έχετε πράξει απολύτως τίποτα. Σας έχουµε ζητήσει διακοµµατική επιτροπή για το θέµα
του φαρµάκου µε πλήρη ενηµέρωση για όλες τις πτυχές του ζητήµατος, ώστε να γίνουν συγκεκριµένες ενέργειες µε συναπόφαση των κοµµάτων για τα βήµατα που πρέπει να γίνουν, αλλά
εσείς αρνείστε. Προτιµάτε να κρατάτε τη φαρµακοβιοµηχανία
όµηρο και τον ΕΟΠΥΥ έρµαιο στην εκτόξευση της φαρµακευτικής δαπάνης µε µέτρα ασπιρίνες.
Σας θυµίζω, το 2009 το ΠΑΣΟΚ ήρθε να µαζέψει τα αµάζευτα
της Νέας Δηµοκρατίας. Τότε ήταν 6,9 δισεκατοµµύρια η φαρµακευτική δαπάνη, η υπέρβασή της. Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι η
µόνη σας φροντίδα για τις λειτουργίες του γιγαντωµένου ΕΟΠΥΥ
είναι η διασφάλιση µετακλητών και αυτοτελούς γραφείου της αντιπροέδρου. Ελπίζω τώρα τα προβλήµατά του να λυθούν. Αλλά
πότε, επιτέλους, θα σοβαρευτούµε ως χώρα;
Στον τοµέα της παιδείας επιδείξατε την ίδια προχειρότητα.
Αντί να σχεδιάσετε την έναρξη του σχολικού έτους από τον Μάιο
µε επίκεντρο την αναχαίτιση της πανδηµίας στις σχολικές µονάδες και όσο το δυνατόν απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εσείς αφήσατε τον χρόνο να περνάει και να
πετάξετε τις ευθύνες στους γονείς, στους µαθητές και µε µοναδικό µέτρο προστασίας τη χρήση µάσκας και ένα παγουρίνο. Κανένας προληπτικός σχεδιασµός για αύξηση των αιθουσών, για
µικρότερες τάξεις σε αριθµό µαθητών, για προστατευτικά plexiglass, για βάρδιες όπου παρουσιάζονται αυξηµένα κρούσµατα,
για διασφάλιση κονδυλίων για την καθαριότητα στους δήµους.
Καµµία πρόνοια ώστε να διασφαλιστούν τεχνολογικά µέσα για
τους µαθητές που θα αναγκαστούν να µπουν στη διαδικασία της
εξ αποστάσεως διδασκαλίας ούτε φυσικά οικονοµική ενίσχυσή
τους για την αγορά υπολογιστή. Έχετε αφήσει τη δηµόσια παιδεία που αφορά τον απλό πολίτη έρµαιο.
Προχειρότητα σας διακρίνει και στα µέτρα για την ενίσχυση
της οικονοµίας. Κανένα ουσιαστικό µέτρο για τη µείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση. Κανένα µέτρο για την ανάπτυξη και την ουσιαστική
ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών που βιώνουν τις
συνέπειες της. Μόνο το εργασιακό κόστος είναι για εσάς ο τρόπος ελάφρυνσης και όχι η µείωση των εξοντωτικών φόρων που
έχουν επιβληθεί στα χρόνια των µνηµονίων στις επιχειρήσεις και
στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Ακόµα και η προληπτική µείωση ενοικίου για τους µήνες Σεπτέµβριο έως Δεκέµβριο έρχεται
αργά και, µάλιστα, χωρίς να θεσπίζονται ελκυστικά κίνητρα για
τη συναίνεση των εκµισθωτών.
Στον τουρισµό ιδιαίτερα η διαχείριση εκ µέρους της Κυβέρνησης ήταν απολύτως αποτυχηµένη. Ανοίξατε τα σύνορα, υποκύπτοντας στις πιέσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων, χωρίς
υποχρεωτικό τεστ στις πύλες εισόδου, προσδοκώντας έσοδα.
Χωρίς, όµως, να θέλουµε να υποβαθµίσουµε τη σηµασία αυτών
των εσόδων για την οικονοµία της χώρας µας, θεωρούµε ότι το
άνοιγµα του τουρισµού µε τον τρόπο που το κάνατε, δηµιούργησε πολλά υγειονοµικά προβλήµατα και γέµισε τη χώρα µε εισαγόµενα κρούσµατα. Αποτύχατε να διαφυλάξετε το τουριστικό
µας προϊόν και τον πληθυσµό µας. Επιπλέον, αποτύχατε να δια-
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χειριστείτε και επικοινωνιακά την κατάσταση, µε αποτέλεσµα να
ενταχθούν νησιά µας στη µαύρη λίστα χωρών µε χειρότερες επιδόσεις από εµάς στη διαχείριση πανδηµίας.
Όσον αφορά στη διαχείριση του µεταναστευτικού και εκεί η
πολιτική σας φαίνεται ότι δεν έχει σχέδιο. Ενώ µας τονίζατε την
ανάγκη αποσυµφόρησης της Μόριας, το πρόβληµα το βάλατε
κάτω από το χαλί, µέχρι που ξέσπασε δυστυχώς µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Αυτή η εικόνα που παρακολουθούµε στη
Λέσβο είναι η ντροπή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άµεσα θα πρέπει να λάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πάψει η
ταλαιπωρία των προσφύγων, των µεταναστών αλλά και των συµπολιτών µας των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Ενώ καταργήσατε το Υπουργείο Μετανάστευσης, το επανιδρύσατε µε σκοπό τη διαχείριση του µεταναστευτικού, αλλά αποδείχθηκε στην πράξη ότι το µόνο που θέλατε ήταν να διαχειριστείτε κονδύλια µε απευθείας αναθέσεις και µε προσλήψεις προσωπικού µε αδιαφανείς διαδικασίες.
Σας είχαµε επισηµάνει τον κίνδυνο της διασποράς του ιού στις
δοµές αυτές και την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης πιθανών κρουσµάτων µέσα σε αυτές. Δεν κάνατε τίποτα και αυτή
τη στιγµή βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια υγειονοµική βόµβα
στη Λέσβο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα λεπτό ακόµη.
Τέλος, στον τοµέα της εργασίας συνεχίζετε να νοµοθετείτε
στο ίδιο µοτίβο: το κόστος της πανδηµίας να µετακυλιστεί στους
εργαζόµενους µε κάθε τρόπο. Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται
από την Κυβέρνησή σας ως βάρος και όχι ως πυλώνας της επιχείρησης, ενώ ανοίγετε τον δρόµο στη νοµιµοποίηση ελαστικών
µορφών εργασίας, επιλογή µε καθαρά ταξικό πρόσηµο, αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση και συντηρητική λογική.
Κύριε Υπουργέ, την ώρα που η πανδηµία καλπάζει κατά τη
δεύτερη φάση της, παρουσιάζοντας καθηµερινά τριψήφιο
αριθµό κρουσµάτων, η Κυβέρνηση αποδεικνύεται αµήχανη, δειλή
και –φοβάµαι- µοιραία στην αναχαίτισή της. Κάνετε µικροδιευθετήσεις και «µπαλώµατα», λαµβάνετε αποσπασµατικά µέτρα και
κάνετε απλή διαχείριση µιας κατάστασης, χωρίς να προλαµβάνετε, µε τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Μιλάτε µεγαλεπήβολα για την εθνική αυτοπεποίθηση, χωρίς να µπορείτε να
συντονίσετε τα Υπουργεία, τους φορείς και το επιτελικό κράτος
µεταξύ τους. Πολύ θα το θέλαµε να γίνει πραγµατικότητα, αλλά
τα κυβερνητικά σας πεπραγµένα στη δεύτερη φάση της πανδηµίας σάς διαψεύδουν.
Γι’ αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος κ. Χρήστος
Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη είναι
τα «θέλω» των επιχειρηµατικών οµίλων. Εξήγγειλε µέτρα που ήδη
ζουν οι εργαζόµενοι, ο λαός µας. Είναι αυτά που έχουν φορτώσει
στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα τις τραγικές συνέπειες της πανδηµίας και της νέας καπιταλιστικής κρίσης ,και
έχουν βέβαια επιδεινώσει παραπέρα τη ζωή τους. Μέτρα όµως
που από την άλλη πλευρά συνεχίζουν να µπουκώνουν τους επιχειρηµατικούς οµίλους µε ζεστό χρήµα που πληρώνουν οι εργαζόµενοι και ο λαός µας µε τις συνεχείς περικοπές και τη φοροληστεία και τους απαλλάσσουν παραπέρα από φόρους και εισφορές. Το σχέδιο ανάκαµψης, το σχέδιο Πισσαρίδη, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι σχέδιο του µεγάλου κεφαλαίου
που µειώνει παραπέρα την τιµή της εργατικής δύναµης και επιταχύνει την επίθεση σε βάρος των εργαζοµένων, κυρίως, µε την
ενίσχυση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις και την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, συνεχίζοντας από εκεί που σταµάτησε
ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο Κατρούγκαλου.
Ισχυρίστηκε ότι θα ευνοήσει τους νέους εργαζόµενους, όπως
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βέβαια ισχυρίζονταν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις ότι οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα τρίωρα, τα τετράωρα, η µερική
απασχόληση, οι ευκαιρίες απασχόλησης, όπως λέγανε, η µείωση
του κατώτατου µισθού και όλα τα αντεργατικά µέτρα θα ευνοήσουν τους νέους. Αυτό τους λέγανε όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούµενα χρόνια. Αυτή η πολιτική στήριξης του κεφαλαίου και
των αναγκών του δηµιούργησε την εργασιακή ζούγκλα, και οι
νέοι από γενιά των 700 ευρώ «ευνοήθηκε» και έγινε γενιά των
400 ευρώ, χωρίς ωράριο εργασίας, χωρίς συλλογικές συµβάσεις,
χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε
τον εφιάλτη της ανεργίας να τσακίζει τα όνειρα της νέας γενιάς.
Αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που ικανοποιούν τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου. Ενοχοποιούν τις όποιες κατακτήσεις του εργατικού κινήµατος, για να ενισχύσουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό,
να στρέψουν τα παιδιά απέναντι στους γονείς, να δηµιουργήσουν κλίµα ανοχής στην αντεργατική πολιτική.
Το σχέδιο Πισσαρίδη, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, το κεφαλοποιητικό σύστηµα, η ολοκλήρωση του µοντέλου Πινοσέτ
είναι αξιώσεις των επιχειρηµατικών οµίλων και πρέπει να βρουν
απέναντι τους νέους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους συνταξιούχους, όλη την εργατική τάξη.
Οι εξαγγελίες για τη δηµόσια υγεία δείχνουν την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να διατηρήσει αθωράκιστο το δηµόσιο
σύστηµα υγείας, µε τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και άλλο
υγειονοµικό προσωπικό, µε ελλείψεις στην αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, να συνεχίσει την πολιτική εµπορευµατοποίησης,
ενίσχυσης των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στήριξης των επιχειρηµατικών οµίλων στην υγεία.
Η πολιτική αυτή µε µέτρα-«ασπιρίνες» µπροστά στην εξάπλωση της πανδηµίας και την κατάσταση του συστήµατος υγείας
είναι θανατηφόρα για τον λαό. Η αύξηση των κρουσµάτων, των
θανάτων, των διασωληνωµένων οφείλεται ακριβώς στην πολιτική
περιορισµού των δαπανών για την υγεία του λαού, την προσαρµογή των υγειονοµικών πρωτοκόλλων στις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και η λεγόµενη εφαρµοσιµότητα των µέτρων
έχει ως κριτήριο τη λογική του κόστους, µε αποτέλεσµα τις εκπτώσεις έως και την εκµηδένιση κρίσιµων πρωτοκόλλων, όπως
του πιο σηµαντικού και κρίσιµου όπως λένε οι επιστήµονες, για
τη µη διασπορά του ιού, του µέτρου της απόστασης. Χώροι δουλειάς, εργοστάσια, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, διάφορες δοµές
προσφύγων και µεταναστών χωρίς τα αναγκαία µέτρα αποδείχθηκαν υγειονοµικές «βόµβες», όπως και τα µέσα µεταφοράς, αεροπλάνα καράβια, λεωφορεία, όπου ο ένας είναι πάνω στον
άλλον. Αποκρύψατε ακόµη και την ενηµέρωση των κατοίκων των
νησιών και περιοχών, κατ’ επιταγή των επιχειρηµατικών οµίλων,
για να µη στοχοποιηθούν οι περιοχές και µειωθούν τα έσοδα των
τουριστικών οµίλων.
Ακόµη και η τραγική κατάσταση στα σχολεία µε το στρίµωγµα
µαθητών, έως και είκοσι επτά ανά τάξη -µε βάση ρύθµιση που
εσείς ψηφίσατε γιατί δεν θέλετε να δαπανήσετε για νέες αίθουσες και για προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών, µε έλλειψη ατοµικών µέσων προστασίας µαθητών και εκπαιδευτικώνεπιβεβαιώνει τον ισχυρισµό µας ότι το πάνω απ’ όλα η υγεία, που
λέτε, είναι για κατανάλωση.
Το παρόν νοµοσχέδιο υπηρετεί αυτή την πολιτική περιορισµένων δαπανών για την προστασία του λαού, είναι η εξειδίκευση
των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού µε µέτρα για το δηµόσιο σύστηµα υγείας, την εργασία και την παιδεία, που επιδεινώνουν την
κατάσταση, όπως και τη θέση των εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων. Πρόκειται για µέτρα µόνιµου χαρακτήρα, που µπροστά στη νέα κρίση αξιοποιείτε την πανδηµία για να φορτώσετε
τις συνέπειες στους εργαζόµενους και τον λαό.
Η επιλογή της Κυβέρνησης, όπως προκύπτει και από το νοµοσχέδιο «κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και λοιπές διατάξεις» ήταν η ενίσχυση της εµπορευµατοποίησης της
υγείας, των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, οι ανατροπές των όρων αµοιβής και εργασίας. Αντί της πρόσληψης µόνιµου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
προβλέπει την παράταση της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε
δηµόσια νοσοκοµεία, µια ρύθµιση που δεν λύνει το πρόβληµα
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της υποστελέχωσης, ενώ αποτελεί ένα ακόµα µέτρο που εντάσσεται στην πολιτική παραπέρα εµπορευµατοποίησης της υγείας.
Εκτός από τα τραγελαφικά παραδείγµατα που έχουµε µε τα µηχανήµατα µοριακού ελέγχου που πηγαινοέρχονται από την Σύρο
στην Αττική, από τη Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη και αλλού, νοµοθετείτε και για µεταφορά ειδικού εξοπλισµού µονάδων εντατικής
θεραπείας και µονάδων αυξηµένης φροντίδας, γιατί δεν θέλουµε
να κάνουµε τις ΜΕΘ, όπως λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας, στις τρεισήµισι χιλιάδες.
Με άρθρο φέρνετε την αξιολόγηση των νοσοκοµείων. Στόχος
η παραπέρα ιδιωτικοποίηση και η παραµετροποίηση του συστήµατος υγείας, η λειτουργία του µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
δηλαδή σαν τα συστήµατα υγείας που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι
πύργοι µπροστά στην πανδηµία, αφήνοντας χιλιάδες ασθενείς
µε COVID-19 εκτός ΜΕΘ, εκτός κλινών, εκτός νοσοκοµείων, µε
πολλούς από αυτούς να πεθαίνουν στα σπίτια τους ή να διαλέγουν οι υγειονοµικοί ποιον θα πρωτοσώσουν.
Προβλέπεται ακόµα ένα δωράκι στη φαρµακοβιοµηχανία, µε
την κατάργηση του ποσού εισόδου για φαρµακευτικά προϊόντα
που αιτούνται την εισαγωγή στη θετική λίστα.
Με άλλο άρθρο, προβλέπεται το ποσό µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης και επιβεβαιώνεται η διατήρηση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης στο ύψος των 2 περίπου δισεκατοµµυρίων.
Η τεράστια µείωση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης µεταφράζεται µε απογείωση των ιδιωτικών δαπανών για φάρµακα για
τη λαϊκή οικογένεια.
Το άρθρο για την εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων
στη βάση ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβής ανά
περιστατικό και η διαµόρφωση των κωδικοποιήσεων των ιατρικών πράξεων είναι ρυθµίσεις, ώστε να προσαρµοστεί ακόµα καλύτερα το δηµόσιο σύστηµα υγείας στην εµπορευµατική
λειτουργία.
Η µη πρόσληψη των απαραίτητων εργαζοµένων από το Υπουργείο Υγείας αντιµετωπίζεται από την Κυβέρνηση µε την αναστολή
εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
και µε την άρνηση της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζοµένων για µετακίνησή τους. Και ο κορωνοϊός τρέφει τα κέρδη.
Ούτε ένα µέτρο δεν πάρθηκε για να πληρώσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Οι συνέπειες φορτώθηκαν στους εργαζόµενους, στον
λαό µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και µέτρα που προστέθηκαν σε όλα τα προηγούµενα των µνηµονίων και επιδεινώνουν διαρκώς τη ζωή των εργαζοµένων και του λαού.
Με τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αυτού του νοµοσχεδίου επεκτείνεται το αντεργατικό πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
που γενικεύει την ευελιξία και µειώνει πάνω από 20% τους µισθούς. Επεκτείνει, επίσης, το καθεστώς της αναστολής συµβάσεων εργασίας τουλάχιστον µέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, ενώ
συνεχίζει την απαλλαγή των εργοδοτών από υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόµενους, ακόµα και από το αυτονόητο, από
την καταβολή των µισθών, µε το νοµοσχέδιο να ανατρέπει το
οκτάωρο και τον υπολογισµό των δώρων. Ο εργαζόµενος στη
διάρκεια της καραντίνας αν δεν εφαρµόζεται η τηλεργασία, θα
υποχρεώνεται, µε βάση τις προβλέψεις, να αναπληρώσει τις
µισές εργάσιµες ώρες µε απλήρωτη υπερεργασία µίας ώρας ανά
ηµέρα, πέρα από το συµβατικό ωράριο.
Αντί η Κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια µε πλήρη κάλυψη
µισθού και εισφορών, όταν οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται σε καραντίνα, προκειµένου να προστατευτεί η δηµόσια υγεία, έρχεται
και τους τιµωρεί µε απλήρωτες υπερωρίες. Με νέα αντεργατική
ρύθµιση αλλάζει τον υπολογισµό του δώρου Χριστουγέννων,
αφού προβλέπεται να υπολογίζεται επί του επιδόµατος των 534
ευρώ και όχι επί του κανονικού µισθού. Κάνει το πρώτο βήµα
στην κατεύθυνση απελευθέρωσης των υπερωριών, χωρίς σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης, την ώρα που η ανεργία κάνει
θραύση και την ώρα που επιβάλλονται µαζικά αναστολές συµβάσεων και µειώσεις µισθών.
Η Κυβέρνηση, αντί να περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλουν υπερωριακή απασχόληση, τους λύνει τα
χέρια ακόµα περισσότερο για το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων.
Η διαµόρφωση του κατώτατου µισθού µετατίθεται χρονικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µέχρι το τέλος του Μάρτη του ’21 παρατείνοντας το πάγωµα στα
επίπεδα του 2019. Η απαίτηση για επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ θεωρείται µαξιµαλιστική από την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, όπως και από τον ΣΥΡΙΖΑ µε τον νόµο
Αχτσιόγλου.
Θέλουµε να σηµειώσουµε, για να τα ακούσουν και οι εργαζόµενοι που µας παρακολουθούν, ότι ο κατώτατος µισθός ήταν 751
ευρώ πριν από έντεκα χρόνια, το 2009! Και εσείς σήµερα λέτε
ότι αυτό είναι µαξιµαλιστικό αίτηµα.
Με ρύθµιση δίνετε το σήµα στους εφοπλιστές να αναστείλουν
από τώρα την υποχρεωτική δεκάµηνη δροµολόγηση των πλοίων,
να λιγοστέψουν ακόµα περισσότερο τα δροµολόγια και να αυξήσουν ακόµα περισσότερο την εντατικοποίηση σε βάρος των ναυτεργατών µε εξαντλητικά ωράρια, αφού κατατάσσει τους
εφοπλιστές της ακτοπλοΐας σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
από τον κορωνοϊό -τονίζουµε ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού
υπήρχε 85% πληρότητα- µε αναστολή σύµβασης των ναυτεργατών και επίδοµα 534 ευρώ. Εργαζόµενοι και νησιώτες θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της ρύθµισης.
Η Κυβέρνηση βαφτίζει «νέες προσλήψεις» την εργασία των
ίδιων καθαριστριών και καθαριστών, που για χρόνια εργάζονται
καθηµερινά στα σχολεία µε κάθε είδους σχέση οµηρίας. Η Κυβέρνηση δεν διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό για την καθαριότητα και µαζί µε τις άλλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε µέτρα προστασίας βάζει σε κίνδυνο µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Θεσπίζει νέες ευελιξίες στην παιδεία µε
προσλήψεις τρίµηνων συµβάσεων για όλο το προσωπικό των
σχολείων, για εκπαιδευτικούς, ειδικό επιστηµονικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, µε προϋπόθεση πρόσληψης στη δήλωση ότι
είναι υγιείς και δεν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Όσοι δεν αποδεχτούν την πρόσληψη µε αυτούς τους όρους, τιµωρούνται µε
αποκλεισµό από µεταγενέστερες προσλήψεις.
Το νοµοσχέδιο φέρνει προς κύρωση την απαράδεκτη ρύθµιση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν πατά σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο, παραβιάζει τα προσωπικά δεδοµένα µαθητών
και εκπαιδευτικών και έχει την καθολική αντίθεση των εκπαιδευτικών και των γονιών.
Η Κυβέρνηση υλοποιεί, επίσης, την απαράδεκτη απόφασή της
να µην αποδώσει ούτε τα κουτσουρεµένα αναδροµικά για το εντεκάµηνο Ιουνίου του 2015 Μαΐου του 2016, που προβλέπει η
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Από τα 4 δις αναδροµικά κύριων, επικουρικών συντάξεων και δώρων που προβλέπει
η απόφαση, η Κυβέρνηση καταβάλλει µόνο αναδροµικά κύριων
συντάξεων 900 εκατοµµύρια για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τοµέα και 500 εκατοµµύρια για τους συνταξιούχους του δηµόσιου τοµέα, όπως προβλέπει το άρθρο 6.
Η Κυβέρνηση εµπαίζει τα εκατοµµύρια των συνταξιούχων, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Οι εργαζόµενοι στον επισιτισµό- τουρισµό και στον πολιτισµό ήταν τα
µεγαλύτερα θύµατα αυτής της περιόδου. Η Κυβέρνηση δεν εξασφάλισε εισόδηµα για όλους και για όσους το εξασφάλισε, δεν
ήταν αξιοπρεπές. Έµειναν πολλοί χωρίς καµµιά προστασία και
οι τυχεροί ζουν µε 9 ευρώ την ηµέρα! Αντί να θεσπίσει την επιδότηση των ανέργων µε 600 ευρώ χωρίς προϋποθέσεις, µειώνει
σε πενήντα µέρες την ασφάλιση για τη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας των εργαζοµένων στον επισιτισµό-τουρισµό. Αυτή
η ρύθµιση αφήνει απ’ έξω χιλιάδες εργαζόµενους στον επισιτισµό-τουρισµό που δεν έχουν τις προϋποθέσεις, καθώς και χιλιάδες στον πολιτισµό που λόγω των περιοριστικών µέτρων δεν
έχουν καµµία ηµέρα ασφάλισης.
Είπαµε ότι τα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι υγειονοµικές βόµβες, αφού οι επιβάτες µετακινούνται µε µεγάλες καθυστερήσεις
και ο ένας πάνω στον άλλον. Η Κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει
άµεσα σε πύκνωση των δροµολογίων, ιδιαίτερα στις ώρες αιχµής, αντί να προχωρήσει στις απαιτούµενες προσλήψεις προσωπικού, αντί να ανανεώσει άµεσα τον στόλο των οχηµάτων και να
προµηθευτεί τα αναγκαία ανταλλακτικά για τις επισκευές οχηµάτων, έρχεται και προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης στις αστικές συγκοινωνίες και την άµεση
εµπλοκή των ιδιωτών µέσω συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα.
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Τέλος, η κατάσταση στην Εύβοια παραµένει εκρηκτική. Οι κάτοικοι παλεύουν ακόµα µε τις λάσπες και είναι σε απόγνωση. Τα
600 ευρώ που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τις πρώτες ανάγκες
είναι απαράδεκτο ποσό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Τα 5.000 ευρώ δεν ανταποκρίνονται στις καταστροφές που
έχουν υποστεί. Οι κάτοικοι ζητούν η αποζηµίωση να είναι στο
100% των απωλειών. Απαιτούν άµεσα µέτρα αποκατάστασης,
απόδοση των αποζηµιώσεων και άλλων αιτηµάτων που έχουµε
ήδη καταθέσει και θα καταθέσουµε και σήµερα στα Πρακτικά. Οι
κάτοικοι της περιοχής αλλά και όλος ο λαός χρειάζεται να ανατρέψουν αυτή την πολιτική, που εκτός της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης µας καίει και µας πνίγει, γιατί τα
αναγκαία αντιπυρικά και αντιπληµµυρικά έργα που θα σώζουν
ζωές αλλά δεν θα φέρνουν κέρδη, δεν θα είναι επιλέξιµα. Αυτή
την πολιτική ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Αν απαριθµήσουµε τις καταστροφές από φωτιά και πληµµύρες σε όλη την Ελλάδα µόνο την τελευταία δεκαετία, τότε θα διαπιστώσουµε τις
ευθύνες όλων σας, κύριε Αποστόλου.
Οι εργαζόµενοι-αυτοαπασχολούµενοι χρειάζεται να σπάσουν
τον φόβο και να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ικανοποιώντας τις αξιώσεις των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, και να οργανώσουν τον αγώνα τους
για να διεκδικήσουν τις δικές τους ανάγκες ανοίγοντας τον
δρόµο για βαθιές αλλαγές.
Σε ό,τι µας αφορά, το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει στον αγώνα για
τα µέτρα προστασίας της ζωής αλλά και των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων.
Ψηφίζουµε κατά του σχεδίου νόµου και καταθέτουµε αίτηµα
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 10,
17 και 18.
Επίσης, καταθέτουµε στα Πρακτικά τα έγγραφα που ήδη
έχουµε καταθέσει στις επιτροπές και αφορούν τα αιτήµατα των
κατοίκων της Εύβοιας, τα αιτήµατα των εργαζοµένων στον τουρισµό-επισιτισµό, τα αιτήµατα των εργαζοµένων στον πολιτισµό
και, βέβαια, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των συνδικάτων για τις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να καθαριστεί
το Βήµα, ανακοινώνω ότι έχουν εγγραφεί σαράντα συνάδελφοι
οµιλητές. Υπολογίζοντας τον χρόνο και µε δεδοµένο τώρα ότι θα
γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία, την οποία να την υπολογίσετε
στην καλύτερη περίπτωση στις 21.00’ και στη χειρότερη στις
22.00’, συν περίπου µία ώρα, που χρειάζεται η υπηρεσία για να
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, τα υπόλοιπα άρθρα, φτάνουµε
στις 23.00’. Ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος περιλαµβάνει δεκαεπτά επίκαιρες ερωτήσεις, τουτέστιν τεσσεράµισι µε πέντε ώρες.
Αντιλαµβάνεστε ότι ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος δεν µπορεί να
γίνει σήµερα. Μετατίθεται για την επόµενη Δευτέρα, µαζί µε την
επίκαιρη επερώτηση, που υπάρχει στο πρόγραµµα. Δεν θα αρχίσουµε απόγευµα την επόµενη Δευτέρα. Θα αρχίσουµε µεσηµέρι
και θα γίνουν όλα µαζί. Αυτό το λέω από τώρα ώστε αν κάποιοι
συνάδελφοι έχετε επίκαιρη ερώτηση το βράδυ, να ξέρετε ότι
αναβάλλεται για την ερχόµενη Δευτέρα.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική
Λύση κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα αντιµετωπίζει τουλάχιστον τέσσερα µεγάλα προβλήµατα σε υπερθετικό βαθµό, µη
συγκρινόµενη µε καµµία άλλη χώρα όσον αφορά το µέγεθός
τους. Κατά την άποψή µας, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήµατα
ή δεν θα είχαν εξελιχθεί τόσο άσχηµα εάν έλυνε ριζικά το πρώτο
αµέσως µετά την εµφάνισή του, δηλαδή το οικονοµικό, όπου
υπήρχαν σχετικά εύκολες λύσεις πριν την υπογραφή του PSI και
του τρίτου µνηµονίου.
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Τα προβλήµατα αυτά σήµερα επικεντρώνονται στην οικονοµία,
στα εθνικά, στην υγεία και στην παιδεία, έχοντας συσσωρευτεί
κυρίως την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσµα του εγκλήµατος
των µνηµονίων.
Όσον αφορά το πρώτο, την οικονοµία, υπάρχει ακόµη λύση για
την Ελλάδα, που δεν είναι άλλη από την αύξηση των δηµοσίων
επενδύσεων, έτσι ώστε να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις,
όπως συνήθως συµβαίνει. Με τον τρόπο αυτό, θα µετατρέπαµε
την κρίση του κορωνοϊού σε ευκαιρία, συµπεριλαµβανοµένης της
κρίσης µε την Τουρκία, που µας δίνει τη δυνατότητα να αναβιώσουµε την αµυντική µας βιοµηχανία και να στηριχθούµε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά αλλάζοντας το οικονοµικό µας µοντέλο και αυξάνοντας σηµαντικά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στον τακτικό προϋπολογισµό, έτσι ώστε να
εκµεταλλευτούµε επιπλέον σωστά και γρήγορα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ.
Όσον αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια, µόνο ένα οικονοµικό
επιτελείο µε λογιστικές αντιλήψεις θα διατηρούσε ένα µαξιλάρι
ύψους 38,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ ως ρεζέρβα, που δεν αποδίδει
απολύτως τίποτα, όταν η Ελλάδα έχει τόσο µεγάλες επενδυτικές
ανάγκες, σε µια εποχή που τα διεθνή κεφάλαια είναι υψηλότερα
από ποτέ, αναζητώντας εναγωνίως ευκαιρίες επένδυσης, ενώ τα
επιτόκια θα παραµείνουν για πολλά χρόνια ακόµη αρνητικά.
Εάν διενεργηθούν επενδύσεις µε τα χρήµατα αυτά, δηµόσιες
επενδύσεις στους κλάδους που πρέπει, το ΑΕΠ µας θα αυξηθεί,
οπότε θα µειωθεί η σχέση του χρέους µας ως προς το ΑΕΠ, προς
όφελος φυσικά και της πιστοληπτικής µας ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση, µεταφορικά δεν έχει καµµία λογική µια χώρα που χάνει
τον πόλεµο να διατηρεί στρατιωτικές δυνάµεις ως ρεζέρβα. Πρόκειται πραγµατικά, για το άκρον άωτον της ανοησίας.
Από την άλλη πλευρά, η υγιής ανάπτυξη που θα προκαλείτο από
τις δηµόσιες επενδύσεις, καθώς επίσης και από τις ιδιωτικές που
τις ακολουθούν νοµοτελειακά, έθαψαν, αφενός µεν τους µισθούς,
χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αφετέρου τις τιµές των ιδιωτικών περιουσιακών µας στοιχείων, όπως
είναι τα ακίνητα, οι µετοχές κ.λπ., από τα οποία έχει χαθεί πάνω
από ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, σχεδόν
εξακόσια δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο από τις χαµηλές τιµές των
ακινήτων µε βάση µια προηγούµενη έκθεση της «CREDIT SUISSE».
Έτσι, αφ’ ενός µεν θα µειωνόταν το ιδιωτικό µας χρέος ως ποσοστό επί των περιουσιακών µας στοιχείων -αυτό είναι το σηµαντικότερο- αφ’ ετέρου θα εξυγιαίνονταν οι τράπεζες, επειδή θα
αυξάνονταν οι αξίες των εγγυήσεών τους, καθώς επίσης η κερδοφορία τους, αφού θα µπορούσαν ξανά να δανείζουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που θα είχαν ανακτήσει την
πιστοληπτική τους ικανότητα. Το θέµα βέβαια των τραπεζών θα
µας απασχολήσει αρκετά στο µέλλον, κυρίως επειδή τα stress
tests, τα οποία έχουν διενεργηθεί, έγιναν µε πολύ χαµηλότερη
ύφεση. Θα το δούµε µπροστά µας αυτό.
Το νοµοσχέδιο, όπως αναφέραµε στην πρώτη συνεδρίαση της
επιτροπής, περιλαµβάνει τα εξής. Πρώτον, την ΠΝΠ από 10-82020 µε είκοσι άρθρα που αφορούν την επέκταση της επιδότησης των εργαζοµένων, κυρίως του τουριστικού κλάδου µε το
πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τις δαπάνες και τις προµήθειες του
Υπουργείου Υγείας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, καθώς
επίσης επιµέρους σχετικές ρυθµίσεις για αντισηπτικά, για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και για τα ΚΥΤ. Δεύτερον, την ΠΝΠ από
22-8-2020 µε δεκατρία άρθρα, που αφορούν τις πολύ σηµαντικές
και αρκετά καθυστερηµένες κινήσεις για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, θέµατα προστασίας στα σχολεία έναντι της
πανδηµίας, ξανά διευκολύνσεις για τον τουριστικό κλάδο -συνεχώς ο τουριστικός κλάδος- καθώς επίσης θέµατα πολιτικής προστασίας. Τρίτον, επιπλέον λοιπές διατάξεις µε πενήντα τέσσερα
άρθρα, τα οποία καλύπτουν την επέκταση του µέτρου µείωσης
των ενοικίων, συµπληρωµατικά µέτρα στον προϋπολογισµό του
2020, θέµατα της ΕΑΒ, επιπλέον επέκταση των ενισχύσεων του
COVID-19, το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το δώρο Χριστουγέννων, την ενίσχυση καλλιτεχνών, τη στελέχωση του Υπουργείου
Παιδείας, την ενίσχυση του νοσηλευτικού συστήµατος, συγκοινωνιακά θέµατα, την επανακατάταξη των εφέδρων, τις διευκο-
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λύνσεις δηµοσίων υπαλλήλων, όσον αφορά την πανδηµία, την
ενίσχυση ναυτικών και τις καταβολές για τον κοινωνικό τουρισµό.
Πρόκειται, δηλαδή, για ογδόντα επτά άρθρα συνολικά, µαζί µε
αυτά της ΠΝΠ, που ήδη εφαρµόζονται, χωρίς φυσικά να έχει
ερωτηθεί κανένας. Η σηµερινή συζήτηση, ειδικά όσον αφορά τις
ΠΝΠ, είναι ξεκάθαρα προσχηµατική.
Επί των άρθρων τώρα, θα πω τα εξής: Με το πρώτο άρθρο της
ΠΝΠ από τις 10-8-2020 επεκτείνεται η κάλυψη των συµβάσεων
σε αναστολή, δηλαδή τα επιδόµατα µη εργασίας για δύο ακόµα
µήνες, για τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο, επειδή φαίνεται ότι διαψεύστηκαν οι εκτιµήσεις κατά το πανηγυρικό άνοιγµα του τουρισµού, µε τη γνωστή φιέστα της Σαντορίνης. Σε κάθε
περίπτωση, η αποτυχία τεκµηριώνει τα προβλήµατα του τουρισµού και την εξάρτησή του από το µαζικό µοντέλο, ενώ ήταν η
αιτία που πιέστηκε η Κυβέρνηση για το ανεξέλεγκτο άνοιγµα των
συνόρων εις βάρος της υγείας των Ελλήνων, εις βάρος της
υγείας όλων µας. Ήταν φυσικά αδύνατο να λειτουργήσει ο τουρισµός, όταν οι πάντες είναι τροµοκρατηµένοι, ενώ δεν ενισχύθηκε έγκαιρα ούτε αρκετά ο εσωτερικός τουρισµός, παρά το ότι
εµείς το είχαµε προτείνει από την αρχή. Στην αρχή δόθηκαν
τριάντα εκατοµµύρια και µετά εκατό.
Με το δεύτερο άρθρο της ίδιας ΠΝΠ παρατείνεται το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για δύο ακόµη µήνες -τον Αύγουστο και
τον Σεπτέµβριο- ενώ αυξάνεται ο αριθµός των εργαζοµένων, που
µπορούν να υπαχθούν, λόγω της αποτυχίας στον τουρισµό. Εν
προκειµένω, δεν παρέχεται κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ µε µια επόµενη ρύθµιση στο άρθρο 13 το
πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτείνεται µέχρι το τέλος του
έτους.
Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά και τα δύο παραπάνω άρθρα,
εµείς υποστηρίζαµε ανέκαθεν την αλλαγή του οικονοµικού και
τουριστικού µας µοντέλου, οπότε θα όφειλε να υπολογιστεί
πόσοι εργαζόµενοι θα πρέπει να παραµείνουν στον τουρισµό, ενδεχοµένως µε επιδόµατα και να δοθούν κίνητρα στους άλλους
τοµείς, όπως στον πρωτογενή, στη µεταποίηση, στην αµυντική
βιοµηχανία και στην υψηλή τεχνολογία, για να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να τους προσλάβουν. Έχουµε πει πολλές
φορές ότι το οικονοµικό µοντέλο του Ισραήλ είναι το καταλληλότερο για τη χώρα µας.
Συνεχίζοντας στη δεύτερη ΠΝΠ από τις 22-8-2020, µε το
άρθρο 7 επεκτείνεται η περίοδος χάριτος για επιταγές, υπενθυµίζοντας ότι µόλις είχε κατατεθεί για πρώτη φορά το συγκεκριµένο µέτρο, είχαµε τονίσει ότι πρόκειται για ηµίµετρο επειδή
κάποια στιγµή οι επιταγές πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα συµβεί,
όµως, κάτι τέτοιο, όταν οι επιχειρήσεις δεν έχουν τζίρο; Η πρότασή µας, που δυστυχώς δεν εισακούστηκε και τώρα έχουµε
ξανά το πρόβληµα, ήταν η ενδιάµεση χρηµατοδότησή τους.
Όσον αφορά το άρθρο 8 της ίδιας ΠΝΠ, είναι λογική η µεγάλη
άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας. Δεν πρέπει, όµως, να ληφθούν µέτρα για τις συνδέσεις µε το διαδίκτυο, οι οποίες είναι
οι ακριβότερες στην Ευρώπη, όπως καταθέσαµε στα πρακτικά
στην επιτροπή; Το έχουµε τονίσει πάρα πολλές φορές. Έχουµε
πάρα πολύ ακριβές συνδέσεις. Είναι απαράδεκτο.
Συνεχίζοντας τις λοιπές διατάξεις, µε το άρθρο 3 διευρύνεται
η κοινωνική πολιτική µε τα χρήµατα των άλλων, µε τη µείωση των
επαγγελµατικών και οικιακών ενοικίων γι’ αυτούς που πλήττονται
κατά 40% έως τον Σεπτέµβρη, γεγονός που σηµαίνει πως συνεχίζεται ο διωγµός των ιδιοκτητών.
Στο άρθρο 4 δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής µείωσης του
30% των µισθωµάτων έως το τέλος του έτους. Αναφέραµε πως
είναι πραγµατικά περίεργη η ιδέα της προαιρετικής έµµεσης φορολόγησης, ενώ φαίνεται πως δεν γίνεται κατανοητό το ότι προκαλείται σύγκρουση µεταξύ ενοικιαστών και των ιδιοκτητών τους.
Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η σύγκρουση, που προκαλεί η Κυβέρνηση εσκεµµένα. Μια τέτοια µείωση πάντως, ισοδυναµεί µε
φόρο 48%, άρα πρόκειται ουσιαστικά για δήµευση. Ποιος ιδιοκτήτης θα το κάνει, χωρίς µια αντίστοιχη αποζηµίωση από το
κράτος; Η Ιταλία επιδοτεί επίσης τα ενοίκια, αλλά µε κρατικά χρήµατα, όχι µε αυτά των ιδιοκτητών.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 5 δίνονται κάποιες ελαφρύνσεις για
τα χαµένα ενοίκια. Οι ελαφρύνσεις, όµως, αυτές ασφαλώς δεν
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καλύπτουν τις απώλειες των ιδιοκτητών.
Όσον αφορά το άρθρο 6 µε το συµπλήρωµα του προϋπολογισµού του 2020 εγγράφονται δαπάνες 6,1 δισεκατοµµύρια ευρώ,
εκ των οποίων τα 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι µέτρα στήριξης,
λόγω της πανδηµίας, ενώ τα 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι τα
αναδροµικά των συντάξεων.
Το Σάββατο, όµως, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µέτρα
ύψους 6,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, οπότε έχουν ήδη αυξηθεί. Ο
Υπουργός Οικονοµικών βέβαια ανέφερε 6,36 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µαζί µε την επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Επειδή τώρα φαίνεται πως η Κυβέρνηση έχει χάσει τον λογαριασµό µε τα µέτρα που ανακοινώνει, θα καταθέσουµε στα Πρακτικά ένα άρθρο µε τις τεράστιες διαφορές, που έχει η µία
αναγγελία της από την άλλη, απίστευτα µεγάλες διαφορές, καµµία σχέση µεταξύ τους. Δυστυχώς, τα Υπουργεία Οικονοµικών
και Ανάπτυξης εκθέτουν τον Πρωθυπουργό µε τα λάθη τους.
Όσον αφορά το άρθρο 10, πρόκειται για ενενήντα έξι ώρες καραντίνας που θα διαρκέσει πολύ χρόνο για να αποπληρωθούν,
οπότε θεωρούµε σωστό να χειριστούν όπως οι µέρες ασθένειας.
Συνεχίζοντας µε το άρθρο 13, τι θα συµβεί µετά την επέκταση
του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως το τέλος του έτους; Θα πληρώνονται
από το δηµόσιο επιχειρήσεις ζόµπι έως ότου επιστρέψει ο τουρισµός στα επίπεδα του 2019; Δεν πρέπει να προσέξουµε να µην
χρεοκοπήσει η χώρα στην προσπάθειά µας να µην χρεοκοπήσει
ο τουρισµός;
Με το άρθρο 17 παρέχεται η δυνατότητα να δοθεί το δώρο
των Χριστουγέννων σε εργαζόµενους, που έχουν τεθεί σε αναστολή. Το κόστος που δίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι 611,45 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ, όπως καταλάβαµε από
τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά, συµπεριλαµβάνονται τα 460 εκατοµµύρια ευρώ που
θα δοθούν επιπλέον στους συνταξιούχους, λόγω του νέου υπολογισµού των συντάξεων. Θα θέλαµε εδώ να ρωτήσουµε εάν
πραγµατικά ισχύει, γιατί είναι απορία µας.
Στο άρθρο 21 δεν είναι δίκαιο να παραιτείται ο ιδιώτης από τις
απαιτήσεις του έναντι του δηµοσίου, οπότε µας βρίσκει αρνητικούς.
Επίσης, στο άρθρο 22, παραβιάζονται οι όροι της ισότητας και
της αξιοκρατίας, ενώ για το άρθρο 23 αναρωτιόµαστε πόσες
άλλες επιτροπές θέλουν τα ΚΥΤ και µε τι κόστος. Ειδικά όσον
αφορά τώρα τις διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και το άρθρο 3 του δεύτερου µέρους σχετικά µε την εισαγωγή µετουσιωµένης αλκοόλης, φυσικά χρειάζεται να
επεκταθεί η ισχύς, ενώ είµαστε οι πρώτοι που το ζήτησαν. Στο
τελευταίο νοµοσχέδιο, πριν κλείσει η Βουλή, αυτό για τον ΟΔΙΠΥ,
στο άρθρο 18 είχε δοθεί παράταση για την παραγωγή αντισηπτικών έως τις 31-12-2020, οπότε είναι λογικό πως θα έπρεπε να εισαχθεί αιθυλική αλκοόλη. Απλά, δεν είχε προνοήσει ο Υπουργός,
ως όφειλε, και το κάνει τώρα. Μήπως έχει σκεφτεί αλήθεια την
παραγωγή στην Ελλάδα, όπως είναι η ζάχαρη, όπου η ελληνική
βιοµηχανία ζάχαρης είναι σε ένα περίεργο καθεστώς, µε αποτέλεσµα να εισάγουµε ζάχαρη από τη Γερµανία; Όσον αφορά τη
διάρκεια της παράτασης έως τις 31-12-2020 είναι περιορισµένη
επειδή υποθέτει πως θα τελειώσει η πανδηµία ή µήπως ότι θα
υπάρχει επάρκεια στην εγχώρια αγορά;
Σε σχέση τώρα µε το Υπουργείο Υγείας, µε το άρθρο 32 δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικά στον Υπουργό να καθορίζει τις
επιστροφές τα rebates δηλαδή, για ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, οι οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές. Πιστεύει αλήθεια κανείς πως είναι σωστό; Δεν θα αναφερθούµε στα θέµατα
του Υπουργείου Υποδοµών, αφού δεν υπάρχει χρόνος. Αναλύσαµε πάντως στην επιτροπή τα προβλήµατα των άρθρων του και
τις µεγάλες µας αντιρρήσεις.
Θα πούµε µόνο πως στο άρθρο 44 του µέρους ΣΤ’ είµαστε θετικοί ως προς την πιλοτική λειτουργία των ηλεκτρικών λεωφορείων, για να εξακριβωθούν προβλήµατα. Η πρότασή µας ήταν
να ερευνηθεί η δυνατότητα συµπαραγωγής από την ΕΛΒΟ, η
οποία βρίσκεται χωρίς λόγο σε αδράνεια, ενώ είναι σε θέση να
παράγει πάρα πολλά πράγµατα. Για παράδειγµα, η κινεζική
«YOTONG» εξαγόρασε τη σερβική «IKARBUS» και θα παράγει
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εκεί µαζί της ηλεκτρικά λεωφορεία, άρα κάτι τέτοιο µπορεί να
συµβεί και στην Ελλάδα.
Στα υπόλοιπα άρθρα τώρα. Μας έκανε εντύπωση, όσον αφορά
το άρθρο 25 του Υπουργείου Παιδείας το ότι το Γενικό Λογιστήριο
αναφέρεται σε κόστος 200 εκατοµµύρια ευρώ για το 2020 - 2021
για προσλήψεις µε κάλυψη από συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, η µοναδική
δυνατότητά µας να γίνουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί η οικονοµία µας για πληρωµές προσωπικού; Είναι τελείως απαράδεκτο.
Κλείνοντας, στο µέρος Ε’, που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου µε τα άρθρα 18 και 19 δίνονται χρήµατα από
το ελληνικό δηµόσιο για συµβάσεις εργασίας στα ΚΥΤ και για την
επιτάχυνση των αιτήσεων ασύλου, όπου, όµως, υπάρχουν συνεχείς εισροές. Θυµίζουµε πως η Ελλάδα δέχτηκε εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες αιτήσεις ασύλου το 2019, όταν είναι στις Ηνωµένες Πολιτείες υπάρχει ανώτατο όριο δεκαοκτώ χιλιάδες. Το θεωρούµε
αλήθεια λογικό; Δεν πρέπει να αναρωτηθεί η Κυβέρνηση πόσους
µπορεί να φιλοξενήσει η χρεοκοπηµένη χώρα µας από αυτούς
τους δυστυχισµένους, που µας στέλνει η Τουρκία, πόσο µάλλον
µε τις επιχειρήσεις να κλείνουν µαζικά από την πανδηµία, µε τον
τουρισµό στο ναδίρ και µε την ανεργία να προβλέπεται να φτάσει
ξανά στα τροµακτικά επίπεδα του παρελθόντος; Η γερµανική
βουλή πάντως, αποφάσισε πρόσφατα να µην φιλοξενήσει κανέναν, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Με την ευκαιρία αυτή, θα αναφέρουµε το θέµα των πολεµικών
επανορθώσεων, που µας οφείλει η Γερµανία ύψους άνω των 300
δισεκατοµµυρίων ευρώ, που φαίνεται πως έχει ξεχαστεί. Είναι
κάτι που θα επαναλαµβάνουµε συνεχώς, αφού πρόκειται για χρήµατα, που µας ανήκουν και πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουµε.
Για όλα όσα αναλύσαµε εδώ και στις επιτροπές, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλω να ενηµερώσω
το Σώµα ότι κατετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, που είναι επί των ιδίων
άρθρων, που είχε ζητήσει και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος,
αλλά όχι επί της αρχής. Θα φωτοτυπηθεί και θα διανεµηθεί
στους εισηγητές.
Θα κλείσουµε τον κατάλογο των αγορητών µε την κ. Μαρία
Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ µε µια
θεµελιώδη παρατήρηση, η οποία όσες φορές κι αν επαναλαµβάνεται, ποτέ δεν παύει να είναι κεντρικής σηµασίας.
Για µια ακόµη φορά, η χώρα κυβερνάται µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Η συγκεκριµένη πρακτική εντάθηκε κατά τη
διάρκεια των µνηµονίων και συνεχίζεται σήµερα, µε αφορµή την
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Εκ των πραγµάτων, αποδεικνύεται ότι αυτό συνιστά στρατηγική επιλογή των µνηµονιακών
κυβερνήσεων. Υπό κανονικές συνθήκες, το πολύ έκτακτο µέτρο
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου περιγράφει µικρές και
εξαιρετικά επείγουσες τοµές. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η επίκληση έκτακτων συνθηκών από πλευράς Κυβέρνησης δεν είναι
πειστική, καθώς οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου περιλαµβάνουν πληθώρα διατάξεων, που µικρή σχέση έχουν µε τις
έκτακτες συνθήκες.
Ουσιαστικά, βρισκόµαστε µπροστά σε µια επαναθέσµιση ολόκληρου του κράτους κατά κύµατα µε τον ρόλο που επιφυλάσσεται στο Κοινοβούλιο και στη νοµοθετική διαδικασία να είναι ο
ελάχιστος δυνατός.
Είναι περιττό να σχολιαστεί αν κάτι τέτοιο αποτελεί καλή πρακτική νοµοθέτησης ή αν περιγράφει έναν πραγµατικό σεβασµό
στη θεσµική διαδικασία. Αξίζει, όµως, να σηµειωθεί ότι µας το
επιβάλλει µια Κυβέρνηση, η οποία επαίρεται για τον επιτελικό της
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χαρακτήρα και τη θεσµική της συνείδηση. Πρόκειται για µια
στρέβλωση, η οποία συνεχίζεται. Απαιτείται να σταµατήσει, διότι
εγκυµονεί κινδύνους για τον κοινοβουλευτισµό και τελικά, για την
ίδια τη δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα και η κοινωνία συνολικά
αντιµετωπίζει µια σοβαρή τριπλή κρίση: υγειονοµική, κοινωνική
και οικονοµική. Το παρόν νοµοσχέδιο δεν παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και δεν αποτελεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση πρόληψης και αντιµετώπισης της κρίσης. Το αντίθετο, αν
κάτι φανερώνουν οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο αυτό είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, παρ’ όλη την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης της πανδηµίας δεν έχει
καταφέρει να ξεπεράσει τις ιδεολογικές της προτιµήσεις και να
ασχοληθεί ειλικρινά µε την κατοχύρωση και τη θωράκιση του
εθνικού συστήµατος υγείας.
Δεν αποτελεί παράλειψη, αλλά επιλογή η καθυστέρηση των
αναγκαίων µέτρων ενίσχυσης του δηµοσίου συστήµατος υγείας
µε τις αναγκαίες προσλήψεις και την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδοµών. Οι πάγιες ελλείψεις που υπάρχουν
σε γιατρούς, νοσηλευτές και κάθε αναγκαίο προσωπικό αποτελούν το αντικείµενο δράσης, που θα όφειλε να είχε θέσει σε προτεραιότητα η Κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούµενων µηνών.
Εµείς, ως ΜέΡΑ25, είχαµε ζητήσει ήδη από το Μάρτιο την
άµεση πρόσληψη επτά χιλιάδων µόνιµων νοσηλευτών και ιατρών,
όµως δεν εισακουστήκαµε. Ακόµα και τώρα, µετά την εµπειρία
του Αυγούστου, η Κυβέρνηση δεν αναλαµβάνει το αποφασιστικό
βήµα των µαζικών δωρεάν τεστ. Είναι παγιδευµένη από τις ιδεολογικές της αγκυλώσεις η Κυβέρνηση δεν µπορεί -κυρίως δεν
θέλει- να λύσει το πρόβληµα, αφήνει αποδυναµωµένη τη δηµόσια
υγεία και το λαό απροστάτευτο.
Για τις δραµατικές συνθήκες, που έχουν διαµορφωθεί δεν ευθύνεται ένας αόρατος ιός ή κάποια δύναµη της φύσης, αλλά η
πολύ συγκεκριµένη και απολύτως ορατή ως προς τις συνέπειες
και τα αποτελέσµατα της πολιτική διαχείριση της κρίσης από
πλευράς Κυβέρνησης. Είναι αυτή η έκφανση της πολιτικής άσκησης του νεοφιλελευθερισµού, που αυξάνει τα κρούσµατα και
είναι αυτή η πολιτική, η οποία δεν διασφαλίζει την υγεία των µαθητών που στοιβάζονται από σήµερα στις σχολικές αίθουσες, µε
µόνο εφόδιο µια µάσκα και το πολυδιαφηµισµένο σας παγουρίνο.
Η µάσκα αποτελεί απαραίτητο µέτρο, αλλά είναι συµπληρωµατικό. Τα βασικά µέτρα πρόληψης είναι ο µη συνωστισµός, η
τήρηση των αποστάσεων και η µείωση στον αριθµό των µαθητών
ανά τάξη, που προϋποθέτει τον άµεσο διορισµό εκπαιδευτικών.
Η Κυβέρνηση, όµως, αντί να µειώσει τουλάχιστον στο µισό τον
αριθµό των µαθητών ανά τάξη, τους αύξησε κατά δύο, εν µέσω
µάλιστα πανδηµίας την ίδια στιγµή που µειώνει τον αριθµό ατόµων στα σουπερµάρκετ και σε όλους τους κλειστούς χώρους,
επιβάλλοντας πρόστιµα 150 ευρώ.
Η Κυβέρνηση έχει χρέος να αφουγκραστεί την έντονη ανησυχία της κοινωνίας για το άνοιγµα των σχολείων, να αναλάβει τις
ευθύνες της και να πράξει τα αυτονόητα για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των µαθητών, των εκπαιδευτικών και
των οικογενειών τους.
Ανάλογη νοοτροπία που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις
και παραλείψεις παρατηρούµε και στις αστικές, δηµόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες αποτελούν κοινωνικό αγαθό και αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας των πολιτών. Είναι προφανές
ότι τα περιοριστικά µέτρα απαιτούν περισσότερα και συχνότερα
δροµολόγια, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να
διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά τους. Η ανυπαρξία συχνών
δροµολογίων είχε ως αποτέλεσµα το συνωστισµό των πολιτών
σε λεωφορεία σε ανεπίτρεπτο βαθµό.
Η Κυβέρνηση έρχεται τώρα καθυστερηµένα να µιλήσει για αύξηση της συχνότητας των υφιστάµενων δροµολογίων, µίσθωση
λεωφορείων και στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών, µετά από
µήνες ανεπίτρεπτης δικής της αµέλειας. Είναι η ίδια η νοοτροπία,
οι ίδιες οι ιδεολογικές προτεραιότητες και η συνεπακόλουθη πολιτική διαχείριση, που διογκώνουν την ανεργία και βαθαίνουν την
ύφεση στην οικονοµία.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της εξαµηνιαίας έρευνας οι-
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κονοµικού κλίµατος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας. Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησής τους επιδεινώθηκε κατά το
προηγούµενο εξάµηνο. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος διαµορφώθηκε στις 20,1 µονάδες καταγράφοντας πτώση σαράντα έξι
µονάδων µόλις µέσα σε ένα εξάµηνο, γεγονός που αποτυπώνει
το βάθος της οικονοµικής κρίσης. Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις
δήλωσαν πως µειώθηκε ο τζίρος και η ρευστότητά τους κατά το
προηγούµενο εξάµηνο. Μία στις πέντε επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της προς το
δηµόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Μία στις τρεις επιχειρήσεις, που έχει ενοίκιο, έχει καθυστερηµένες οφειλές. Μία στις
τέσσερις επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε λογαριασµούς ενέργειας, ενώ µία στις πέντε έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές
σε λοιπούς λογαριασµούς, όπως τηλέφωνο και ύδρευση. Η αποψίλωση των µικρών επιχειρήσεων ισοδυναµεί µε αποψίλωση των
όποιων υπολειµµάτων µεσαίας τάξης έχουν αποµείνει από τη δεκαετή οικονοµική και µνηµονιακή κρίση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις για το επόµενο εξάµηνο είναι
εξίσου δυσοίωνες, προδιαγράφοντας ένα µέλλον αβέβαιο και
χρωµατισµένο µε µελανά χρώµατα. Μία στις τρεις µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις εκφράζουν το φόβο για ενδεχόµενη
διακοπή της δραστηριότητάς τους κατά το επόµενο διάστηµα.
Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόµενο χρονικό
διάστηµα δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της
υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και στα πάσης φύσης ενοίκια.
Μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί
στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπως επίσης
και στις υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, λογαριασµούς
ενέργειας και λοιπούς λογαριασµούς.
Επιπρόσθετα, πάνω από το 60% των επιχειρήσεων δήλωσαν
πως είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιηµένοι µε τα µέτρα της Κυβέρνησης ως τώρα, αποτέλεσµα βέβαια, που δεν ξαφνιάζει, καθώς
η Κυβέρνηση αδιαφορεί για τη µικροµεσαία επιχείρηση. Η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους ισχυρούς και τους λίγους.
Τέλος, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας, το προηγούµενο εξάµηνο χάθηκαν εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ
εκτιµάται ότι το επόµενο εξάµηνο κινδυνεύουν να χαθούν εκατόν
πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας επιπλέον.
Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία. Συγκεκριµένα, το εποχικά
διαρθρωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο ανήλθε στο 18,3%,
το υψηλότερο ποσοστό τους τελευταίους δεκαέξι µήνες. Τα υψηλότερα ποσοστά ευρέως καταγράφονται στις ηλικίες των νέων
από δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων ετών όπου η ανεργία άγγιξε
το 40%.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως τα άτοµα που τίθενται σε
αναστολή σύµβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούµενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι µικρότερη από
τρεις µήνες ή λαµβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους. Τα χειρότερα είναι µπροστά µας, κάτι που η Κυβέρνηση γνωρίζει καλά.
Τα προηγούµενα στοιχεία φανερώνουν πως τα µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση είναι παντελώς ανεπαρκή. Οι εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν απαλύνουν τον πόνο της κοινωνίας σε πραγµατικό βαθµό από τις συνέπειες της κρίσης και δεν βγάζουν την Ελλάδα από την τροχιά
της οικονοµικής κατάρρευσης.
Την ίδια στιγµή, µάλιστα, η Κυβέρνηση αναβάλλει την αύξηση
του κατώτατου µισθού, παρατείνει το απαξιωµένο πρόγραµµα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που προβλέπει µειώσεις µισθών και µειώνει το
δώρο των Χριστουγέννων. Το γεγονός ότι οι προβλέψεις της Κυβέρνησης δεν είναι ικανές να αντιµετωπίσουν το µέγεθος της
ύφεσης, που έχει προκύψει, έρχεται να υπογραµµίσει και ο συµπληρωµατικός κρατικός προϋπολογισµός για το 2020, που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού για το τρέχον έτος αυξάνονται κατά έξι περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θυµίζουµε πως το ΜέΡΑ25 έχει προβλέψει µε ακρίβεια το µέγεθος της ύφεσης µήνες πριν, τότε που η Κυβέρνηση µιλούσε
αρχικά για σταθερό ΑΕΠ, για 0% ύφεση αργότερα, για αδυναµία
εκτίµησης της ύφεσης και τέλος για αριθµούς, που πλέον αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Γιατί
έχει σηµασία η επιβεβαίωση της πρόβλεψης του ΜέΡΑ25 για συνολική ύφεση τουλάχιστον 10%, που µετά και τις τελικές αναθεωρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ στα µέσα του 2021 θα αποδειχτεί ότι άγγιξε
το µείον 15%; Επειδή τα συγκεκριµένα νούµερα εγκυµονούν το
πέµπτο µνηµόνιο, το οποίο προέβλεψε λεπτοµερώς το ΜέΡΑ25
στη Βουλή ήδη από την άνοιξη.
Ευχόµαστε να µην επιβεβαιωθούµε. Φοβούµαστε, όµως, πως
ανάλογη θα είναι και η κατάσταση µε το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού, που το 2020 θα ξεπεράσει το 12%, λόγω δραστικής µείωσης του ΑΕΠ, µια αναθεώρηση την ερχόµενη άνοιξη
του κρατικού ελλείµµατος, που θα προσεγγίζει το µείον 15%, θυµίζει την πορεία που οδήγησε στο πρώτο µνηµόνιο. Και πλεόνασµα να µην απαιτήσει από την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη η
τρόικα, ένα βαρύ πρόγραµµα περικοπών επικουρικών συντάξεων, µισθών, δηµοσίων επενδύσεων και δαπανών στην παιδεία
θεωρείται δεδοµένο.
Οι ανάγκες έκτακτης αύξησης του προϋπολογισµού σχετίζονται
µε αυτές τις εξελίξεις. Αν η Κυβέρνηση βασιζόταν στις εκτιµήσεις
του Γραµµατέα του ΜέΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη και όχι σε εξωπραγµατικές και πλέον διαψευσµένες από την πραγµατικότητα
εκτιµήσεις των αρµόδιων Υπουργών, ο προγραµµατισµός θα ήταν
πολύ περισσότερο έγκαιρος και αποτελεσµατικός και η πρόνοια
για το µέλλον θα χαρακτηριζόταν από περισσότερη σοφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κίνδυνο για τη δηµοκρατία δεν
εγκυµονεί µόνο η κακή πρακτική νοµοθέτησης µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και τα ανεπαρκή µέτρα της Κυβέρνησης,
αλλά και οι αντιδηµοκρατικές στάσεις, που σταδιακά αναπτύσσονται σε τµήµατα της κοινωνίας.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά
την πρώτη φάση διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης και οι σπασµωδικές κινήσεις κατά τη στρεβλή προσπάθεια επανεκκίνησης
της οικονοµίας και ανοίγµατος του τουρισµού οδήγησαν την Κυβέρνηση σε αντιφάσεις.
Η στρατηγικά επιλεγµένη βούλησή της ήταν να µεταφέρει τις
ευθύνες για τις συνέπειες των δικών της αποφάσεων και της δικής
της εσφαλµένης διαχείρισης στους πολίτες, επιδιώκοντας να τους
καταστήσει ένοχους.
Η προσπάθεια ενοχοποίησης των πολιτών, η αναξιοπιστία της
Κυβέρνησης και η απώλεια της όποιας εµπιστοσύνης είχαν προς
αυτήν οι πολίτες αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάδυσης ευρύτερων απολιτίκ τάσεων. Οι τάσεις αυτές ενισχύονται από το κλίµα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας, το οποίο τροφοδοτεί η Κυβέρνηση µε τις αποφάσεις της και τις πολιτικές που εφαρµόζει.
Κλίµα δυσπιστίας αναπτύσσεται στην κοινωνία όταν η Κυβέρνηση έχει πάψει πλέον να πείθει, όταν έχει χάσει η ίδια την αξιοπιστία της και οι πολίτες την εµπιστοσύνη τους προς αυτή.
Τέλος, κίνδυνο για τη δηµοκρατία αποτελεί και η τραγωδία στη
Μόρια. Η µετατροπή µιας ανθρωπιστικής κρίσης σε υγειονοµική
και η αδυναµία διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης οδηγεί συνειδητά στη µισανθρωπιά και την καταστολή.
Στη Μόρια συµπυκνώνονται οι χαµένες ελπίδες και η διάψευση
προσδοκιών κυνηγηµένων ανθρώπων, όπως επίσης και η προσπάθεια αντιµετώπισής τους από την Κυβέρνηση, µέσω κατάστασης
έκτακτης ανάγκης.
Η φωτιά στη Μόρια µπορεί να ειδωθεί και ως σύµπτωµα, ως
σύµπτωση αποσύνθεσης της Ευρώπης, αν όχι θεσµικής, οπωσδήποτε ηθικής. Ας προβληµατιστούµε όλοι µας.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των γενικών και ειδικών αγορητών. Θα
πάµε σε έξι συναδέλφους, που είναι εναλλάξ ανά κόµµα. Αναγιγνώσκω τους έξι πρώτους. Ο κ. Λιούπης, η κ. Ξενογιαννακοπούλου, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Λαµπρούλης, η κ. Αθανασίου και η κ.
Αδαµοπούλου.
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Τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι καλή νέα σχολική χρονιά στους
µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, µε υγεία και ασφάλεια για όλους. Ιδιαίτερα εύχοµαι στους εκπαιδευτικούς δύναµη,
αισιοδοξία, έµπνευση και αντοχές στο δύσκολο παιδαγωγικό τους
έργο.
Η επιστροφή στα θρανία γίνεται µε ιδιαιτερότητες, µε υγειονοµικά µέτρα, ακούγοντας τις οδηγίες των δασκάλων, ακολουθώντας όλοι τις οδηγίες των ειδικών. Έγιναν µελετηµένες κινήσεις για
την οµαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων µε όλα τα µέτρα
προστασίας, που µπορούν να ληφθούν.
Τα σχολεία ανοίγουν, γιατί δεν συνιστούν µόνο χώρο εκπαίδευσης για τα παιδιά µας, αλλά είναι σηµεία κοινωνικής συναναστροφής, απαραίτητης για την ισορροπηµένη ανάπτυξή τους.
Δωρεάν µάσκες σε όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικούς, µε
δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των πιθανών εκτάκτων αναγκών, εκτός των µόνιµων που
έχουν δροµολογηθεί.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µονόδροµος σε συγκεκριµένες περιπτώσεις για ειδικές κατηγορίες µαθητών ή σε αναστολή
ή εκ περιτροπής λειτουργία εκπαιδευτικής δοµής. Η Κυβέρνηση
οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι µαθητές θα συνεχίσουν να
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υπό οιοσδήποτε συνθήκες.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 454 έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Αφορά στους εκπαιδευτικούς, που είναι ήδη οι ίδιοι ΑΜΕΑ ή έχουν
σύζυγο ή τέκνο µε υψηλό ποσοστό αναπηρίας. Θα µπορούν να
αποσπώνται κατά προτεραιότητα, χωρίς να απαιτείται να παρέλθουν δύο σχολικά έτη στην περιοχή του διορισµού τους. Είχα καταθέσει σχετική αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και δηλώνω
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ για τη λύση που δόθηκε.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το
Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ έδωσαν αναµφίβολα, έναν τόνο αισιοδοξίας, που τόσο έχει ανάγκη ο επιχειρηµατικός κόσµος, η οικονοµία, αλλά και εν γένει όλοι οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός
εξήγγειλε δώδεκα µέτρα για την άµεση τόνωση της οικονοµίας και
απέδειξε ότι το κράτος στέκεται πάντα δίπλα στον πολίτη, παρά
την πρωτόγνωρη περίοδο που βιώνουµε.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τις ρυθµίσεις που περιέχει το σηµερινό νοµοσχέδιο, εξοπλίζουν τους Έλληνες πολίτες µε ισχυρά
πολεµοφόδια, ώστε να ξεπεράσουµε µε αξιοπρέπεια και αισιοδοξία τις δύσκολες µέρες που διανύουµε.
Ήδη, έχουν γίνει πολλά. Έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι κλίνες σε
ΜΕΘ και ΜΑΦ και πιστεύουµε µέχρι το τέλος του έτους να φτάσουµε τον µέσο όρο της Ευρώπης.
Μέχρι τέλους Οκτωβρίου επιταχύνονται οι διαδικασίες, µε τις
οποίες οι ΥΠΕ, οι υγειονοµικές περιφέρειες, θα προβαίνουν σε διενέργεια προµηθειών υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων, µέσων προστασίας, εξοπλισµού και αντιδραστηρίων.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα µπορεί να διατίθεται προσωρινά απαραίτητος εξοπλισµός ΜΕΘ ή ΜΑΦ από ένα νοσοκοµείο
σε άλλο. Παράλληλα, µπορούν να αναπτύσσονται κλίνες ΜΕΘ ή
ΜΑΦ σε οποιονδήποτε χώρο κριθεί απαραίτητο και αυτό σε
ακραίες καταστάσεις, που ελπίζω και πιστεύω να µη χρειαστεί να
αντιµετωπίσουµε.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στην υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρµάκων. Ο ιατρικός κόσµος το επισηµαίνει επί σειρά ετών και καµµία κυβέρνηση δεν το αντιµετώπισε
µέχρι σήµερα.
Η Ελλάδα ξέρουµε όλοι ότι κατέχει µια θλιβερή πρωτιά. Βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών, µε διπλάσια χρήση σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρώπης,
σύµφωνα µε στοιχεία του ECDC.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι η κατάχρηση αντιβιοτικών οδηγεί στο
φαινόµενο της µικροβιακής αντοχής, µε συνακόλουθα την αύξηση
της νοσηρότητας και της θνητότητας από πολυανθεκτικά µικρόβια
και ένα δυσβάστακτο οικονοµικό βάρος για το σύστηµα υγείας.
Στο επίπεδο της οικονοµίας ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγµα.
Γίνονται συντονισµένες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για τη µείωση της ανεργίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
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Σ’ αυτή την κατεύθυνση, καίρια είναι η µείωση κατά τρεις µονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων
του ιδιωτικού τοµέα για το 2021. Το ίδιο και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες, µε προοπτική µελλοντικά την οριστική
κατάργησή της.
Το πρόγραµµα επιδότησης εκατό χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και η παράταση του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για
το 2021 δίνουν ώθηση στη διατήρηση των υπαρχουσών, αλλά και
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι επιχειρήσεις βρίσκουν έµπρακτη στήριξη, µε µια ακόµα
δέσµη µέτρων. Δροµολογείται ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος
επιστρεπτέας προκαταβολής, µε ένταξη ατοµικών επιχειρήσεων,
ακόµα και αυτών που δεν διαθέτουν ταµειακή µηχανή.
Δίνονται κίνητρα στις ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις µε
υπεραποσβέσεις ύψους 200%. Αναβάλλεται µέχρι τον Απρίλιο
του 2021 η καταβολή κάθε φορολογικής και ασφαλιστικής οφειλής, που έχει ανασταλεί λόγω της πανδηµίας. Παρατείνεται ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ και, βέβαια, προσφέρεται στήριξη
στους πολίτες που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Παρατείνονται τα επιδόµατα ανεργίας για δύο ακόµα µήνες
και µειώνονται τα απαιτούµενα ένσηµα από εκατό σε πενήντα,
κυρίως γι’ αυτούς που εργάζονται στους τοµείς του τουρισµού
και του επισιτισµού.
Οι συνταξιούχοι θα λάβουν άµεσα τα αναδροµικά τους µέσα
στον Οκτώβριο. Στα είκοσι έξι µικρότερα νησιά καταργείται ο
ΕΝΦΙΑ. Το σηµαντικότερο, κανένας πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µέσα στην τρέχουσα
χρονιά.
Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε έξι καίριες παρεµβάσεις στην
άµυνα, οι οποίες τονώνουν το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων
και, φυσικά, την αποτρεπτική τους ισχύ και ενισχύουν την εθνική
µας αυτοπεποίθηση.
Μετά από όλα αυτά τα µέτρα, που η Κυβέρνηση λαµβάνει εν
µέσω µιας δυσχερούς διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας, η στάση
της Αντιπολίτευσης αποδεικνύεται, κατά τη γνώµη µου, κατώτερη των περιστάσεων. Ο πολιτικός λόγος εξαντλείται σε µια
στείρα κριτική στις επιµέρους επιλογές της Κυβέρνησης χωρίς
κανένα σοβαρό επιχείρηµα. Κάνετε µια αντιπολίτευση χωρίς σταθερές θέσεις και κυρίως χωρίς εφαρµόσιµες αντιπροτάσεις.
Η Κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τον δύσκολο δρόµο, τον δρόµο
της συνέπειας λόγων και πράξεων της υπεύθυνης πολιτικής και
της εύρεσης διεξόδων και λύσεων. Είναι, όµως, ο δρόµος που
µας οδηγεί µε ασφάλεια σε ένα µέλλον περισσότερο ελπιδοφόρο
και αισιόδοξο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα η συνάδελφός της από τον ΣΥΡΙΖΑ κ.
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε την οµιλία
του κ. Μητσοτάκη στο φόρουµ της ΔΕΘ να στέκεται µπροστά
από ένα µεγάλο σύνθηµα: «Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης».
Όµως, τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις επιλογές της
πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας και πολύ περισσότερο µε τις
εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτό που είναι η πραγµατικότητα είναι µια χώρα, που συνεχώς βυθίζεται στην οικονοµική και κοινωνική κρίση και στην ανασφάλεια.
Τι µας είπε ο Πρωθυπουργός αυτό το διήµερο στη ΔΕΘ; Επανέλαβε όλη τη λογική της ανοσίας της αγέλης, δηλαδή: Στήριξη
των µεγάλων παραγόντων της οικονοµίας και οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και η µεσαία τάξη στη µοίρα της. Είδαµε τον εµπαιγµό πλέον µε κάθε επισηµότητα των συνταξιούχων, όσον
αφορά τα αναδροµικά, αλλά και την απειλή-εξαγγελία για το νέο
ασφαλιστικό στη γραµµή Πισσαρίδη, στη λογική του ασφαλιστικού Πινοσέτ. Είδαµε πλέον, όχι απλώς να επιβεβαιώνονται όλα
τα αντεργατικά µέτρα της αποδιάρθρωσης της εργασίας, αλλά
να προαναγγέλλεται η θλιβερή κι ανησυχητική συνέχεια.
Η πραγµατικότητα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το

18222

νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα σχετικά µε αυτά τα θέµατα
είναι κοµβικό, γιατί σε αυτό αποτυπώνονται όλα αυτά τα ζητήµατα της οικονοµικής και κοινωνικής ανασφάλειας και όλη η αντεργατική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία βέβαια
ξεκίνησε την εποµένη των εκλογών, αλλά τώρα πλέον φτάνει στο
σηµείο της πλήρους διάλυσης των εργασιακών σχέσεων.
Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει ο εµπαιγµός των συνταξιούχων. Θυµόµαστε εδώ, όταν τον Ιούλιο είχε κάνει περήφανα ο κ. Μητσοτάκης την αναφορά, πόσο είχε βιαστεί να διαψεύσει αυτά που
έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται και µε
το νοµοσχέδιο και µε αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
από τα 3,9 δισεκατοµµύρια, που το Συµβούλιο της Επικρατείας
είχε αναγνωρίσει ως νόµιµα αναδροµικά των συνταξιούχων, βλέπουµε µόνο το 1,4 δισεκατοµµύριο µε αυτό το νοµοσχέδιο που
καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε να αναλογεί και να δίνεται
στους συνταξιούχους για την κύρια ασφάλιση.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πέραν του ότι είναι αντισυνταγµατικό, είναι ο πλήρης εµπαιγµός όλων όσων λέγατε το προηγούµενο διάστηµα στους συνταξιούχους. Βέβαια οι συνταξιούχοι που
µένουν εκτός, πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο συνταξιούχοι, είναι
και οι πλέον χαµηλοσυνταξιούχοι. Είναι, δηλαδή, αυτοί που χάνουν
από τη µη αναδροµικότητα για τα δώρα, που έχασαν και την επικουρική σύνταξη.
Βέβαια, µας είπε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ -αυτό είναι πρωτάκουστο στη χώρα που ζούµε, ειδικά σε αυτή την περίοδο- ότι
είναι ακριβή ακόµα η εργασία κι ότι χρειάζεται περαιτέρω ελαστικοποίησή της, πάλι στο πλαίσιο του νέου άτυπου µνηµονίου
Πισσσαρίδη. Πού ζει ο κ. Μητσοτάκης; Οι Έλληνες πολίτες πιστεύετε ότι δεν καταλαβαίνουν; Οι εργαζόµενοι δεν καταλαβαίνουν;
Μόνο σε αυτό το νοµοσχέδιο φέρνετε τη µείωση του δώρου
των Χριστουγέννων, έρχεστε και κάνετε µονοµερώς αλλαγή του
συστήµατος υπερωριών για τους εργαζόµενους και το πρωτάκουστο, το οποίο δεν έχει προηγούµενο ούτε καν από καµµία
συντηρητική κυβέρνηση µεταπολεµικά, έρχεστε µε άρθρο και κάνετε υποχρεωτική απλήρωτη εργασία. Δηλαδή καταλύετε από
θέση αρχής την έννοια της µισθωτής εργασίας.
Περαιτέρω βέβαια, µέσα σε όλα τα άλλα, παρατείνετε το αποτυχηµένο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που έχει µείωση µισθών.
Επειδή είναι ακριβή εργασία -κατά τον κ. Μητσοτάκη- στην Ελλάδα, παρατείνετε την αναστολή των συµβάσεων µε το πρόσχηµα, όπως µας είχατε πει τον Μάρτιο, ότι δεν θα οδηγήσει σε
απολύσεις και ότι είναι για την προστασία των θέσεων εργασίας,
όταν βλέπουµε µε υπουργικές αποφάσεις του κ. Βρούτση να
απολύονται πλέον και επισήµως οι εποχικοί εργαζόµενοι, που εντάσσονταν σ’ αυτό το σύστηµα και αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Άρα έρχεστε και λέτε, ότι χρειάζεται περαιτέρω ελαστικοποίηση και ότι είναι ακριβή η εργασία στην Ελλάδα, όταν οι εργαζόµενοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -απευθύνοµαι σε σας, τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, που έχετε κοινωνικές ευαισθησίες- έχουν τρεις επιλογές έχουν σήµερα στην Ελλάδα: είτε
τη -ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» -αν πει ο εργοδότης- µε µείωση µισθού, είτε
την αναστολή σύµβασης µε το επίδοµα που έχει και όλες τις µειώσεις που αναλογούν -φυσικά µιλάµε και για την υποχρεωτικότητα των υπερωριών και όλα αυτά για όσους έχουν µπει σε
καραντίνα- είτε την ανεργία. Αυτές είναι οι επιλογές. Σ’ αυτόν τον
κόσµο έρχεστε και λέτε ότι θα πάτε να κάνετε περαιτέρω ελαστικοποίηση και αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων;
Ακούσαµε βέβαια, και τον κ. Μητσοτάκη να µιλάει για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων θέσεων εργασίας, εξαµήνου όπως είπε.
Ο κ. Βρούτσης, βέβαια, δεν είναι παρών, αλλά περιµένουµε γιατί
είπε ότι τις επόµενες µέρες θα µάθουµε τις λεπτοµέρειες. Εγώ,
σε αυτή τη φράση θα εκφράσω ανησυχία µέχρι να δούµε τι θα
µας φέρει το Υπουργείο Εργασίας.
Λέει στην συνοµιλία που τη διάβασα πολύ προσεκτικά ότι θα
υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, προκειµένου να παραµείνει
ίδιος αριθµός των θέσεων εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προειδοποιούµε και εκφράζουµε µε σαφήνεια τη θέση µας: Άλλο ο αριθµός των θέσεων εργασίας, άλλο οι ίδιες οι συµβάσεις εργασίας. Σε αυτή τη φάση
επισηµαίνουµε τον κίνδυνο και ο κίνδυνος είναι µέσα από την
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απελευθέρωση των απολύσεων, να απολυθεί κόσµος και να έρθουν µε νέες συµβάσεις, που θα είναι βέβαια και ελαστικές και
για συµβασιούχους εργαζόµενους µε πολύ χαµηλούς µισθούς.
Προφανώς αυτό ίσως εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, να καλύψουν θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι κοινωνικοί εταίροι ξεσηκώθηκαν χθες.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και εκπρόσωποι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είπαν: «Γιατί η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει τα µέτρα
εκείνα για να στηρίξει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες σηµερινές
θέσεις εργασίας; Ωθεί στη µείωση µισθών και στην ανασφάλεια
και εξαγγέλλει ένα πρόγραµµα, το οποίο θα πρέπει να το δούµε
αν είναι επιπλέον των σηµερινών θέσεων ή αν έρχεται για να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδιάρθρωση».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι εµείς, όχι
απλώς επισηµαίνουµε, αλλά καταγγέλλουµε αυτή την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία, γιατί είναι µια στιγµή, που πρέπει κάθε συνάδελφος να
αναλάβει τις ευθύνες της. Στηρίζουµε την εργασία, το κοινωνικό
κράτος, τα εργασιακά δικαιώµατα ή πηγαίνουµε πλέον σ’ έναν
πραγµατικό µεσαίωνα που µας πάει πίσω στον 19ο αιώνα που
υπήρχε υποχρεωτική εργασία, χωρίς µισθό;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να καθαριστεί
το Βήµα, θα δώσω τον λόγο για τρία λεπτά στην Υπουργό Παιδείας κ. Κεραµέως, για να υποστηρίξει την τροπολογία της.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα να ευχηθούµε και από Βήµατος της Βουλής πολύ καλή
σχολική χρονιά σε όλους τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς
µας.
Έχω αναπτύξει αναλυτικά διατάξεις στο πλαίσιο των εργασιών
της επιτροπής. Εδώ θα αναφερθώ σε τροπολογία 454/78. Αφορά
πρώτα από όλα στη δυνατότητα που δίνουµε για κοινωνικούς λόγους για την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης και κατά τα
δύο πρώτα χρόνια του διορισµού ορισµένων κατηγοριών εκπαιδευτικών και µελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού. Είναι οι µόνιµοι διορισµοί που έχουν γίνει.
Δίνουµε αυτή τη δυνατότητα και κατά τα πρώτα δύο χρόνια
του διορισµού τους, για λόγους που άπτονται περιπτώσεων,
όπου τα συγκεκριµένα πρόσωπα οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους έχουν
ένα ποσοστό αναπηρίας και άνω καθώς και για πολύτεκνους.
Άρα, για κοινωνικούς λόγους θεσπίζουµε αυτή τη δυνατότητα και
κατά τα πρώτα δύο χρόνια του διορισµού.
Η δεύτερη διάταξη αφορά σε κάτι, που έχει ήδη συζητηθεί.
Μετατίθεται πλέον η αρµοδιότητα αναφορικά µε το άνοιγµα και
κλείσιµο τµηµάτων και σχολικών µονάδων. Προβλέπεται, λοιπόν,
η δυνατότητα επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας σχολικής µονάδας για την αντιµετώπιση συγκεκριµένα της διασποράς του κορωνοϊού. Η απόφαση θα λαµβάνεται
από διευθυντή πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
µετά από γνώµη του διευθυντή δηµόσιας υγείας και κοινωνικής
µέριµνας της οικείας περιφερειακής ενότητας και πάντοτε στη
βάση του πρωτοκόλλου, που µας έχουν δώσει ειδικοί επιστήµονες.
Να πω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ έχει συσταθεί µια ειδική
task force αποτελούµενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔY, και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία ακριβώς θα δίνει
επιπλέον καθοδήγηση στους διευθυντές εκπαίδευσης και στους
διευθυντές υγείας των περιφερειών, προκειµένου ακριβώς να
εφαρµόζουν τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αναφορικά µε το πότε κλείνει ενδεχοµένως ένα τµήµα ή µια σχολική µονάδα συγκεκριµένα λόγω κορωνοϊού.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Κατρίνης Μιχαήλ από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Θέλω και εγώ µε τη σειρά µου να ευχηθώ µια καλή και ασφαλή
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σχολική χρονιά. Πρέπει όλοι µαθητές, µαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς να προχωρήσουµε µε υπευθυνότητα στον δρόµο
της µάθησης µε στόχο και τη συλλογική βελτίωση αλλά και την
ατοµική προκοπή πάντα υιοθετώντας τις συµβουλές και τις οδηγίες των ειδικών.
Συζητούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την κύρωση
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και λοιπές διατάξεις, µια
διαδικασία που περιλαµβάνει από τη µία διατάξεις επείγοντος
χαρακτήρα αλλά από την άλλη -όπως σωστά ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ασύνδετες διατάξεις, µη επείγοντος
χαρακτήρα, που πραγµατικά, δηµιουργούν ερωτηµατικά για τον
τρόπο µε τον οποίον ένα χρόνο µετά τις εξαγγελίες για καλή νοµοθέτηση και επιτελικό κράτος η Κυβέρνηση εξακολουθεί πραγµατικά να προκαλεί το Σώµα του Κοινοβουλίου.
Είναι όµως µια πρώτης τάξεως ευκαιρία σήµερα που κυρώνουµε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχουν τεθεί
σε ισχύ πάνω από ένα µήνα πριν, να προβούµε σε µια πρώτη
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους από την εφαρµογή
τους στην καθηµερινότητα, λαµβάνοντας όµως υπόψη ταυτόχρονα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού µόλις πριν από δύο
µέρες. Και αυτό γιατί κατά τη συζήτηση στην επιτροπή την προηγούµενη εβδοµάδα όλοι οι Υπουργοί παρέπεµπαν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σε σχέση µε τα µέτρα ανακούφισης,
ενίσχυσης ρευστότητας και τόνωσης της κοινωνικής συνοχής.
Μιας και στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που συζητάµε, υπάρχει διάταξη για την αύξηση κατά 600 εκατοµµύρια του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δεν µπορώ
να µην ανακαλέσω στη µνήµη µου το γεγονός ότι σ’ αυτή την Αίθουσα κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2020 τόσο ο
οµιλών όσο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής είχαµε σηµειώσει ότι η συγκυρία εκείνη δεν ενδείκνυται,
έστω και για σηµειολογικούς λόγους να υπάρχει µείωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Μάλιστα, όταν το
Κίνηµα Αλλαγής µε υπευθυνότητα δεν ψήφισε τη µείωση του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ένα και πλέον
µήνα µετά την υπογραφή του τουρκο-λιβυκού µνηµονίου, όπου
ήταν ορατή και εµφανής η προκλητικότητα από τη γείτονα χώρα,
τότε κατηγορηθήκαµε από την Κυβέρνηση και από την πλευρά
της συµπολίτευσης ότι δεν στηρίζουµε µία µεγάλη εθνική προσπάθεια.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα η δική σας εισήγηση για αναµόρφωση του προϋπολογισµού να δικαιώσει τη δική µας στάση και
να µας επιβεβαιώσει ότι µάλλον δεν είχατε διαβλέψει σωστά τότε
τις εξελίξεις και δεν είχατε και µια συγκεκριµένη στρατηγική.
Μιας και αναφέροµαι στα ελληνοτουρκικά, σίγουρα δεν µας
ικανοποιεί η αποστροφή του Πρωθυπουργού προχτές ότι πρέπει
η Αντιπολίτευση να είναι πιο υπεύθυνη ή ότι εξαντλείται η ενηµέρωση στην κατ’ ιδίαν επικοινωνία και ενηµέρωση του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής,
έχουµε ζητήσει και ζητάµε το κείµενο αυτής της συµφωνίας, που
έγινε στη συνάντηση του Βερολίνου, και βεβαίως Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρξει συγκρότηση και επιβεβαίωση
του αναγκαίου εθνικού µετώπου. Σε καµµία περίπτωση η µη ανανέωσή της NAVTEX από την τουρκική πλευρά δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως κίνηση καλής θέλησης. Είναι απλά διακοπή µιας
προκλητικής και παράνοµης δραστηριότητας, που προσβάλλει
τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πραγµατικά
µπερδευτήκαµε τουλάχιστον µε το ζήτηµα της καταβολής αναδροµικών στους συνταξιούχους και δεν ξέρουµε αν αυτό τελικά
είναι µια πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης, όπως µας ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου, είναι µια κίνηση δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στους απόµαχους της ζωής όπως ειπώθηκε πριν από
λίγες εβδοµάδες ή είναι τελικά µέτρο τόνωσης της οικονοµίας,
όπως το συµπεριέλαβε προχτές ο Πρωθυπουργός στην οµιλία
του στη ΔΕΘ.
Έκανε -όχι µόνο σε µας, αλλά και σε όλο τον εµπορικό κόσµοαλγεινή εντύπωση η απουσία αναφοράς στον εµπορικό κόσµο
και στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, την ίδια στιγµή που ο
Πρωθυπουργός µίλησε για στήριξη της µεσαίας τάξης, κάνοντας
την αυτάρεσκη διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει µικρότερη ύφεση
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από την αναµενόµενη κι από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης και
ότι δανειζόµαστε µε µικρότερο το επιτόκιο, ιστορικά χαµηλό επιτόκιο, και ότι αυτό είναι δείκτης αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας και ότι δεν οφείλεται βεβαίως στο γιγαντιαίο πρόγραµµα
ανταλλαγής οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Όµως, αυτό το χαµηλό επιτόκιο, τελικά οι πολίτες, οι επαγγελµατίες, οι έµποροι, οι µικροεπιχειρηµατίες πώς το αντιλαµβάνονται στην καθηµερινότητά τους, όταν ο Πρωθυπουργός δεν
ανακοίνωσε γενναία ρύθµιση όλων των υποχρεώσεων που δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια της κρίσης -µιλάω για ρύθµιση εκατόν
είκοσι δόσεων- όταν ορθώς εξαγγέλλει τη µείωση του ΕΝΦΙΑ στα
είκοσι έξι ακριτικά νησιά, αλλά την ίδια στιγµή, δεν σταµατά την
εξίσωση εµπορικών και αντικειµενικών, η οποία θα εξανεµίσει και
την ήδη ψηφισθείσα µείωση του ΕΝΦΙΑ για 2019; Βεβαίως, περιλαµβάνει κάποια σωστά µέτρα -και πρέπει να το πούµε- όπως
τα µέτρα για τις υπεραποσβέσεις, τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών και βεβαίως, την παράταση της µείωσης του ΦΠΑ για
έξι µήνες. Δεν είναι όµως επαρκή. Περιµέναµε για την εισφορά
αλληλεγγύης µιας και ήταν προεκλογική δέσµευση, να υπάρξει
οριστική κατάργηση εφόσον υπάρχει και η δηµοσιονοµική χαλάρωση, όπως και η µονιµοποίηση της µείωσης προκαταβολής
φόρου σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, η οποία απ’ ότι φαίνεται θα συνεχιστεί. Καµµία αναφορά για τον πρωτογενή τοµέα,
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, πέραν της µείωσης της
εισφοράς αλληλεγγύης για το 2020.
Όσον αφορά δε, την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα
σωστό µέτρο. Εµείς, από την αρχή είχαµε πει ότι αυτό το µέτρο
όντως δίνει τόνωση και ρευστότητα στην αγορά. Είχαµε ζητήσει
να υπάρχει γρήγορη καταβολή και αύξηση συνολικού ποσού και
επαναφέρουµε αυτό το αίτηµα. Όµως δηµιουργεί πρόβληµα,
όταν στην εξαγγελθείσα τρίτη φάση εντάσσονται ατοµικές επιχειρήσεις που κρατούν βιβλίο παροχής υπηρεσιών µε ΚΑΔ που
είχε περιληφθεί µόνο στις 20-03-2020. Όσες λοιπόν ατοµικές επιχειρήσεις που κρατούν βιβλία παροχής υπηρεσιών, εντάχθηκαν
εκ των υστέρων στους πληττόµενους ΚΑΔ, δεν µπορούν να λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή και δεν καταλαβαίνουµε τον
λόγο για τον οποίο εξαιρούνται.
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η µη αναφορά του Πρωθυπουργού
στα εργαλεία ρευστότητας. Το λέω αυτό γιατί µια βδοµάδα πριν,
τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και η Πρόεδρος της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας εξήγγειλαν µε διθυραµβικό τρόπο το
ένα δισεκατοµµύριο επιπλέον στο Ταµείο Εγγυοδοσίας και τα
800 εκατοµµύρια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν έγινε καµµία αναφορά από
τον Πρωθυπουργό. Προφανώς, είναι µια ειλικρινής αυτοκριτική
για την αποτυχία αυτών των εργαλείων ρευστότητας, που ποτέ
δεν έφτασαν στην πραγµατική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν όµως η Κυβέρνηση -τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεπλέον παρεµβαίνει όντως στις τράπεζες, όπως λέει ότι έκανε στο
θέµα του παγώµατος πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας για ευάλωτες οµάδες, γιατί δεν το κάνει να επιβάλλει και κανόνες στα
εργαλεία ρευστότητας για να πάνε στις βιώσιµες επιχειρήσεις,
που έχουν ανάγκη να στηριχθούν; Εµείς φωνάζαµε από τον Ιούλιο όταν πλέον καταργήθηκε για πρώτη φορά µετά από δέκα
χρόνια η προστασία κύριας κατοικίας. Η Κυβέρνηση αντέτεινε το
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», στο οποίο σχεδόν κανένας από τους ευάλωτους και µη ενήµερους δανειολήπτες δεν έχει καταφέρει να
µπει, γιατί οι τράπεζες ζητούν προκαταβολή ενός µεγάλου
ποσού, έτσι ώστε να κάνουν ρύθµιση για να τύχουν οι δανειολήπτες επιδότησης. Άρα, το πρόγραµµα δεν πέτυχε.
Έρχεται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών -και όχι η Εθνική Αντιπροσωπεία, όχι η Κυβέρνηση, όχι η πολιτική ηγεσία- µε ανακοίνωσή
της την Παρασκευή να αποφασίσει το πάγωµα πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας για ευάλωτους δανειολήπτες, που βασίζεται στα
κριτήρια του νόµου που έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή. Αν αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συνιστά µια πτώχευση του πολιτικού συστήµατος και οµολογία αποτυχίας, δεν ξέρω τι άλλο
πρέπει να δούµε και να περιµένουµε σε αυτήν την Αίθουσα.
Εµείς έχουµε µια ριζικά διαφορετική αντίληψη, γι’ αυτό και δεν
υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι η
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όποια ανάπτυξη, πρέπει να έχει και µέτρα τόνωσης της οικονοµίας
της επιχειρηµατικότητας αλλά και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Αν αυτό για σας δεν είναι προτεραιότητα, για µας είναι απαράβατος όρος και στόχος για την πολιτική µας παρουσία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο Στ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο, που συζητούµε σήµερα, επιβεβαιώνεται πως τα µέτρα για την υγεία του λαού µας,
αλλά και συνολικά τα κυβερνητικά µέτρα είναι όχι µόνο εντελώς
ανεπαρκή, αλλά και σε επικίνδυνη κατεύθυνση, αφού µονιµοποιούν και ενισχύουν παραπέρα το τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο σε βάρος των εργαζοµένων και του λαού µας. Έτσι,
Κυβέρνηση και µεγαλοεργοδοσία σήµερα κόβουν και ράβουν
ήδη την επόµενη µέρα, προσθέτοντας καθηµερινά νέες αντιδραστικές διατάξεις σε βάρος των εργαζοµένων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε τεράστιες ευθύνες τόσο για την
κατάσταση που επικρατεί -βεβαίως και µε την ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων- στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
και στα νοσοκοµεία, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε υγειονοµικούς και υποδοµές, όσο και για τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής
και ασφάλειας που πρέπει να τηρηθούν στους εργασιακούς χώρους, επιχειρήσεις, εργοστάσια, στα µέσα µαζικής µεταφοράς
κ.λπ., σε όλες αντίστοιχα τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, µέτρα που
αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα πλέον, λόγω και του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας. Αντί να αξιοποιήσετε όλο το προηγούµενο διάστηµα, που κερδήθηκε µε τη συµβολή του λαού µας, τι
κάνετε; Προσπαθείτε να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη για
τη µεγάλη αύξηση των κρουσµάτων, συνεχίζοντας να κουνάτε το
δάχτυλο στον λαό και τη νεολαία, ανάγοντάς τα πάλι όλα στην
ατοµική ευθύνη, ενώ οι δικές σας παλινωδίες και η αποσπασµατικότητα των µέτρων τροφοδότησαν και τροφοδοτούν τόσο την
όποια χαλαρότητα, αλλά και τον όποιο εφησυχασµό.
Όµως, τα καθηµερινά τριψήφια νούµερα κρουσµάτων δεν
προέκυψαν από το πουθενά, παρά είναι αποτέλεσµα του ότι τα
υγειονοµικά πρωτόκολλα πήγαν περίπατο για χάρη των κερδών
των µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, των πολύ µεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών και
των εφοπλιστών. Αυτούς πριµοδότησε και πριµοδοτεί µε τα
µέτρα που πήρε και συνεχίζει να παίρνει η Κυβέρνηση. Γι’ αυτό
και ο κορωνοϊός σ’ αυτούς τους χώρους έκανε και κάνει θραύση.
Έτσι, µόνο ως πρόκληση ακούγονται τα όσα λέει η Κυβέρνηση,
πως κάνει ό,τι µπορεί, επαναφέροντας βέβαια, ως βασικό πρόβληµα την ατοµική ευθύνη, ενώ συγχρόνως κάνει έκκληση για
οµοψυχία απέναντι στην αόρατη απειλή ή το ότι κανένα σύστηµα
υγείας δεν µπορεί, όπως είπε κι από την αρχή της πανδηµίας, να
αντέξει ταυτόχρονα χιλιάδες ασθενείς.
Αυτά τα επιχειρήµατα επιστρατεύει η Κυβέρνηση για να απεµπολήσει τις ευθύνες της, να κρύψει τον πραγµατικό ένοχο και να
φορτώσει την ευθύνη στον λαό για την εξέλιξη της πανδηµίας.
Όντως, η Κυβέρνηση στην πραγµατικότητα κάνει ό,τι µπορεί,
προκειµένου τα όποια µέτρα να µην υπονοµεύουν τους δηµοσιονοµικούς στόχους, να µην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, να µην αφαιρεθεί τίποτα από τα παντός είδους µέτρα
στήριξης των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Κάνει ό,τι µπορεί
για να προσαρµόσει τις απαιτήσεις του λαού στο σηµερινό άθλιο,
ανεπαρκέστατο, δηµόσιο σύστηµα υγείας, και όχι για να αναπτυχθεί αυτό σύµφωνα µε τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Στην ουσία, παρουσιάζετε ως λύση-σωτηρία για το δηµόσιο
σύστηµα υγείας την ίδια χρεοκοπηµένη πολιτική, που διαχρονικά
ευθύνεται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και ο χώρος της
δηµόσιας υγείας, µια πολιτική που στερεί το δικαίωµα σε πλήρεις, δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, αφού τις θεωρεί
ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Μιλάτε για πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα του δηµόσιου συστήµατος υγείας, όταν τα πε-
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ρισσότερα νοσοκοµεία δεν έχουν τις προδιαγραφές, ώστε να
εφαρµόσουν τα αναγκαία µέτρα πρόληψης και διασποράς του
ιού, δεν έχουν χωροταξικό διαχωρισµό, αλλά και διαχωρισµό του
προσωπικού, προκειµένου να αναλάβει αποκλειστικά τη νοσηλεία
των ασθενών µε COVID-19.
Θέτετε ως στόχο τον µέσο ευρωπαϊκό όρο κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας στα χίλια διακόσια, δηλαδή στο 26% των απαιτούµενων τρεισήµισι χιλιάδων, που απαιτούνται σύµφωνα και µε
τα διεθνή στάνταρ, για νοσηλεία ασθενών τόσο µε τον COVID19, αλλά και όλων των άλλων παθήσεων, όταν οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού είναι µηδενικές, αλλά και όσες γίνονται
αφορούν συµβασιούχους µε ηµεροµηνία λήξης, αφού γνωρίζετε
πολύ καλά πως οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν τις τριάντα
χιλιάδες.
Εδώ και τώρα να γίνουν µαζικά προσλήψεις υγειονοµικού και
λοιπού προσωπικού, του υπόλοιπου προσωπικού στα νοσοκοµεία,
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία
«Βοήθεια στο Σπίτι», να µη γίνει καµµία απόλυση εργαζοµένων
στον χώρο της υγείας, αλλά αντίθετα να µονιµοποιηθούν εδώ και
τώρα όλοι οι εργαζόµενοι στην υγεία, µε παντός είδους προσωρινές σχέσεις εργασίας, να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι
δηµόσιες µονάδες υγείας, νοσοκοµεία, εργαστήρια και λοιπά, που
έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν τα προηγούµενα χρόνια, να υπάρξει σχέδιο επίταξης όλων των δοµών της ιδιωτικής υγείας και πρόνοιας σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδηµίας, να εξασφαλιστεί
η αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτικών µέσων υγειονοµικού υλικού και λοιπά, µέτρα αντίστοιχα προληπτικού ελέγχου
µαζικά, όχι µόνο των τουριστών, αλλά και όσων εισέρχονται στη
χώρα µας, καθώς και πλήρη εφαρµογή των µέτρων προστασίας
των εργαζοµένων, όπως και διαγνωστικά τεστ.
Αλήθεια, µε ποιο κριτήριο ο αναγκαίος µαζικός έλεγχος σε
τεστ, ειδικά για το υγειονοµικό προσωπικό, αλλά και για τους
ασθενείς, βαφτίστηκε ή βαφτίζεται, χωρίς καµµία ντροπή, αλόγιστη χρήση, όπως είπατε όταν προέκυψε το πρόβληµα µε τα αντιδραστήρια στο ΕΚΕΑ, δείχνοντας µάλιστα, µε το δάχτυλο ως
υπαίτιους τους υγειονοµικούς, που έκαναν τεστ διότι επέστρεφαν από τις διακοπές τους; Το ότι δεν µπορείτε να υλοποιήσετε
-ακόµα και αν θέλατε, που δεν θέλετε- τίποτα από τα παραπάνω,
προκειµένου να αντιµετωπίζονται πλήρως όλες οι τρέχουσες
ανάγκες, αλλά και οι έκτακτες, αυτό συµβαίνει διότι η υλοποίηση
όλων αυτών συγκρούεται και βρίσκεται σε αντίθεση µε τη λογική
κόστους-οφέλους, της λειτουργίας δηλαδή των δηµόσιων νοσοκοµείων µε επιχειρηµατικά κριτήρια, που µε ιδιαίτερη µάλιστα
ζέση και βιασύνη θα έλεγα, µέσα στο καλοκαίρι, κάνατε ακόµα
ένα βήµα, νοµοθετώντας την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση και
ιδιωτικοποίηση της κατ’ όνοµα δηµόσιας υγείας.
Να γιατί, µαζί µε τον αγώνα, το µεροκάµατο, τον µισθό, την
ασφάλιση, στο επίκεντρο της πάλης των εργαζοµένων πρέπει να
µπουν και τα ζητήµατα προστασίας της υγείας τους. Προς αυτή
την κατεύθυνση, στηρίζουµε τις διεκδικήσεις των εργατικών σωµατείων, µπροστά και µε βάση και την εξέλιξη του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, για να διασφαλιστεί η εργασία όλων των
εργαζοµένων µε όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας της
υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να υπάρχουν δωρεάν τεστ για τους εργαζόµενους, µε ευθύνη της εργοδοσίας και
του κράτους, να υπάρξουν έλεγχοι, ώστε να µην αποσιωπούνται
κρούσµατα από τις εργοδοσίες, το πρωτόκολλο υγείας να µην
γίνεται λάστιχο για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων, να αυξηθούν τώρα τα δροµολόγια στα µέσα µαζικής µεταφοράς, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία και πάει λέγοντας, να µην υπάρξει
καµµία αρνητική αλλαγή στους όρους και τις συνθήκες δουλειάς,
στα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο όνοµα αντιµετώπισης της
πανδηµίας, να εξασφαλιστούν αντίστοιχα έκτακτες άδειες ειδικού σκοπού µε αποδοχές για όσους εργαζόµενους χρειαστεί να
µείνουν στο σπίτι. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο εργαζόµενους
δεν µπορεί να δουλέψει στον χώρο δουλειάς µε εξασφαλισµένες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, µε ευθύνη του κράτους και
της εργοδοσίας, να παίρνει άδεια ειδικού σκοπού µε πλήρεις
αποδοχές και ασφάλιση.
Απαιτούµε τη συγκρότηση µεικτών υγειονοµικών επιτροπών
ανά εταιρεία, ανά επιχείρηση στις οποίες θα συµµετέχουν εκπρό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

σωποι των εργαζοµένων, µέσω των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. Με αυτόν τον
τρόπο, θα διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε
βάση τα ιατρικά δεδοµένα και τις ανάγκες που προκύπτουν
στους χώρους δουλειάς.
Να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας για τους εργαζόµενους που έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες, τεχνίτες στα
καταστήµατα και πάει λέγοντας µε βάση τις οδηγίες των επιστηµόνων.
Να υπάρξει κεντρική προµήθεια των προϊόντων για απολύµανση µε πιστοποιηµένα απολυµαντικά µέσα όχι µόνο για την
ατοµική απολύµανση των εργαζοµένων, αλλά και των επιφανειών
που έρχονται σε καθηµερινή επαφή οι εργαζόµενοι µε το κοινό,
µε τους πελάτες, αλλά και µέτρα για την απολύµανση και τη
σωστή χρήση των εργαλείων δουλειάς, όπως πληκτρολόγια σε
διάφορες εταιρείες, τα ακουστικά κ.λπ..
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση ο αγώνας, η πάλη
και οι διεκδικήσεις των εργαζοµένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων, της νεολαίας µαζί µε τα αιτήµατα για λύση στα οξυµένα προβλήµατά τους αρνούµενοι να
δεχθούν την καραντίνα στα δικαιώµατά τους χρειάζεται συγχρόνως να στοχεύσουν τον πραγµατικό αντίπαλο εχθρό, που έχει
µορφή, πρόσωπο, όνοµα και βούληση, έχει συµφέροντα να υπερασπιστεί σε βάρος του λαού, δηλαδή τον καπιταλισµό.
Γιατί οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες σήµερα ασφυκτιούν από τον καπιταλισµό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που υλοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ ενώ τα
άλλα αστικά κόµµατα στηρίζουν. Γιατί αν κάτι αποδεικνύεται µε
περισσότερες πλέον αποδείξεις και από την περίοδο της πανδηµίας είναι η χρεοκοπία του σηµερινού συστήµατος.
Αυτό που χρειάζεται και απαιτείται είναι η αντικατάστασή του
από µία νέα κοινωνία που η ανάπτυξή της, η οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών, δηλαδή όλης της οικονοµίας, θα
καθορίζεται µε αποκλειστικό γνώµονα όχι το κέρδος, αλλά τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στη δουλειά, στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, στα πάντα. Στον λαό, λοιπόν, αποµένει να το
αποφασίσει και να το επιβάλλει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική
Λύση.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, µεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήµερα η
ύψωση του Τιµίου Σταυρού. Ελπίζω να τοποθετηθεί ξανά στα
σχολικά βιβλία των θρησκευτικών. Χρόνια πολλά και καλή σχολική χρονιά στα παιδιά µας.
Επί του παρόντος τώρα το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ρυθµίζει
φλέγοντα ζητήµατα µε διάσπαρτες διατάξεις, πολύ σηµαντικά
ζητήµατα όπως την προσωρινή στελέχωση µε προσωπικό του
κλάδου υγείας. Τα αντιµετωπίζει ρηχά και αποσπασµατικά µε
µπαλώµατα µάλλον παρά µε υπεύθυνη και µακροπρόθεσµη πολιτική, η οποία θα θωράκιζε τον δυστυχώς χειµαζόµενο κλάδο
υγείας.
Το σοβαρότατο πρόβληµα της υποστελέχωσής του σε µια
τόσο µάλιστα κρίσιµη περίοδο δεν επιλύεται µε τα ηµίµετρα τα
οποία υιοθετεί η Κυβέρνηση και τούτο διότι το πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού, αλλά και της αποδυνάµωσης και της απαξίωσης των πρωτοβάθµιων δοµών υγείας, οι οποίες θα
µπορούσαν να έχουν ήδη και στελεχωθεί και εφοδιαστεί µε την
κατάλληλη και απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, δεν λύνεται
µε παρατάσεις συµβάσεων, όπως προωθείτε στα άρθρα 6 και 15
της πρώτης ΠΝΠ, αλλά µε µόνιµη στελέχωση του συστήµατος
υγείας µε πρόσωπα άξια και κατάλληλα να προσφέρουν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους.
Χρειαζόµαστε τους επαγγελµατίες υγείας οι οποίοι καλύπτουν
µόνιµες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι κατεπείγον να καλυφθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες σε προσωπικό µε µόνιµες
προσλήψεις γιατί το έκτακτο προσωπικό είναι έρµαιο της εκάστοτε κυβέρνησης.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 8, θεσµοθετείται προσωρινή παράταση
συµβάσεων προσωπικού υγείας χωρίς ωστόσο να καθιστά σαφές
το πλαίσιο συνεργασίας τους µε το δηµόσιο ούτε να συγκεκριµενοποιεί έστω κατά ποσοστό ή κατά προσέγγιση τις ώρες απασχόλησής τους ούτε βέβαια αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής
τους. Το παρόν νοµοθέτηµα προχωρεί επιπλέον και σε επέκταση
των ειδικοτήτων ιδιωτών ιατρών που είναι προφανές ότι δεν είναι
συναφείς µε τον κορωνοϊό, όπως γενικοί χειρουργοί και γυναικολόγοι. Τι να υποθέσει κανείς πέρα από το αυτονόητο;
Προχωρεί επίσης -το πλέον εξόφθαλµο- στα άρθρα 10 και 11
σε απευθείας ανάθεση προµηθειών φαρµάκων και υλικοτεχνικού
εξοπλισµού και µάλιστα µε αδιαφανείς διαδικασίες αντί να ακολουθήσει τη σαφή και επαρκή νοµοθεσία περί ανάθεσης µέσω
διαγωνισµών δηµοσίου. Κατά αυτόν τον τρόπο θέτει σε κίνδυνο
την ποιότητα τόσο των υλικών που θα προµηθευτούν τα νοσοκοµεία µας όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου να
εξυπηρετηθούν ηµέτεροι.
Επιπλέον -άρθρο 43 λοιπές διατάξεις- η παράταση µέχρι το
τέλος του έτους της δυνατότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων να συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις µε απευθείας
ανάθεση κατά παρέκκλιση των διατάξεων σχετικά µε την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδοµή αναλώσιµα, έκτακτο προσωπικό και την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδοµή και αναλώσιµα
των κλιµακίων των υπηρεσιών µε αρµοδιότητες ελέγχου που
υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δηµιουργούν ισχυρές επιφυλάξεις για τη βέβαιη διασπάθιση δηµοσίου
χρήµατος.
Κυρίες και κύριοι, χωρίς να υποτιµούµε την αναγκαιότητα
λήψης κατάλληλων µέτρων εγκαλούµε την Κυβέρνηση για ολιγωρία και τούτο διότι η ανάγκη λήψης µέτρων ήταν γνωστή ήδη
από οκταµήνου τόσο από την εξέλιξη του κορωνοϊού στην ίδια
τη χώρα µας όσο και από το παράδειγµα άλλων χωρών οι οποίες
µαστίζονται από τον κορωνοϊό. Δεν υπήρχε, λοιπόν, κανένας
λόγος να έρθουµε ενώπιον του δεύτερου κύµατος και αντί αυτό
να βρίσκει έτοιµη την Κυβέρνηση εκείνη να επιχειρεί µε σπασµωδικές κινήσεις να αντιµετωπίσει πρόχειρα τις αυξηµένες ανάγκες
και να επικαλείται επείγοντες λόγους. Οι λόγοι είναι σοβαροί,
αλλά θα µπορούσαν µε έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση να µην ήταν επείγοντες.
Η πολιτική της Κυβέρνησης δυστυχώς µας έχει πείσει ότι έχει
ως γνώµονα την κάλυψη µικροπολιτικών συµφερόντων και εξυπηρέτηση κοµµατικών στελεχών. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό
το τραγικό των απευθείας αναθέσεων και της σύναψης συµβάσεων κατά παρέκκλιση του νόµου. Ενώ η οικονοµία παραπαίει η
Κυβέρνηση εξακολουθεί να βολεύει τους κοµµατικούς της φίλους.
Τώρα σε σχέση µε τη φαρµακευτική δαπάνη εξαίρεσης των
εµβολίων από 1-9-2020 από τους περιορισµούς της µας γεννά
εύλογες σκέψεις περί του ότι η Κυβέρνηση, καλύπτοντας και ικανοποιώντας ίδια συµφέροντα, σπεύδει να προετοιµάσει το πλαίσιο για τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για τον κορωνοϊό χωρίς
ακόµα να έχει ολοκληρωθεί το στάδιο επιβεβαίωσης της καταλληλότητας κανενός εµβολίου. Όλοι είδαµε άλλωστε την επιπλοκή
που παρουσιάστηκε στο εµβόλιο της Οξφόρδης. Η δηµόσια
υγεία, η υγεία των ευπαθών οµάδων δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε επιπολαιότητα, δεν πρέπει να στηρίζεται σε βιαστική οικονοµική, λογιστική, προετοιµασία για την αγορά εµβολίων για
τον COVID-19 µε αµφιβόλου ποιότητας, αποτελεσµατικότητας
και παρενεργειών φάρµακα.
Ακολούθως ο κίνδυνος της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών είναι υπαρκτός µια και στο άρθρο 37 του παρόντος ορίζεται ότι µια ανώνυµη εταιρεία θα συλλέγει και θα
επεξεργάζεται όλα τα οικονοµικά και ιατρικά στοιχεία καθώς και
όλα τα στοιχεία από τον ιατρικό και διοικητικό φάκελο των ασθενών των νοσοκοµειακών δοµών της χώρας για λογαριασµό του
Υπουργείου Υγείας.
Συνεχίζω µε τα εκπαιδευτικά θέµατα. Η Κυβέρνηση αντί να καλύψει τα κενά ετών σε διδακτικό προσωπικό και να επιφέρει κατ’
αυτόν τον τρόπο τη µείωση των µαθητών ανά τµήµα προτιµά µε
το άρθρο 4 της δεύτερης ΠΝΠ να καλύψει τα πρόσωπα των µικρών µαθητών µε µάσκες.
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Η Κυβέρνηση έχασε µια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναβάθµισης
της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης αξιοποιώντας την
ανάγκη µείωσης του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα σε τµήµατα τα οποία προσεγγίζουν τα εκπαιδευτικά δεδοµένα των λοιπών χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Έτσι
επιτυγχάνεται και ποιότητα εκπαίδευσης, αλλά και αποφεύγεται
ο συγχρωτισµός.
Αντί αυτών όµως, η Κυβέρνηση επέλεξε όχι µόνο να διατηρεί
τον ήδη αυξηµένο αριθµό µαθητών ανά τµήµα, αλλά και τον αύξησε περαιτέρω σε είκοσι έξι µαθητές -ναι, αυτή είναι η πραγµατικότητα στα σχολεία των µεγάλων αστικών κέντρων- και
παράλληλα να επιβάλει το απαράδεκτο µέτρο της υποχρέωσης
σε µάσκα των µικρών µαθητών. Είναι αντικρουόµενα µέτρα.
Επιπλέον, ακόµα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη έχουν
γίνει καταγγελίες ότι εκπαιδευτικοί καθαρίζουν οι ίδιοι τις τάξεις
τους διότι δεν επαρκεί το προσωπικό καθαριότητας, ότι οι περιβόητες µάσκες και τα παγουρίνια δεν έχουν ακόµα παραληφθεί
και δεν έχει γίνει καµµία συζήτηση για προληπτικούς ελέγχους
σε καθηγητές και µαθητές.
Δεν θα έπρεπε να έχουν προγραµµατιστεί δωρεάν τεστ στους
εκπαιδευτικούς πριν ανοίξουν τα σχολεία, να ξέρουν αν είναι αρνητικοί ή θετικοί ώστε να µπουν σε καραντίνα και να µην είναι
εκείνοι που θα διασπείρουν τον ιό;
Και σαν µην έφταναν αυτά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας έδειξε για µια ακόµα φορά την ανεπάρκειά και την
άγνοιά της ως προς τα ισχύοντα.
Ήταν µεσηµέρι Παρασκευής, 11 Σεπτεµβρίου –θυµίζουµε ότι
τα σχολεία είναι ανοικτά από 1η Σεπτεµβρίου- και ενώ όλες οι
σχολικές µονάδες έχουν ενηµερώσει γονείς και µαθητές για το
πρόγραµµα της Δευτέρας 14 Σεπτεµβρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί µε βάση τις ιδιαιτερότητες των σχολικών µονάδων, την ιδιαιτερότητα της σηµερινής ηµέρας, εορτής του Τιµίου Σταυρού,
το Υπουργείο αγνοώντας την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και
νοµοθεσία εξαπολύει µια εγκύκλιο ενάντια στο πνεύµα του προεδρικού διατάγµατος αλλά και ενάντια στις οδηγίες που το ίδιο
είχε αποστείλει στις 9 Σεπτεµβρίου, η οποία δηµιουργεί τεράστια
αναστάτωση και σύγχυση σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αν
είναι δυνατόν!
Κυρίες και κύριοι, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για νέο νοµοσχέδιο που εισάγει ή ρυθµίζει κάτι συγκεκριµένο, αλλά για διάσπαρτες διατάξεις, όπως ανέφερα και στην αρχή, δεν µπορεί να
γίνει µια συνολική κριτική. Η προχειρότητα της αντιµετώπισης
από την Κυβέρνηση τόσο σοβαρών ζητηµάτων γεννά εύλογες
σκέψεις περί ιδιοτελών κινήτρων της και δη εξυπηρέτησης µικροκοµµατικών συµφερόντων και βολέµατος «ηµετέρων» στελεχών
και ψηφοφόρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Καλείται στο Βήµα τώρα από το ΜέΡΑ25 η κ. Αγγελική Αδαµοπούλου και µετά σειρά έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς βλέπουµε για πολλοστή φορά ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας όποτε θέλει να ρυθµίσει αιφνιδιαστικά, κατά βούληση, κατά
το δοκούν και χωρίς καµµία διαβούλευση δηµόσια ένα ζήτηµα,
το συνδέει προσχηµατικά µε τον κορωνοϊό, µόνο και µόνο για να
το περάσει µε τη µορφή πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Με
τον τρόπο αυτό, όµως, δηµιουργεί σωρηδόν κάποια νοµοθετικά
τετελεσµένα και στη συνέχεια καλεί τη Βουλή, στην οποία έχει η
ίδια την πλειοψηφία, να κυρώσει αυτές τις πράξεις επείγοντος
χαρακτήρα.
Εµείς την καλούµε να βάλει µία τελεία σ’ αυτήν την πάγια τακτική της, να βάλει µια τελεία στην απαράδεκτη υποβάθµιση του
κοινοβουλευτισµού, η οποία µε τη σειρά της αλλοιώνει επικίνδυνα το ίδιο το πολίτευµα, µε ευθύνη της Κυβέρνησης.
Περνάµε τώρα στα επιµέρους ζητήµατα του νοµοσχεδίου και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξεκινάµε µε τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Εδώ παρατηρούµε ένα
πρωτοφανές, διαρκές φιάσκο της Κυβέρνησης, προχειρότητα
και παλινωδίες στη διαχείριση και στον προγραµµατισµό του
όλου ζητήµατος. Τι να πρωτοαναφέρουµε σε σχέση µε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση τρέλανε κυριολεκτικά εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς όλο αυτό το διάστηµα; Να αναφέρουµε τις
συνεχείς αλλαγές στην ηµεροµηνία ανοίγµατος των σχολείων;
Να αναφέρουµε το παγούρι ως ένα επικοινωνιακό τοτέµ γελοιοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των µέτρων υγειονοµικής θωράκισης και προστασίας των µαθητών; Να
αναφέρουµε τον αυξηµένο αριθµό µαθητών µέσα στις τάξεις και
τους µέσους όρους της κυρίας Υπουργού;
Αλήθεια, διερωτόµαστε ποιο από όλα αυτά τα δραστικά µέτρα
που καλέσαµε και ως ΜέΡΑ25 αλλά και σύσσωµη η εκπαιδευτική
κοινότητα να λάβει η Κυβέρνηση, ποιο τελικά από όλα αυτά τα
µέτρα έλαβε και αν αυτά τα µέτρα περιλαµβάνονται στην πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Και αναφερόµαστε στα προληπτικά
δωρεάν διαγνωστικά τεστ, στο µειωµένο αριθµό µαθητών, στις
µόνιµες προσλήψεις εκπαιδευτικών, στην προσπάθεια να βρει
κάποιους χώρους, ώστε να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση και
ο συγχρωτισµός των µαθητών. Δυστυχώς, βλέπουµε ότι κανένα
από όλα αυτά τα µέτρα δεν περιλαµβάνεται αυτήν τη στιγµή στο
υπό κρίση νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 4, της δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
επιτρέπεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήµους ή στην
ΚΕΔΕ να προµηθεύονται µάσκες και τα σχετικά είδη ατοµικής
προστασίας των µαθητών µε απευθείας ανάθεση. Ενώ, δηλαδή,
γνωρίζατε ήδη από τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η καραντίνα, ότι
τα σχολεία, όπως κάθε χρόνο, ανοίγουν τον Σεπτέµβρη, δεν
φροντίσατε να κάνετε έναν κεντρικό σχεδιασµό, κεντρική προµήθεια όλων αυτών των ειδών από το ίδιο το Υπουργείο. Με τον
τρόπο αυτό θα εξασφαλίζατε µειωµένο κόστος, µειωµένο τίµηµα
ακριβώς λόγω του όγκου των παραγγελιών.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα και βάζετε ακόµη και φτωχότερους και
πιο µικρούς δήµους, οι οποίοι θα έχουν ένα πολύ χαµηλό προϋπολογισµό, να πληρώσουν ακριβότερα ακόµη και από πλουσιότερους δήµους. Κι όχι µόνο αυτό, αλλά επιτρέπετε στους δήµους
να δίνουν εργολαβία σε «ηµέτερους» και µε τον τρόπο αυτό εµπλέκετε την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση στο πάρτι της αδιαφάνειας και της διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος, στην οποία
έχετε αναλωθεί εδώ και έξι µήνες µε πρόσχηµα τον κορωνοϊό.
Μάλιστα, αυτά τα αποτελέσµατα αυτής της επιλογής, τα είδαµε
µία µέρα πριν από το άνοιγµα των σχολείων µε τον άγονο διαγωνισµό, που έγινε ίσως και προσχηµατικά, ενώ θα έπρεπε να έχετε
φροντίσει, όπως προείπα, αυτός ο σχεδιασµός και αυτή η διαχείριση µε την προµήθεια των ειδών να γίνει κεντρικά από το ίδιο
το Υπουργείο.
Στα εργασιακά, για πρώτη φορά στην ιστορία του Εργατικού
Δικαίου θεσµοθετείται η απλήρωτη υπερωρία. Αυτό τι σηµαίνει;
Αυτό σηµαίνει ότι, αν τυχόν λόγω κορωνοϊού κάποιος εργαζόµενος νόσησε και µπήκε σε καραντίνα και αναγκάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του για επτά ή δεκατέσσερις µέρες, όταν
επιστρέψει στην εργασία του, θα είναι υποχρεωµένος κάθε µέρα
να απασχολείται παραπάνω ώρες και να µην πληρώνεται υπερωριακά. Δηλαδή, τι κάνετε; Ουσιαστικά καθιστάτε την ασθένειά
του µία παράνοµη πράξη και τον τιµωρείτε σε εξαναγκαστική δωρεάν εργασία, καταστρατηγώντας ταυτόχρονα και το κεκτηµένο
της εντεκάωρης ανάπαυσης του εργαζόµενου.
Επειδή φηµολογείται ότι θα αποσύρετε αυτήν τη διάταξη, σας
καλούµε και εµείς ως ΜέΡΑ25 αυτονόητα να το πράξετε.
Στη συνέχεια, ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι, οι οποίοι τέθηκαν
χωρίς δική τους υπαιτιότητα σε αναστολή της σύµβασης εργασίας τους, θα λάβουν πετσοκοµµένο δώρο Χριστουγέννων, µειωµένο περίπου 35%, αφού αυτό δεν θα υπολογίζεται επί του
ονοµαστικού µισθό τους, αλλά επί της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ. Αυτό, βεβαίως, θα συρρικνώσει και θα πετσοκόψει τα ήδη κουρεµένα εισοδήµατα των εργαζοµένων, θα
µειώσει την αγοραστική τους δύναµη και βεβαίως, θα µειώσει τη
συνολική αγοραστική κίνηση και µάλιστα, σε µία περίοδο –υποτίθεται- υψηλής κατανάλωσης, όπως είναι τα Χριστούγεννα και
η Πρωτοχρονιά.
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Ως προς τη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας, εκεί οι ηµέρες εργασίας που απαιτείτε γίνονται πενήντα από εκατό για τη
χορήγηση του επιδόµατος. Πρόκειται για ένα µέτρο το οποίο κινείται εν µέρει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι ανεπαρκές, διότι δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας ότι οι περισσότεροι
εποχιακά απασχολούµενοι εργαζόµενοι εργάζονται κάθε χρόνο
στον ίδιο εργοδότη. Αν, λοιπόν, φέτος αυτός ο εργοδότης αναγκάστηκε να µην ανοίξει, να µην λειτουργήσει εν πάση περιπτώσει,
τότε το ερώτηµα είναι πως ο εργαζόµενος θα εξασφαλίσει ακόµη
και τα πενήντα µεροκάµατα;
Αναβάλλεται η αύξηση του κατώτατου µισθού και αντίστοιχα
των σχετικών επιδοµάτων για την άνοιξη του 2021 και παρατείνεται βεβαίως, το πρόγραµµα στην εργασία το οποίο ως γνωστόν
προβλέπει µείωση µέχρι και 20% του µισθού. Αναβάλλεται για την
άνοιξη του 2021, αλλά εδώ είµαστε κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, και την άνοιξη του 2021 πάλι θα το αναβάλλετε. Πεντακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι θα ακούσουν από το στόµα της
Κυβέρνησης ότι αναβάλλεται και τότε, διότι τότε τα δηµοσιονοµικά
περιθώρια θα είναι ακόµη πιο ασφυκτικά, ακόµη πιο στενά. Οπότε
πού θα βρείτε τα λεφτά, για να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό,
καθώς τόσο καιρό αντί να φροντίσετε να τονώσετε την οικονοµία,
επιδίδεστε στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήµατος;
Δεν παρατείνετε, όπως είχατε υποσχεθεί, κατά δύο µήνες το
επίδοµα ανεργίας για όσους η καταβολή έπαυσε τον Ιούνιο, τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αντί να παραταθεί, λοιπόν, η καταβολή,
παρατείνονται οι αναστολές των συµβάσεων εργασίας για κλάδους οι οποίοι µατώσανε κυριολεκτικά και µαστίζονται από τον
κορωνοϊό, όπως είναι ο κλάδος του τουρισµού, των µεταφορών,
του αθλητισµού, της τέχνης, του πολιτισµού. Καλούνται, λοιπόν,
αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν και τώρα µε 18 ευρώ τον µήνα και
µε λογαριασµούς και ενοίκια να τρέχουν.
Αντί, λοιπόν, να προβείτε σε εµπροσθοβαρή µέτρα στήριξης
της οικονοµίας, µέτρα τα οποία έχουµε στηρίξει πάρα πολλές
φορές ως ΜέΡΑ25, όπως είναι το «κούρεµα» και όχι το απλό «πάγωµα» των οφειλών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εσείς τι κάνετε; Μειώνετε τα εισοδήµατα των εργαζοµένων και την
αγοραστική τους δύναµη. Το ερώτηµα είναι: Τι έσοδα προβλέπετε εσείς να έχετε από τον φετινό ΦΠΑ του οικονοµικού έτους
2020; Γιατί δεν προβαίνετε σε µέτρα, όπως η κατάργηση της
προπληρωµής του φόρου, που εµείς προτείνουµε, και η µείωση
των φορολογικών συντελεστών; Πώς, εν πάση περιπτώσει, θα
καλύψετε το τεράστιο υφεσιακό κλίµα και το δηµοσιονοµικό
κενό, το οποίο έρχεται;
Προφανώς, θα το καλύψετε µε αυτό για το οποίο έχει «µαλλιάσει» η γλώσσα του κ. Βαρουφάκη να µιλάει κοινοβουλευτικά
και εκτός Βουλής, ότι δηλαδή θα προβείτε σε ένα πέµπτο µνηµόνιο, σε µία νέα δανειακή σύµβαση, σε νέα υπερφορολόγηση,
σε νέο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, θα προβείτε σε
σκληρά µέτρα λιτότητας, σε νέα µείωση µισθών και συντάξεων.
Τελειώνοντας, λοιπόν, σας ρωτάµε ευθέως και δεδοµένου ότι
σχεδιάζετε να προβείτε σε νέες δηµόσιες δαπάνες για προµήθεια
στρατιωτικού υλικού από τη Γαλλία, που θα κοστίσει 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, το εξής: Τι προβλέπεται να κάνουν τα επιτελεία
σας; Απαντήστε άµεσα, για να µπορέσουν οι πολίτες να κάνουν
τον προγραµµατισµό τους και να ξέρουν τι τους περιµένει. Αρκετή
σύγχυση έχετε προκαλέσει µε την αδιαφορία σας. Άρα, λοιπόν,
σας καλούµε να ξεκαθαρίσετε τουλάχιστον τα στοιχειώδη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στην κ. Σοφία Βούλτεψη και αµέσως
µετά θα µιλήσει ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµη και τα µικρά παιδιά σ’
αυτήν τη χώρα γνωρίζουν πως τους τελευταίους οκτώ µήνες η
Ελλάδα ζει σε συνδυασµό πρωτόγνωρων καταστάσεων, όπως
καµµία άλλη χώρα στον κόσµο.
Η Ελλάδα δεν είχε να αντιµετωπίσει µόνο την κρίση του κορωνοϊού και την εξ αυτής οικονοµική κρίση. Η Ελλάδα είχε και έχει
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να αντιµετωπίσει βαρύ µεταναστευτικό ως αποτέλεσµα του γενικού προσκλητηρίου του 2015, διαρκή απειλή στα βόρεια σύνορά µας, πραγµατική απειλή που την είδαν όλοι, όταν η
Αντιπολίτευση έλεγε ότι κάνουµε προπαγάνδα πολέµου, κρίση
κορωνοϊού παράλληλα µε τις επιθέσεις στον Έβρο και σοβαρή
απειλή πολέµου από την Τουρκία. Το καλοκαίρι υπήρξαν ηµέρες
που είχαµε εβδοµήντα φωτιές την ηµέρα, αλλά δεν µιλάει κανείς,
γιατί δεν υπήρξε λόγος για να µιλήσει. Εδώ και οκτώ µήνες η
χώρα έχει θέσει σε επιφυλακή το σύνολο των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού. Αυτό σηµαίνει µεγάλη καταπόνηση και µεγάλη οικονοµική αιµορραγία. Εάν
θυµάµαι καλά, η τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό στην πατρίδα µας ήταν τον προπερασµένο αιώνα. Παράλληλα, για την
αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης έχει τεθεί σε επιφυλακή
το σύνολο του κρατικού µηχανισµού.
Δεν έχω ακούσει να λέτε κάτι για όλα αυτά. Μιλάτε σαν να µην
συµβαίνει τίποτα, σαν να είναι όλα φυσιολογικά, κανονικά και
µετά αναρωτιέται η Αντιπολίτευση γιατί δεν την ακούει κανείς.
Όταν βγάζετε είκοσι ανακοινώσεις την ηµέρα, όταν βγάζετε διαφορετικές ανακοινώσεις, όταν το κόµµα βγάζει µία, µετά έρχεται
η τοµεάρχης και βγάζει δεύτερη για το ίδιο θέµα και µετά έρχεται
ο συντονιστής τοµεάρχης του ίδιου τοµέα για να βγάλει τρίτη
ανακοίνωση, ποιος θα σας ακούσει; Δεν είµαι εγώ που θα σας
κάνω µαθήµατα επικοινωνίας, αλλά δεν πρέπει να απορείτε για
την πολυλογία, για την αντιπολίτευση του κορωνοϊού, για την αντιπολίτευση της µάσκας. Είναι στοιχειώδη πράγµατα.
Θα πει κάποιος: Αντιπολίτευση είµαστε, τι να κάνουµε; Όχι,
λοιπόν, όταν χτυπούν τύµπανα πολέµου, δεν πάει έτσι. Από την
Ακροναυπλία είχαν ζητήσει οι κρατούµενοι από δικτάτορα να
πάνε να πολεµήσουν στο µέτωπο.
Τι, κατά τη γνώµη µου, έπρεπε να κάνει σ’ αυτές τις συνθήκες
µία σοβαρή αντιπολίτευση; Να επικοινωνήσει µε τους αντίστοιχους πολιτικούς χώρους και οµάδες στην Ευρώπη και στον
κόσµο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα µίλησε. Οι άλλοι; Εκείνη η
Σοσιαλιστική Διεθνής -δεν βλέπω τώρα κανέναν εδώ από το
ΚΙΝΑΛ- πού είναι, στο σπίτι όλοι καλά;
Φανταστείτε, δηλαδή, πόσο θα κέρδιζε η Αντιπολίτευση, εάν
ο κ. Τσίπρας και η κ. Γεννηµατά, πριν πάει ο κ. Μητσοτάκης, ο
Πρωθυπουργός, στην Ευρωµεσογειακή Διάσκεψη, τηλεφωνούσαν στους οµοϊδεάτες τους Πρωθυπουργούς που θα λάβαιναν
µέρος, στον κ. Σάντσεθ της Ισπανίας, στον κ. Κόστα της Πορτογαλίας, στο Δηµοκρατικό Κόµµα της Ιταλίας και τους ζητούσαν
στήριξη της Ελλάδας. Δεν θα κέρδιζαν ένα κοµµάτι; Δεν θα τους
επαινούσε όλη η χώρα; Δεν θα κρατούσαν τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους; Όλη η χώρα δεν θα έλεγε ότι πράγµατι, ναι, εδώ
υπάρχει µία εθνική ενότητα. Μα, ούτε το πολιτικό σας συµφέρον
δεν µπορείτε να δείτε, γιατί κρατάτε τα µάτια σας ερµητικά κλειστά σε µία τυφλή αντιπολίτευση.
Πιθανόν, να ελπίζατε και σε αποτυχία του Μητσοτάκη στη
MED7, για να µας πείτε ότι δεν το κάναµε εγκαίρως. Ευτυχώς,
όµως, ο Πρωθυπουργός, που πάντα το έκανε αυτό, πάντα επικοινωνούσε µε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, τώρα τα κατάφερε
χωρίς τη βοήθειά σας. Ήταν η χρυσή σας ευκαιρία και την χάσατε. Ήταν η χρυσή σας ευκαιρία να πάρετε όλοι µέρος στην
εθνική προσπάθεια. Δεν µπορεί όλος ο κόσµος να στοιχίζεται στο
πλευρό µας και εµείς εδώ να µαλώνουµε και να κυνηγάµε έναν
υποτιθέµενο εσωτερικό εχθρό.
Θέλετε εθνική στρατηγική. Όµως, µια εθνική στρατηγική υπάρχει. Πριν από κάθε άλλο, υπάρχει το γεγονός ότι εµείς έχουµε το
δόγµα µας, το Σύνταγµά µας και την εθνική µας ενότητα. Ποιος
θα πιστέψει ότι θέλετε εθνική στρατηγική, όταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας βγαίνει και λέει ότι είµαστε µε πιτζάµες στο Αιγαίο; Δηλαδή,
τώρα να αρχίσουµε να λέµε τι νούµερο πιτζάµες φορούσαµε,
όταν ο ίδιος δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο; Να αρχίσουµε να λέµε
τι γινόταν, όταν έφθαναν οι πυραυλάκατοι στο Αγαθονήσι; Να
λέµε τι γινόταν, όταν οι Τούρκοι εµβόλιζαν πλοίο του Λιµενικού,
που λέγατε ότι δεν θα το ξανακάνουν, κακά παιδιά; Να λέµε τι
γινόταν, όταν ερχόταν τουρκική φρεγάτα στο Κάβο Ντόρο; Αυτά
θα λέµε τώρα; Ας αφήσουµε το γεγονός ότι και για συγκεκριµένα
περιστατικά έχετε αφήσει µια αχλή µύθου, ενώ τότε τα απορρίπτατε ως τουρκική προπαγάνδα.
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Για τις ΠΝΠ τώρα. Δεν έχετε ψηφίσει ποτέ τίποτα, ούτε το επίδοµα στους υγειονοµικούς, επειδή –λέει- είναι ΠΝΠ. Εσείς που
κλείσατε µε πέντε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τις τράπεζες, εσείς που κάνατε το γελοίο σας δηµοψήφισµα µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν ψηφίζετε τα µέτρα για τον
κορωνοϊό! Εσείς, που όλα αυτά τα κάνατε τότε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να πάµε στο τρίτο µνηµόνιο, να
πάµε στο υπερταµείο, να αφελληνιστούν οι ελληνικές τράπεζες
εναντίον των οποίων τώρα ξιφουλκείτε, να φέρετε τα ξένα funds,
να έχουν έδρα εκτός Ελλάδας, να επιτρέψετε µε νόµο στις τράπεζες να ειδοποιούν µε sms ότι πούλησαν τα δάνεια των Ελλήνων στα ξένα funds, δεν ψηφίζετε τώρα τίποτα. Σωστά, εδώ δεν
ψηφίσατε τις συµφωνίες που οι ίδιοι είχατε διαπραγµατευτεί και
συµφωνήσει, τις βάσεις, τη συµφωνία µε το Ισραήλ, τους υδρογονάνθρακες. Ούτε την ΑΟΖ, που ήταν το βασικό µας όπλο στο
Τουρκολιβυκό σύµφωνο, δεν ψηφίσατε και έρχεστε σήµερα εδώ
και λέτε διάφορα για την υπερωριακή εργασία. Μήπως ξέρετε
στην Ισπανία του Ιγκλέσιας τι ακριβώς συµβαίνει; Μήπως ξέρετε
ότι οι χαµένες ώρες του πρώτου lockdown θα αναπληρωθούν
όλες στην Ισπανία του Ιγκλέσιας µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου;
Λέτε διάφορα για τα σχολεία, ότι η Ιταλία παρήγγειλε δυόµισι
εκατοµµύρια µονοθέσια θρανία µε ρόδες, ότι η Ιταλία που θα
πάρει πενήντα χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Εντυπωσιακό! Μόνο που
στην Ιταλία λόγω ενός περσινού νόµου έχουν φύγει όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και τους λείπουν διακόσιες χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Μόνο που στην Ιταλία δεν ξέρουν ούτε πότε χτίστηκαν τα
µισά του σχολεία, που σε εµάς χτίστηκαν µε το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, και εκεί είναι πάνω από τα µισά χτισµένα πριν από τον
αντισεισµικό νόµο και εποµένως δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα θρανία. Πετάτε την παρόλα και λέτε και για τον
αριθµό των µαθητών στα σχολεία. Μόνο που στην Ισπανία του
Ιγκλέσιας αυτήν τη στιγµή στις αυτονοµίες προσπαθούν να µειώσουν τους τριάντα οκτώ µαθητές στην τάξη σε είκοσι τρεις. Α,
πα, πα, πα, στην Ισπανία του Ιγκλέσιας; Το πετάτε, όµως, και
όπου πιάσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω αµέσως.
Επειδή µας υπενθυµίσατε χθες µε ανακοίνωση του κόµµατος
του ΣΥΡΙΖΑ ότι το σύστηµά µας είναι κοινοβουλευτικό, συµφωνώ,
είναι κοινοβουλευτικό και στηρίζεται στη δεδηλωµένη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Κουτσούµπας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παλιότερα λέγαµε διάφορα πολυνοµοσχέδια «σκούπα». Για
αυτό που έχετε φέρει τώρα τι να πούµε; Έχετε προσθέσει σε ένα
νοµοσχέδιο πολλά ακόµα νοµοσχέδια, πολλαπλών και λοιπών
διατάξεων, που όλα αφορούν, βέβαια, θέµατα πρώτης γραµµής:
τη δηµόσια υγεία, τους µισθούς, τις υπερωρίες, τα αναδροµικά
συνταξιούχων, τα σχολεία και την καθαριότητα, τις συγκοινωνίες,
τους πληµµυροπαθείς στην Εύβοια, την τηλεργασία. Και όλα
αυτά την ώρα που από τη µία καλείτε τον λαό να ζήσει και να
συµβιβαστεί µε τα ψίχουλα και από την άλλη ετοιµάζετε νέους
εξοπλισµούς, νέες αγορές του αιώνα, που εκτός των άλλων δεν
θα υπηρετούν πραγµατικά την άµυνα της χώρας, την εδαφική
ακεραιότητα, αλλά θα είναι ενταγµένα στις επιθετικές επιδιώξεις,
στον απόλυτο έλεγχο του ΝΑΤΟ. Στη Σαουδική Αραβία στείλατε
τους πυραύλους Patriot, για να µη µιλήσουµε για τα ελληνικά πολεµικά πλοία που συµµετέχουν σε διάφορες αποστολές εκτός
συνόρων.
Αυτό συµβαίνει και µε την αγορά νέων οπλικών συστηµάτων
από τη Γαλλία, η οποία εξελίσσεται εν µέσω σφοδρών πιέσεων
από άλλους ανταγωνιστές πωλητές όπλων και κυρίως, κινείται
µέσα στον φαύλο κύκλο του κυνηγητού στρατιωτικών εξοπλι-
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σµών που πληρώνουν ακριβά πάλι οι εργαζόµενοι.
Τα πράγµατα για τον λαό µας είναι εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιµα. Η Κυβέρνηση µε το πολυνοµοσχέδιο που φέρνει αποδεικνύει
την αυστηρή της προσήλωση σε ό,τι απαιτεί ο ΣΕΒ, σε ό,τι απαιτούν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δεν περιµέναµε και τίποτα άλλο. Η προσήλωση αυτή, όµως, σηµαίνει
διαρκή επίθεση σε βάρος των εργαζοµένων, σε βάρος των µικρών
επαγγελµατιών-επιχειρηµατιών. Τσακίζονται οι εργαζόµενοι στα
ξενοδοχεία και στις µεταφορές, για να γίνονται κροίσοι οι µεγαλοξενοδόχοι και να αυξάνουν τα κέρδη τους οι µεταφορικές, ενώ
γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι στον τουρισµό έχουν πληρώσει πολύ
βαρύ τίµηµα και πολλοί δεν έχουν κάνει καν µεροκάµατο φέτος.
Τι νοµοθετείτε τώρα; Ότι απαιτούνται πενήντα µέρες ασφάλισης για τους εργαζόµενους στον επισιτισµό-τουρισµό για τη χορήγηση τακτικού επιδόµατος ανεργίας. Πάρτε το πίσω. Αυτό που
χρειάζονται οι άνεργοι είναι επιδότησή τους χωρίς απαγορευτικές προϋποθέσεις. Τώρα κάντε το αυτό. Τσακίζονται µισθοί, αναδροµικά, δώρα, ωράρια, για να θησαυρίζουν µονοπωλιακοί όµιλοι
και µε κρατικό χρήµα. Ακόµα και την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας για τα αναδροµικά την πετσοκόβετε, για να περισσέψει και άλλο χρήµα για τους διάφορους οµίλους, για τους
οποίους, βέβαια, κόπτεστε.
Μιλάτε για προστασία και θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τη στιγµή που αρνείστε να κάνετε τις προσλήψεις
που πρέπει, για να λειτουργήσει αυτό στοιχειωδώς. Η παράταση
της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία δεν
λύνει το πρόβληµα της υποστελέχωσης, ενώ αποτελεί ένα ακόµη
µέτρο που εντάσσεται στην πολιτική παραπέρα εµπορευµατοποίησης, απαξίωσης της υγείας.
Δεν πέφτουµε, βέβαια, από τα σύννεφα, γιατί η διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και των
προηγούµενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διαφθοράς είναι να ενισχύεται ο παρασιτικός και άχρηστος ιδιωτικός τοµέας της υγείας, να ενισχύονται
οι κλινικάρχες, να αποδυναµώνεται το δηµόσιο σύστηµα. Φτάσαµε στο σηµείο να απαντάτε ότι δεν τρέχει και τίποτα που το
τεστ για τον COVID-19 θα µπορούν να το κάνουν µόνο όσοι έχουν
δυνατότητα να πληρώσουν σε ιδιωτικά ιατρεία. Φτάσαµε στο σηµείο να σας ακούµε να λέτε ότι στέρεψαν τα τεστ, γιατί γύρισαν
από τις διακοπές οι υγειονοµικοί. Τέτοια φοβερή ικανότητα πρόληψης έχετε.
Συνεχίζετε να κλείνετε την ατοµική ευθύνη σε όλες τις πτώσεις, τη στιγµή που οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει πραγµατικές
υγειονοµικές βόµβες. Αυτό δείχνει και η πραγµατικότητα και οι
καθηµερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ. Είναι χαρακτηριστικό το
παράδειγµα του εργοστασίου στα Γιαννιτσά. Από έναν χώρο
δουλειάς είχαµε εκατό και πλέον κρούσµατα και τέσσερις νοµούς σε καραντίνα.
Δεν θα είχαµε αυτό το αποτέλεσµα, εάν η Κυβέρνηση έπαιρνε
το µέτρο που πρότεινε το KKE για µαζικά, επαναλαµβανόµενα
τεστ στα εργοστάσια και σε όλους τους µεγάλους χώρους δουλειάς, για συνεχείς υγειονοµικούς ελέγχους, ώστε οι ασύδοτοι
εργοδότες να τηρούν υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα προστασίας
των εργαζοµένων. Τα υγειονοµικά πρωτόκολλα έχουν γίνει κουρελόχαρτο, αφού η εργοδοσία, µε τον αέρα που της δίνει η ίδια
η πολιτική σας και η ανοχή σας, φτάνει στο σηµείο να απειλεί εργαζόµενους για να µην αποκαλύψουν κρούσµατα ή άτοµα εκτεθειµένα στον κορωνοϊό, όταν υπάρχουν βέβαια αυτά σε χώρους
δουλειάς. Ή ακόµα χειρότερα, εργαζόµενοι να φοβούνται να κάνουν τεστ, για να µην διαγνωστούν θετικοί και αναγκαστούν να
χάσουν και το µεροκάµατο, γιατί ξέρουν ότι αν συµβεί αυτό, ο
µισθός τους είναι απροστάτευτος, η θέση τους είναι επισφαλής,
γιατί δεν έχουν καµµία ουσιαστική προστασία. Είναι αντιµέτωποι
µόνο µε την εργοδοτική και κρατική ασυδοσία. Αυτή την πραγµατικότητα έχετε δηµιουργήσει για τους εργαζόµενους.
Το υπόβαθρο για το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι όλο το µνηµονιακό οπλοστάσιο, όπως το διαµόρφωσαν οι κυβερνήσεις διαδοχικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο
αποδεικνύει, όµως, το νοµοσχέδιο; Αυτό που από την αρχή λέγαµε, ότι ουδέν µονιµότερο του προσωρινού. Έρχεται να µονιµοποιήσει βαθιά αντεργατικά µέτρα που πάρθηκαν στο όνοµα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

του εκτάκτου της πανδηµίας. Προσωρινές ήταν και είναι και οι
όποιες µικρές ανακουφίσεις. Μόνιµες, βέβαια, είναι οι ανατροπές
πάντα στις εργασιακές σχέσεις, στους µισθούς, η παραπέρα αντιδραστική ευελιξία, η διάλυση του ωραρίου, η καθήλωση των µισθών, όπως µόνιµες και νόµιµες γίνονται πλέον και οι ελλείψεις
σε έργα και υποδοµές που αφορούν την προστασία του λαού
από φυσικές καταστροφές, από πληµµύρες και άλλα.
Βέβαια, δεν είστε µόνοι σας, κύριοι της Κυβέρνησης, σε αυτό
το έργο. Έχετε όλοι µαζί εδώ µέσα ρόλο στο πώς το κόστος της
νέας κρίσης θα πληρωθεί από τον λαό µας ξανά. Αυτή είναι η
στρατηγική του αδηφάγου κεφαλαίου και σε αυτή τη στρατηγική
συναντιέστε όλοι, η Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, άλλοι, οι
φίλοι σας της Κοµισιόν προφανώς, αλλά και ο εργοδοτικός συνδικαλισµός για να σας σιγοντάρει. Θυµόµαστε πριν την πανδηµία, για παράδειγµα, τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ να λέει ότι η
πανδηµία δεν έχει ταξικό πρόσηµο. Έτσι του είπαν, έτσι λέει.
Πραγµατική κατάντια. Γι’ αυτό απολαµβάνει και τέτοια ανυποληψία από αυτούς που τάχα εκπροσωπεί, τους εργαζόµενους. Οι
µόνοι που αναφέρονται πλέον στην ηγεσία της ΓΣΕΕ µε καλό
τρόπο -εννοείται- είναι οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η Κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις, ο ΣΕΒ.
Οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι της χώρας θέλουν να ξεµπερδέψουν µε ό,τι θεωρούν ότι στέκει εµπόδιο στη µεγάλη εκτόξευση της κερδοφορίας τους, έστω και αν πατήσουν επί
πτωµάτων. Μέρος αυτού του σχεδίου τους είναι και το σηµερινό
νοµοσχέδιο και ξέρουµε ότι έχει και συνέχεια. Άλλωστε, το ανατριχιαστικό για τους εργαζόµενους σχέδιο Πισσαρίδη έχει πει η
ίδια η Κυβέρνηση ότι το έχει ως οδηγό και η νέα επίθεση θα περιλαµβάνει όλα τα µέτωπα: µισθολογικά, ιδιωτικοποίηση ασφάλισης, νέες απαλλαγές και προνόµια για τη µεγάλη εργοδοσία.
Ας δούµε, λοιπόν, κάποια πιο συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο που
τώρα συζητάµε.
Κορυφή στο παγόβουνο της εργασιακής αθλιότητας που νοµοθετείτε είναι το άρθρο 10. Επιβάλλετε απλήρωτες υπερωρίες
για τους εργαζόµενους που τίθενται σε προληπτική καραντίνα,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται τηλεργασία στη διάρκεια της καραντίνας, ο εργαζόµενος
θα υποχρεώνεται να αναπληρώσει µε την επιστροφή στην εργασία του τις µισές εργάσιµες ώρες κατά τις οποίες έµεινε εκτός,
µε απλήρωτη υπερεργασία µίας ώρας ανά ηµέρα, πέραν του
συµβατικού του ωραρίου.
Τόσο χουβαρντάδες είσαστε! Και χωρίς µέτρα θα δουλεύεις
και θα νοσήσεις και θα το πληρώσεις µετά µε τζάµπα δουλειά
στον εργοδότη, µε απλήρωτη εργασία. Αυτά λέτε στους εργαζόµενους και κατά τα άλλα ο Υπουργός σας Βρούτσης λέει: «ε,
δεν τρέχει και τίποτα». Αλλά αυτοί είστε. Μόνο που ακόµα δυστυχώς ο ελληνικός λαός ξεχνάει γρήγορα, γιατί όταν του έχει
συµβεί ένα µεγάλο κακό από προηγούµενους τυφλώνεται ξανά
και εναποθέτει ελπίδα σε πολιτικούς και κόµµατα που έχουν ίδιους στόχους µε τους προηγούµενους, ξέρουν δηλαδή µόνο να
είναι καλοί πολιτικοί υπηρέτες των εκµεταλλευτών, µιας άρχουσας τάξης δηλαδή που δεν ξέρει τι έχει και που αυτό που ξέρει
καλύτερα να κάνει είναι το να ξεζουµίζει τον εργαζόµενο, να βγάζει στο σφυρί τον κοινωνικό πλούτο και τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας.
Κυρίες και κύριοι, ένας εργαζόµενος που δουλεύει µε οκτάωρο, πενθήµερο σαραντάωρο θα πρέπει όταν επιστρέψει στην
εργασία του να δουλεύει εννιάωρο για σαράντα ολόκληρες ηµέρες, χωρίς µάλιστα να πληρώνεται επιπλέον την ώρα. Την ίδια
ώρα οι επιχειρήσεις θα µπορούν να κάνουν χρήση και της κανονικής υπερεργασίας και των υπερωριών. Αντί η Κυβέρνηση να
θεσπίσει ειδική άδεια µε πλήρη κάλυψη του µισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις που οι εργαζόµενοι
µπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να προστατευθεί η
δηµόσια υγεία, έρχεται και τιµωρεί τους εργαζόµενους. Μια είναι
η σωστή στάση: να αποσυρθεί αµέσως τώρα το άρθρο 10.
Συνέχεια αυτής της διάταξης είναι και η κατεύθυνση απελευθέρωσης των υπερωριών, γιατί αυτό σηµαίνει η παράταση που
δίνεται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων και των εργοδοτών
που έχουν εξαντλήσει τα νοµίµως προβλεπόµενα ανώτατα όρια
υπερωριακής απασχόλησης των εργαζοµένων τους να τους απα-
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σχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης. Προφανώς αυτό εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης χτες στη συνέντευξη Τύπου, όταν είπε ότι πρέπει οι εργαζόµενοι να έχουν
το δικαίωµα να καθορίζουν το ωράριό τους. Μεγάλη καινοτοµία
και αυτή, αντί για οκτάωρο να δουλεύεις δεκάωρο και δωδεκάωρο! Και όλα αυτά την ώρα που η ανεργία κάνει θραύση, την
ώρα που µαζικά επιβάλλονται αναστολές συµβάσεων και µειώσεις µισθών. Η Κυβέρνηση αντί να περιορίσει τη δυνατότητα
των επιχειρήσεων να επιβάλλουν υπερωριακή απασχόληση, τους
λύνει τα χέρια ακόµα περισσότερο.
Και φυσικά δεν φτάνουν αυτά. Η Κυβέρνηση βάζει χέρι και στο
δώρο Χριστουγέννων των εργαζοµένων. Τι έρχεστε και κάνετε;
Για όσους εργαζόµενους ήταν σε αναστολή εργασίας και ζούσαν
µε τα 534 ευρώ λέτε τώρα ότι µε βάση αυτό το ποσό θα υπολογίζεται το δώρο και όχι µε βάση το τι καθορίζει η σύµβαση. Και
ποιος σας είπε ότι τα λεφτά του δώρου των Χριστουγέννων είναι
δικά σας; Αυτά είναι µόνο λεφτά των εργαζοµένων. Τα έχουν
δουλέψει και τα έχουν πληρώσει, για να τα παίρνουν ως δώρα
στις γιορτές. Αφού ως Κυβέρνηση απαλλάξατε τις επιχειρήσεις
από την πληρωµή των εργαζοµένων τους µεταφέροντας το
βάρος µέσω του κρατικού προϋπολογισµού στη γενική φορολογία, δηλαδή πάλι στους ίδιους τους εργαζόµενους, αφού οι εργαζόµενοι κλήθηκαν ή καλούνται ακόµα σε µια σειρά από
κλάδους να επιβιώσουν µε το επίδοµα αντί του κανονικού τους
µισθού, τώρα βάζετε χέρι και στο δώρο. Και αυτό το άρθρο δεν
βελτιώνεται. Πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 17. Το δώρο Χριστουγέννων να υπολογίζεται κανονικά µε τον µισθό και όχι µε τα
534 ευρώ.
Σαν να µην έφθαναν όµως όλα αυτά και τα δωράκια που κάνετε στη µεγάλη εργοδοσία, όπως οι τζάµπα υπερωρίες και το
µαχαίρι στο δώρο Χριστουγέννων, νοµοθετείτε από τώρα την καθήλωση του µισθού µέχρι τον Μάρτη του 2021, µε βάση τον περιβόητο προηγούµενο νόµο Βρούτση - Αχτσιόγλου. Δικαίως
λέγαµε και λέµε ότι έχει δυο νονούς αυτός ο κατάπτυστος νόµος.
Και τελικά πώς θα καθοριστεί ο µισθός, κυρίες και κύριοι; Βεβαίως µε βάση, όπως πάντα άλλωστε, τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, των αντοχών της ελληνικής
οικονοµίας. Ξέρουµε τι σηµαίνουν αυτές οι όµορφες, οι µαγικές
λεξούλες µέσα σ’ αυτό εδώ το σύστηµα, στον καπιταλισµό, όπως
ξέρουµε και από τώρα τι θα µας πείτε τότε: «έχουµε κρίση, υποχωρούν οι δείκτες. Αν αυξηθεί κατά τι ο µισθός θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας», τη γνωστή «κασέτα» δηλαδή, που πηγαίνει
από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό, µε
τα ίδια ψεύτικα διλήµµατα «ή µειώσεις µισθών ή απολύσεις».
Το πραγµατικό δίληµµα όµως για τους εργαζόµενους και τον
λαό είναι άλλο: ή θα αποδεχθούν να του φορτώσουν πάλι στην
πλάτη το βάρος της πανδηµίας και της νέας οικονοµικής κρίσης
εκθέτοντας σε µεγάλο κίνδυνο την υγεία, τα δικαιώµατα, ακόµα
και τη ζωή του ή θα αντιταχθούν σε όλα αυτά, θα απαντήσουν οργανωµένα, µαζικά στην αντιλαϊκή πολιτική, στα σχέδια Κυβέρνησης και άρχουσας τάξης, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήµατα, τις
δίκαιες διεκδικήσεις τους, παλεύοντας για σύγχρονα δικαιώµατα,
για τις λαϊκές ανάγκες τους, αντιµετωπίζοντας και τις πρόσθετες
δυσκολίες που βάζει η πανδηµία στην ανάπτυξη της δράσης.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µέσα από αυτό το
νοµοσχέδιο έρχεστε και βάζετε ορισµένες ρυθµίσεις για τις
πληµµύρες στην Εύβοια που στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ συνανθρώπους µας και έγιναν µεγάλες υλικές καταστροφές. Πριν πω
για τα συγκεκριµένα µέτρα που απαιτούνται θέλω να σηµειώσω
το εξής: τρέχετε πιο γρήγορα και από τη σκιά σας ακόµα, µόνο
όµως για να φέρετε ρυθµίσεις-χάρισµα στην πολύ µεγάλη εργοδοσία, σε κάποιους λίγους οµίλους. Την ίδια στιγµή απέναντι σε
προβλήµατα που αφορούν µε τραγικό τρόπο, δυστυχώς, την ίδια
τη ζωή του λαού µας δεν έχετε τον ίδιο ζήλο. Εκεί πάτε µε βήµατα χελώνας -κι αν τα κάνετε και αυτά!-, όπως συνέβαινε και µε
τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Γιατί όσον αφορά τις πληµµύρες
στην Εύβοια ξέρετε ότι το θέµα δεν είναι τι δεν έγινε εκείνο το
βράδυ, αλλά όσα δεν έγιναν και από τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και δηµοτικές αρχές σε µια περιοχή χτυπηµένη από
τις περσινές και προπέρσινες πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες
στρέµµατα δάσους. Αντί λοιπόν να προετοιµαστείτε έγκαιρα, µας
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λέγατε κατόπιν εορτής το συνηθισµένο και πλειστάκις επαναλαµβανόµενο, ότι ήταν µεγάλο το ύψος της βροχής, λες και δεν το
ξέρουµε και δεν το έζησαν πολύ περισσότερο οι πληγέντες κάτοικοι εκεί, αφού πνίγηκε ο κόσµος και η περιουσία του.
Ξέρετε τι γίνεται τώρα στην Εύβοια; Τα µισθωµένα οχήµατα,
µηχανήµατα που έκαναν αποκατάσταση έχουν σταµατήσει γιατί
τέλειωσε το πετρέλαιο. Οι κάτοικοι µε δικά τους µέσα, ανάµεσά
τους και άνεργοι χωρίς εισόδηµα, καθώς επίσης και µετανάστες,
εργάτες της περιοχής, προσπαθούν να βγάλουν τη λάσπη από
τα σπίτια, από τα υπόγεια, από τις αυλές, από τα χωράφια, από
τα µαγαζιά ακόµα και σήµερα, έναν µήνα µετά τις πληµµύρες.
Το κόστος αυτό είναι πολύ µεγάλο και δεν καλύπτεται από την
αποζηµίωση των 5.000 ευρώ ή από τα 600 ευρώ του επιδόµατος,
που η συντριπτική πλειοψηφία των πληγέντων δεν τα έχει πάρει
ακόµη.
Στηρίζουµε και καταθέτουµε και στα Πρακτικά τα αιτήµατα των
κατοίκων της περιοχής, που αφορούν ένα πλέγµα ζητηµάτων
από αποζηµιώσεις σε καταστροφές, αποκατάσταση δρόµων και
αιγιαλού, όπως και αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων
για οµάδες µε ιδιαίτερες ανάγκες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένους, ανέργους, και για τα οποία έχουν µαζευτεί εκατοντάδες υπογραφές.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ορισµένα από τα αιτήµατα των κατοίκων είναι τα εξής:
Να ολοκληρωθεί άµεσα η καταγραφή των ζηµιών και να αποκατασταθούν όλες οι ζηµιές κατεστραµµένων κατοικιών, οικοσκευής, εξοπλισµού, αυτοκινήτων, καταστηµάτων, καλλιεργειών,
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, µηχανολογικού εξοπλισµού στο
100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και δάνεια.
Να υλοποιηθούν άµεσα όλα τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά
και αντιδιαβρωτικά έργα, για να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της περιοχής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται
ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας που πρέπει
να εκπονηθεί µε ευθύνη του κράτους, µε γενναία χρηµατοδότηση.
Να αναλάβουν οι αρµόδιοι φορείς την αποµάκρυνση της λάσπης από τα σπίτια, τα µαγαζιά, τα χωράφια. Δεν µπορεί να γίνεται µε ευθύνη των κατοίκων, ούτε να καλυφθούν τα έξοδα από
το επίδοµα που έχει εξαγγελθεί και δεν φτάνει ούτε για τις πιο
άµεσες ανάγκες. Προϋπόθεση είναι να γίνουν προσλήψεις τώρα
στις έτσι κι αλλιώς υποστελεχωµένες υπηρεσίες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν.
Να ολοκληρωθούν άµεσα όλα τα έργα αποκατάστασης σε
υποδοµές και στο οδικό δίκτυο και όχι µε προσωρινά µπαλώµατα. Να παρθούν µέτρα για την άµεση αποκατάσταση της
υδροδότησης και της ποιότητας του νερού στις περιοχές που
ακόµα έχουν πρόβληµα. Να γίνουν απολυµάνσεις όπου χρειάζεται.
Να δοθεί µηνιαίο επίδοµα στο ύψος του χαµένου εισοδήµατος
µέχρις ότου αποκατασταθούν οι ζηµιές σε όλους τους πληγέντες
που έχουν τέτοιες απώλειες. Τέτοιοι είναι οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν, οι αγρότες µε χωράφια που
έχουν υποστεί µεγάλες ζηµιές, οι κτηνοτρόφοι που έχασαν ζωικό
κεφάλαιο, οι καταστηµατάρχες µε ζηµιές στα µαγαζιά τους.
Να δοθεί επίδοµα στους ανέργους που χωρίς να έχουν εισόδηµα προσπαθούν να καθαρίσουν µόνοι τους και δεν µπορούν
να επιδιορθώσουν καµµιά ζηµιά.
Να υπάρξει πάγωµα των χρεών των µικροεπιχειρήσεων και των
πληγέντων της περιοχής σε εφορία, τράπεζες και δήµο, χωρίς
προσαυξήσεις και τόκους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, από τον φόρο εισοδήµατος, τον φόρο αλληλεγγύης και τα δηµοτικά τέλη για τις µικροεπιχειρήσεις της
περιοχής.
Σας το λέµε ξανά για να το καταλάβετε: Ό,τι κι αν νοµοθετήσετε, όσα µέτρα καταστολής κι αν πάρετε, όση συκοφαντία κι αν
επιστρατεύσετε, τελικά αργά η γρήγορα θα βρείτε τους εργαζόµενους µπροστά σας. Και αυτό φοβάστε. Διότι αν δεν φοβάστε,
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γιατί νοµοθετήσατε περιορισµό των διαδηλώσεων και ξήλωµα
του απεργιακού δικαιώµατος;
Ξέρετε πολύ καλά πως τώρα και τους επόµενους µήνες θα αυξηθούν και η ανεργία και η φτώχεια, οι αρρώστιες, ακόµα και η
εξαθλίωση. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει µια νέα γενιά στη χώρα µας
που έχοντας µεγαλώσει από τότε που έχει καταλάβει τον κόσµο
γύρω της, δεν έχει ζήσει τίποτε άλλο, πέρα από καπιταλιστικές
κρίσεις, µνηµόνια, αντιλαϊκά µέτρα, πανδηµία, ανέχεια.
Το ΚΚΕ θα µπει µπροστά, ώστε η αγανάκτηση και η ανασφάλεια να γίνουν δύναµη, να γίνουν αισιοδοξία, λαϊκή αγωνιστική
δράση µε κατεύθυνση ρήξης µε αυτό το σύστηµα της βαρβαρότητας, µε την πολιτική των κοµµάτων και των κυβερνήσεων που
τα έχουν δηµιουργήσει και έχουν συµβάλλει σε όλα αυτά που τελικά στερούν την ανάσα από τη ζωή και την ίδια τη ζωή από τον
λαό µας, από τη νεολαία µας.
Αντί σήµερα όλες αυτές οι δυνατότητες της επιστήµης και της
τεχνολογίας να αξιοποιούνται για να ευηµερεί ο λαός, οι εργαζόµενοι βλέπουν δυστυχώς τον χρόνο να γυρίζει πίσω και να κατεδαφίζονται λαϊκές κατακτήσεις δεκαετιών. Αυτά είναι τα µόνα
που µπορεί να φέρει αυτός ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης:
κρίσεις, φτώχεια, πολέµους. Αυτά παρουσιάζετε ως νέα και ως
καινοτόµα; Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι πρέπει τελικά ο ελληνικός λαός
να αποφασίσει να το πάρει αλλιώς.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα καταψηφίσουµε µε χέρια
και πόδια το κατάπτυστο αυτό νοµοσχέδιο. Επιπλέον, θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως έχει ανακοινώσει και ο εισηγητής µας, για να βρεθεί ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του
και να ξέρουν οι ψηφοφόροι του καθενός και της καθεµιάς τι
έπραξαν οι εκλεκτοί του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
από το Κίνηµα Αλλαγής και στη συνέχεια στην κ. Ζέττα Μακρή
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανεξάρτητα από τις κοµµατικές τοποθετήσεις και από το τι υποστηρίζει ένας Βουλευτής ή ένας εισηγητής από τη Νέα Δηµοκρατία, για παράδειγµα, σχετικά µε το ότι όλα βαίνουν καλώς ή
κάποιος άλλος από την πλευρά της Αντιπολίτευσης σχετικά µε
το ότι όλα πάνε στραβά, υπάρχει ο κριτής που λέγεται «λαός».
Οι πολίτες σήµερα πολύ καλοπροαίρετα κρίνουν ως απόλυτα
ανεπαρκή τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται. Και αυτό όχι γιατί δεν
υπάρχουν επιµέρους µέτρα που βοηθούν ή που προσπαθούν να
αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την ύφεση
που προκαλείται από τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας,
αλλά γιατί όλα αυτά δεν εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασµό, δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες, χρηµατοδοτικές και
άλλες, που έχει η χώρα, αλλά και γιατί η αξιοποίηση αυτών καθ’
αυτών των πόρων που διατίθενται δεν έχει την απαιτούµενη απόδοση. Δεν αποδίδουν τα µέτρα ανάλογα µε τα χρήµατα που δαπανώνται. Αυτό είναι αποτέλεσµα της µη συνοχής και συνάφειας
των µέτρων και της αδυναµίας να ενεργοποιηθούν οι δυνάµεις
που µπορούν να ενεργοποιηθούν µε τα πλεονεκτήµατα που
έχουµε στην ελληνική περιφέρεια, σε σηµαντικούς κλάδους της
οικονοµίας και στο ανθρώπινο δυναµικό.
Αυτό το οποίο κάνουµε εµείς από την πλευρά µας είναι µε συνεχείς προτάσεις-παρεµβάσεις να ασκούµε κριτική και να αντιπροτείνουµε και, βέβαια, µέσα από το συνολικό σχέδιο µε το
ενδιάµεσο πρόγραµµα να δώσουµε τη δική µας πρόταση πριν
ληφθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις, ούτως ώστε να έχουµε τη
βέλτιστη λύση. Δυστυχώς, τα αποτελέσµατα δεν είναι αυτά που
πρέπει. Η Κυβέρνηση ζει σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει µε την
ευδαιµονία της επιτυχίας και αυτό δεν είναι καλό ούτε για την
ίδια, αλλά πολύ περισσότερο για την Ελλάδα και τους πολίτες.
Το ίδιο φαίνεται ότι συµβαίνει και στα εθνικά θέµατα, γιατί
ακούγοντας προηγουµένως Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας,
άκουσα κριτική για το Κίνηµα Αλλαγής σε σχέση µε την υπευθυνότητα στα εθνικά θέµατα. Άκουσα καλά; Μάλλον φαίνεται ότι
τα κατάλοιπα από τη σχολή προπαγάνδας από την οποία περ-
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νάνε όλοι όσοι διατελούν Εκπρόσωποι Τύπου, Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι και άλλοι, έχουν επηρεάσει την καλή κατά τα άλλα συνάδελφο.
Δεν γνωρίζει η συνάδελφος ότι η Φώφη Γεννηµατά πήρε πρωτοβουλία και έθεσε προ των ευθυνών τους τους ευρωπαίους ηγέτες, είτε είναι στην Κυβέρνηση είτε είναι επικεφαλής κοµµάτων,
και βγήκε για πρώτη φορά ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα και τους ηγέτες σε σχέση µε τη στήριξη της
Ελλάδας;
Δεν γνωρίζει η κυρία συνάδελφος, όπως και πολλοί ίσως
ακόµα στη Νέα Δηµοκρατία, ότι το Κίνηµα Αλλαγής επιµένει µονότονα εδώ και καιρό στη διαµόρφωση ισχυρής εθνικής γραµµής;
Δεν γνωρίζει ότι η Κυβέρνηση, επίσης µονότονα, αποκλείει το
Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, επικαλούµενη τη µη σύγκλησή
του επί ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα για σοβαρά εθνικά θέµατα;
Γιατί η Κυβέρνηση αποκλείει την εθνική συνεννόηση; Πιστεύω
ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εισέλθει και σε επικίνδυνες ατραπούς,
όταν λέει ότι ενηµέρωσε τους πολιτικούς Αρχηγούς, εννοώντας
ότι ενηµέρωσε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Βεβαίως σφάλει. Όµως, εδώ η χώρα δεν έχει ανάγκη από δικοµµατική ή διαπροσωπική συνεννόηση, αλλά από θεσµική εθνική
συνεννόηση. Και αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε δεν είναι εθνική
συνεννόηση.
Θα πρέπει να πούµε για άλλη µια φορά ότι το αίτηµα για σύγκληση Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών δεν αφορά τη µέρα, αλλά
τη διεργασία, την εθνική συνεννόηση, αυτά που προηγούνται της
διαµόρφωσης εθνικής γραµµής. Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό,
δεν θα καταφέρουµε όσα µπορούµε.
Βεβαίως η διπλωµατική οδός ασφαλώς προτάσσεται -και
καλώς- ως προτεραιότητα για την αντιµετώπιση της τουρκικής
επιθετικότητας. Όµως, η αποτελεσµατικότητά της προφανώς
εξαρτάται και από τη διαµόρφωση του εθνικού µετώπου και από
τον βαθµό της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ιδιαίτερα µετά τις ασθενικές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την αδιαφορία του ΝΑΤΟ, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάµεων.
Δυστυχώς, όµως, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι
πρόσφατα, µέχρι σήµερα –ελπίζω να το εγκατέλειψε- ακολούθησε την πεπατηµένη της πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ για καθήλωση των προϋπολογισµών ακόµα και για τα τακτικά
εξοπλιστικά προγράµµατα.
Δεν έφτανε αυτό, αλλά πέρυσι Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ,
ενεργώντας και µεµονωµένα και από κοινού, ψήφισαν την περαιτέρω µείωση κατά 120 εκατοµµύρια, όταν µάλιστα η Τουρκία είχε
εισέλθει ήδη στην περίοδο της ωµής επιθετικότητας και της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, ανακοινώνοντας το παράνοµο
Τουρκολιβυκό σύµφωνο.
Εµείς, ως οφείλαµε, αντιδράσαµε και καταψηφίσαµε αυτήν τη
µείωση και αναδείξαµε τη µεγάλη καθυστέρηση στην προώθηση
των τακτικών εξοπλιστικών προγραµµάτων, απαιτώντας εξάλειψη
των καθυστερήσεων, της αδράνειας και την άµεση αύξηση του
προϋπολογισµού. Η συµµετοχή µας στην επιτροπή εξοπλιστικών
προγραµµάτων διαπνέεται απ’ αυτό το πνεύµα. Οι τοποθετήσεις
µας για καθυστερήσεις και η κριτική µας προς όλους είναι µεν
σκληρές, αλλά δίκαιες και κυρίως είναι προς το εθνικό συµφέρον.
Θέλω να ευχαριστήσω έναν-δύο συναδέλφους από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας που στήριξαν αυτήν την κριτική,
οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι καθυστερήσεις δεν έχουν να κάνουν
µε δήθεν γραφειοκρατίες του νόµου, αλλά µε τον περιορισµό του
προϋπολογισµού που οδηγεί σε αργόσυρτες διαδικασίες και βεβαίως ίσως να έχει βάση και η σκοπιµότητα που ακούγεται ότι
υπάρχει. Καθυστερούµε για να αναγκαστούµε να τροποποιήσουµε τον νόµο και να έλθουν παλιότερες διαδικασίες, τις
οποίες όλοι µαζί αποτάξαµε -εµείς τις πληρώσαµε πολιτικά- και
βέβαια υπάρχουν πολλοί που ετράφησαν, ήταν τρόφιµοι σ’ αυτόν
τον κορβανά τον παράνοµο. Άλλης ώρας συζήτηση.
Ζητήσαµε άµεση αύξηση του προϋπολογισµού για τα τακτικά
προγράµµατα κατά 30%. Απευθύνθηκα στον ίδιο τον Υπουργό
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Άµυνας στην τελευταία συνεδρίαση. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει
στον τακτικό προϋπολογισµό. Βέβαια δικαιωθήκαµε, γιατί ήρθε
η Κυβέρνηση στη συνέχεια να τροποποιήσει τον προϋπολογισµό
εσπευσµένα, για να δώσουµε χρήµατα για να ολοκληρωθούν κάποια από τα προγράµµατα, όµως δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται
να λέµε ότι από 30 Δεκεµβρίου που εγκρίναµε τη σύναψη συµβάσεων, η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήλθε µόλις προχθές. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει στον χάρτη µε όσα βιώνει η
χώρα µε την επιθετικότητα της Τουρκίας.
Εδώ και οκτώ µήνες, από την αρχή του χρόνου, διαπιστώσαµε
και την αδράνεια της Κυβέρνησης γιατί αναµέναµε πρωτοβουλίες µέχρι τότε στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας. Πήραµε
πρωτοβουλίες, συνεργαστήκαµε µε τους εργαζόµενους και τις
διοικήσεις της ΕΑΒ και των ΕΑΣ, αλλά και των ναυπηγείων. Επισκεφτήκαµε τις εγκαταστάσεις και τις υποδοµές και µε κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις ζητήσαµε άµεσα εθνικό σχέδιο για την
αµυντική βιοµηχανία, επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης
για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα που είχε εγκαταλειφθεί από
τον προηγούµενη κυβέρνηση και µέτρα άµεσης ενίσχυσης της
ΕΑΒ και των ΕΑΣ µε επίλυση βασικών ζητηµάτων των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Φτάσατε στα εννιά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι κρατικές αυτές εταιρείες µπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµάτων µε πρόσληψη
του αναγκαίου εξειδικευµένου προσωπικού και δυνατότητα δεύτερης βάρδιας και όχι απλά κάποιων κακοπληρωµένων υπερωριών.
Ψηφίζουµε τις διατάξεις και την τροπολογία που έρχεται για
το ανθρώπινο δυναµικό και για την πρόσληψη οπλιτών βραχείας
ανακατάταξης, αλλά γενικά για την ανανέωση και ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάµεων µε ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να γίνει µια
ουσιαστική συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, γιατί είναι ευρύτερο το θέµα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε –και ευχαριστώ- µε µια αναφορά στις
τροπολογίες. Ήρθε µια τροπολογία για την παράταση των συµβάσεων στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας των εργαζοµένων, για
την οποία η ΕΣΑΜΕΑ ζητάει η παράταση αυτή να είναι για έναν
χρόνο. Θα έλθουµε µετά από µερικούς µήνες να ξαναδώσουµε
παράταση. Ας γίνει µια και καλή ένας χρόνος και µέσα σ’ αυτό
το διάστηµα να προγραµµατιστεί η πρόσληψη µονίµων. Δεν αρκούν οι έξι µήνες.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τα κριτήρια απόσπασης των εκπαιδευτικών. Είχα ερώτηση τις προάλλες µε την Υπουργό. Αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβληµα. Σήµερα φέρνει εσπευσµένα µια
τροπολογία. Υπάρχει πρόβληµα. Τα άτοµα µε αναπηρία ή οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ατόµων µε αναπηρία θα πρέπει να έχουν
µια ευελιξία. Πέρα από την ακαµψία του νόµου Γαβρόγλου που
λέει ότι για δύο χρόνια αν τοποθετήθηκες, δεν πας πουθενά, θα
πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε να τοποθετηθούν µε κοινωνική
ευαισθησία. Καταργήθηκαν τα κοινωνικά κριτήρια για πολύτεκνους, τρίτεκνους. Το ίδιο θα γίνει και για τα άτοµα µε αναπηρία;
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει το εξής λάθος: Λέει η τροπολογία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
έχετε φτάσει στα έντεκα λεπτά. Αυτό είναι σε βάρος των άλλων
συναδέλφων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν τελειώσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελείωσα. Θα είχα τελειώσει
τώρα.
Λέει η τροπολογία για ένα 67% και ένα 75%. Το 75% είναι καινοφανές. Δεν υπάρχει 75%. Ή 50% είναι ή 67% ή 80%. Λέει ο
νόµος Γαβρόγλου ότι 50% λαµβάνεται υπ’ όψιν στους διορισµούς, 50% στις µετακινήσεις. Παρακαλώ να διορθωθεί. Είναι
τεράστια η στρέβλωση του συστήµατος που ισχύει. Τα ΚΕΠΑ δεν
αποφασίζουν για 75%.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα παρακαλούσα
να τηρείται ο χρόνος, γιατί είναι σε βάρος των άλλων συναδέλ-
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φων. Θα υποχρεωθούµε αργότερα να ζητήσουµε µε την έγκριση
της Ολοµέλειας τα επτά λεπτά να γίνουν έξι µε µία ανοχή. Δεν
γίνεται αλλιώς. Δεν θα προλάβουµε να τελειώσουµε. Είπαµε η
ονοµαστική ψηφοφορία να γίνει οπωσδήποτε στις εννιά η ώρα.
Υπάρχουν ακόµα τριάντα συνάδελφοι οµιλητές και δεν έχει µιλήσει κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν γίνεται αυτό.
Δεν θα τελειώσουµε.
Η κ. Μακρή έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την ανάληψη
της διακυβέρνησης του τόπου η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει συνεχώς ότι αντιµετωπίζει όλες τις προκλήσεις
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο µε σοβαρότητα, αποφασιστικότητα,
µεθοδικότητα, οργανωµένο σχέδιο, προγραµµατισµό, λογική, σωφροσύνη και προπαντός ψυχραιµία.
Παρά το εξαιρετικά δυσµενές διεθνές οικονοµικό περιβάλλον
που έχει δηµιουργήσει η υγειονοµική κρίση λόγω του κορωνοϊού,
αλλά και τη σοβαρή σε διάρκεια και ένταση ταυτόχρονη εµφάνιση
των διαθέσεων της γειτονικής χώρας για αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και απειλή της εθνικής µας ακεραιότητας, ο κεντρικός άξονας των στοχεύσεων και των πολιτικών
του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του παραµένει σταθερά η ανακούφιση της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού και η διατήρηση της χώρας σε αναπτυξιακή
τροχιά, χωρίς να δηµιουργεί ψευδείς προσµονές στους πολίτες,
αλλά αναπτύσσοντας µια γόνιµη και ειλικρινή σχέση µαζί τους, µε
πράξεις και συγκρίσιµο έργο που σιγά-σιγά ενδυναµώνουν τη
σχέση εµπιστοσύνης που έχει σκληρά δοκιµαστεί και σε τελευταίο
βαθµό διαρραγεί, χωρίς να εντείνει περισσότερο την ήδη υφιστάµενη και φυσιολογική ανθρώπινη αγωνία και ανασφάλεια, αλλά δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες µε δράσεις και ενέργειες
που προωθούν την ανάπτυξη µιας νέας αυτοπεποίθησης, µιας
νέας εθνικής αισιοδοξίας και σιγουριάς ότι µαζί κράτος και πολίτες
θα τα καταφέρουµε, θα κάνουµε την κρίση καταλύτη και επιταχυντή επιτυχών µεταρρυθµίσεων και θα βγούµε απ’ αυτήν την περιπέτεια πιο δυνατοί από ποτέ.
Άλλωστε η ελληνική κοινωνία έχει θωρακιστεί πλέον µετά από
µια πρωτοφανή δεκαετή οικονοµική κρίση και έχει αναπτύξει και
κατακτήσει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ωριµότητας. Με τη
στάση της κατά τη διάρκεια της πανδηµίας έχει απορρίψει κάθε
ψήγµα λαϊκισµού. Αξιολογεί µε υπευθυνότητα δεδοµένα και καταστάσεις και αντιλαµβάνεται πλήρως ότι το µέγεθος αυτής της
υγειονοµικής κρίσης έχει παγκόσµια χαρακτηριστικά και επιπτώσεις, ενώ παράλληλα δείχνει µεγάλη προσωπική ευθύνη και µεγάλο βαθµό κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην πιο δύσκολη
συγκυρία οι Έλληνες πολίτες µε τη συνειδητή τους συµπεριφορά, πειθαρχία και συνεργασία απέδειξαν τη συνέπεια και τη
σύνεσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την κατεύθυνση και λογική κινείται και το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το
οποίο περιλαµβάνει και ρυθµίσεις άλλων Υπουργείων και µε την
κύρωση των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου του καλοκαιριού στέκεται στο πλευρό της δοκιµαζόµενης κοινωνίας όλων
των διαστρωµάτων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι οικονοµικές επιπτώσεις λόγω κορωνοϊού µε τις µικρότερες δυνατές συνέπειες.
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υποδοµών και Μεταφορών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς
και Προστασίας του Πολίτη, για µια σειρά επειγουσών ρυθµίσεων
για την αντιµετώπιση από τη διασπορά του COVID-19 των εκτάκτων αναγκών, αλλά και για τη στήριξη των πληµµυροπαθών της
Εύβοιας µε τη χορήγηση σηµαντικού αφορολόγητου επιδόµατος
βοήθειας.
Οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνονται
σήµερα, καταδεικνύουν τις τιτάνιες προσπάθειες των προηγούµενων µηνών της Κυβέρνησης. Κατ’ αρχάς, το Υπουργείο Υγείας
κατάφερε να διαχειριστεί µε επιτυχία την υγειονοµική κρίση,
αλλά και να θωρακίσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι µε την έναρξη της κρίσης αυτής οι ΜΕΘ ήταν πεντακόσιες πενήντα επτά, ενώ σήµερα ανέρχονται στις εννιακόσιες
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πενήντα µε την προοπτική µέχρι το τέλος του έτους να αγγίξουν
τις χίλιες διακόσιες, αριθµός που αποτελεί τον µέσο όρο κλινών
στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Παράλληλα, έχουν γίνει χιλιάδες
προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ήδη ο
Πρωθυπουργός εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη νέες προσλήψεις, νέες παρεµβάσεις για να αναβαθµιστεί η δηµόσια υγεία.
Ορθά, επίσης, ρυθµίζεται η δυνατότητα του Υπουργού Υγείας
να ενεργεί ευέλικτα, όταν υπάρχει εξαιρετική αναγκαιότητα για
την υγειονοµική ενίσχυση των δοµών.
Δεν πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ και στην ενίσχυση των
δοµών παροχής υγείας που επιτυγχάνεται µε την προµήθεια
ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ, µε την απασχόληση ιδιωτών γιατρών στα δηµόσια νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας, µε την
πρόσβαση του ΕΟΔΥ στο µητρώο ασθενών COVID-19.
Πρέπει, όµως, να επικροτήσω και την απόφαση της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού µε την ανανέωση του
στόλου των λεωφορείων και την πρόσληψη προσωπικού.
Χαιρετίζω επίσης την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για µια σειρά ρυθµίσεων επιβεβληµένων που καταδεικνύουν την ευαισθησία στην εργασία, αλλά και
την παροχή εγγυήσεων σε όλο το παραγωγικό δυναµικό της
χώρας. Το ίδιο εξαιρετικά επιτυχής είναι και η προσπάθεια του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αφού η εγρήγορση και
η ετοιµότητά του για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
σε µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν υποδειγµατική.
Σηµαντική είναι και η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών
αναπληρωτών µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου κατ’
ελάχιστο τρίµηνης διάρκειας, προκειµένου να ανταποκριθούν σε
ενδεχόµενες έκτακτες ανάγκες λόγω της πανδηµίας. Το ίδιο εξαιρετική είναι και η προµήθεια µέσων προστασίας για τον κορωνοϊό µε έκτακτες διαδικασίες από τους δήµους για όλες τις
σχολικές µονάδες και η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
για αυτές.
Θα επαινέσω, επίσης και την τροπολογία που κατέθεσε πριν
από λίγο ο Υπουργός για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για
τους πολύτεκνους η οποία και αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Απορώ γιατί άκουσα και γι’ αυτό κάποιες αντιρρήσεις και
ενστάσεις.
Θα κλείσω την τοποθέτησή µου αισιόδοξα, µε τη µεγάλη
εθνική επιτυχία της Κυβέρνησης να διαπραγµατευτεί τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά και µε τη µεγάλη πρόκληση
για την Ελλάδα να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό της µοντέλο
µε αυτούς. Αυτό το σηµαντικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο που τίθεται
στη διάθεση µας αποτελεί το εφαλτήριο για µια έντονη και επιθετική πολιτική, προκειµένου η ελληνική οικονοµία να ανακάµψει
το 2021. Δεν θα πρέπει να το σπαταλήσουµε. Αντίθετα, θα πρέπει
να προχωρήσουµε σε µια τεράστια εθνική προσπάθεια µε σύνεση, σοβαρότητα, ρεαλισµό και οµαδικό πνεύµα, ώστε να διοχετευθεί αποτελεσµατικά και µε προστιθέµενη αξία τα επόµενα
χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί έναν οδικό χάρτη στοχευµένων ενεργειών και καλών πρακτικών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πολλαπλά και σύνθετα
ζητήµατα που αναπτύχθηκαν και δηµιουργήθηκαν κατά την υγειονοµική κρίση. Η επίλυση αυτών των θεµάτων απαιτεί την εγρήγορση και την αποφασιστικότητα, τη συνεργασία και την
υπευθυνότητα όλων µας. Πρωτίστως απαιτεί τη συναίνεση και τη
σύγκλιση και να προάγουµε πολιτικές που θα εγγυώνται τη βιωσιµότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της κοινωνίας µας.
Καλώ, λοιπόν, όλους και όλες να συστρατευθούµε σε αυτήν
την απαίτηση των καιρών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε και
να νικήσουµε την πανδηµία και να δικαιώσουµε την εµπιστοσύνη
των Ελλήνων στην πολιτεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει η κ. Πέρκα Θεοπίστη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η µη παραδοχή ενός λάθους και η µη αναγνώριση της
πραγµατικότητας είναι σίγουρο ότι οδηγούν σε λάθος αποφάσεις. Όταν, όµως, αυτές οι αποφάσεις αφορούν στο νοµοθετικό
έργο µιας κυβέρνησης, τα λάθη αναβαθµίζονται σε τραγικά για
τη χώρα αποτελέσµατα.
Δεν πήρατε κανένα µάθηµα από την αποτυχία στα ζητήµατα
του τουρισµού, κανένα από τις τραγικές συνέπειες λόγω της διαχείρισης της κυβέρνησής σας της κοινωνικής κρίσης στο πεδίο
της οικονοµίας. Εδώ που τα λέµε βέβαια τα αποτελέσµατα της
οικονοµικής σας πολιτικής φάνηκαν πριν την πανδηµία, µε 0,9%
ύφεση το τέταρτο τρίµηνο του 2019. Εποµένως, είναι η πολιτική
που ευθύνεται, γιατί το ακούσαµε και αυτό, ως συνήθως η Νέα
Δηµοκρατία, έτσι έγινε και στην πρόσφατη οικονοµική κρίση, θεωρεί ότι είναι µια φυσική καταστροφή και ότι η πολιτική δεν παίζει
ρόλο.
Ανοίγουν σήµερα τα σχολεία, όπως-όπως, µε λιγότερους εκπαιδευτικούς, λιγότερες καθαρίστριες, µε ελλείψεις στα µέσα
προφύλαξης, αλλά µε περισσότερους µαθητές στις τάξης. Είπαµε, αν δεν παραδεχτείς ένα λάθος, σάλος µε τις κάµερες στις
τάξεις, µιλούν οι ειδικοί, η εκπαιδευτική κοινότητα, όλοι, η αντιπολίτευση επί µαταίω. Σήµερα, το ψηφίζετε.
Σε ό,τι αφορά τις τρίµηνες και εξάµηνες συµβάσεις ορισµένου
χρόνου για τους αναπληρωτές η κ. Κεραµέως µάς είπε ότι προσέχουµε το δηµόσιο χρήµα. Φαίνεται κατά την άποψή της ότι
είναι πολύ ακριβό να επενδύσουµε στην παιδεία, σε ό,τι καλύτερο, πολυτιµότερο έχουµε ως κοινωνία, τη νεολαία δηλαδή, ας
συνεννοηθεί, όµως, µε τον κ. Καραµανλή, γιατί αντίστοιχα στις
συγκοινωνίες οι έκτακτες προσλήψεις είναι αορίστου χρόνου.
Θεωρείται, δηλαδή, πολύ φτηνό για τις συγκοινωνίες, πολύ
ακριβό για την παιδεία.
Αυτό, όµως, που είναι πραγµατικά απαράδεκτο, είναι η ρύθµιση για την απλήρωτη εργασία. Όσο και αν έχουµε µετρήσιµα
στοιχεία για το πώς η προστασία της εργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας για µια δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη, οι νεοφιλελεύθερες εµµονές σας οδηγούν ακόµα µια φορά τη χώρα στα
βράχια. Αυτές οι ίδιες εµµονές είναι που συναντήθηκαν τον καιρό
των µνηµονίων µε τις αντίστοιχες του ΔΝΤ και επέβαλαν τη θέσπιση του υποκατώτατου, µείωση του κατώτατου. Είναι οι ίδιες
εµµονές που ισχυριζόσασταν ότι η κατάργηση του υποκατώτατου και η αύξηση του κατώτατου µισθού από την κυβέρνηση της
Αριστεράς το 2018 θα οδηγούσε σε απολύσεις. Συνέβη ακριβώς
το αντίθετο.
Σας καλούµε να αποσύρετε τη διάταξη για την περαιτέρω ευελιξία. Είναι µια τροµακτική λέξη που την ακούσαµε χτες από το
στόµα του Πρωθυπουργού και πραγµατικά τροµάξαµε. Με τη
µείωση του κόστους των υπερωριών θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην ανεργία και θα φέρετε την ευθύνη
για την αύξηση της ύφεσης, αλλά και την ταµπέλα µιας αντεργατικές και ανάλγητης κυβέρνησης.
Κατά τ’ άλλα, η παλιά γνωστή συνταγή που κατέστρεψε τη
χώρα: Δώρα στους ηµέτερους, απευθείας αναθέσεις, στήσιµο
µαγαζιών, διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, ο ΟΑΣΑ µπορεί να
συνάψει συµβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου µίσθωση λεωφορείων µε τα ΚΤΕΛ λες και δεν έχει ακούσει κανείς από την
Κυβέρνηση για τους διαγωνισµούς ανάθεσης µεταφορικού
έργου. Δεν δίνεις απευθείας µεταφορικό έργο µε ανάθεση. Δεν
απεµπολείς από τον ΟΑΣΑ το δικαίωµα της δηµόσιας συγκοινωνίας προς όφελος µιας ιδιωτικής εταιρείας χωρίς διαγωνισµό.
Αυτό το µοντέλο, όµως, χρησιµοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη,
όπου δόθηκε το ένα τρίτο του συγκοινωνιακού έργου µε απευθείας ανάθεση. Το ίδιο µοντέλο της Θεσσαλονίκης έρχεται και
εδώ µε τη µίσθωση των χρυσών λεωφορείων, γιατί στοιχίζουν
130.000 ευρώ το ένα, µε φωτογραφικές διατάξεις, όπου µετά τη
λήξη του leasing µπορεί ο ΟΑΣΘ να το αγοράσει µε κατώτατη
όµως τιµή, καθώς προβλέπεται 15.000 ευρώ.
Βεβαίως να µην πω για πολλοστή φορά σε αυτή την Αίθουσα
ότι θα µπορούσατε να έχετε συνεχίσει τον διαγωνισµό που έκανε
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως να προσαρµοστείτε στις υποδείξεις της αρχής προδικαστικών προσφυγών και να συνεχίσει ο
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διαγωνισµός. Ούτε το 2021 δεν θα έχει καινούργια λεωφορεία
µε διαγωνισµό, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε η Αθήνα.
Το µεγάλο πάρτι, όµως, είναι πάλι στο ΟΑΣΘ. Για τέσσερις
µήνες δύναται να συνάπτει απευθείας συµβάσεις απροσδιόριστης διάρκειας, χωρίς διαγωνισµό, χωρίς γνωµοδοτική επιτροπή,
ύψους 418.000 ευρώ για προµήθειες 5,2 εκατοµµύριων ευρώ για
έργα.
Και βεβαίως έχουµε τον στραγγαλισµό του ΑΣΕΠ µε ασφυκτικές προθεσµίες για προσλήψεις στον ΟΑΣΑ, οι οποίες είναι µεν
αναγκαίες, αλλά δεν µπορεί να γίνονται µε αυτόν τον τρόπο.
Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω µε πόσο κυνισµό φέρνετε
στη Βουλή τέτοιες ΠΝΠ που καταπατούν κάθε έννοια δικαίου και
οποιαδήποτε νόµιµη διαδικασία. Αναρωτιέται κανείς τι είδους δηµοκρατία έχουµε, όταν η έγγραφη συµφωνία γίνεται γραπτή κατανόηση, καταλήγει αποτύπωση σε πρακτικά µιας προφορικής
συµφωνίας, την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλει εξοπλιστικό πρόγραµµα µαµούθ χωρίς τις απαραίτητες θεσµικές
ενέργειες και προσλήψεις δεκαπέντε χιλιάδων στον Στρατό. Στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχουµε λιγότερους πέντε χιλιάδες υγειονοµικούς. Τα σχολεία άνοιξαν µε είκοσι χιλιάδες λιγότερους
αναπληρωτές. Προαναγγέλλεται η ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων τύπου Πινοσέτ.
Η «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» της µισής δουλειάς µε µισό µισθό και της
επιδότησης ανεργίας µέσω των αναστολών συµβάσεων εργασίας συνεχίζει. Επιβεβαιώνεται η λαθροχειρία σε βάρος των συνταξιούχων, καθώς παραβιάζοντας την απόφαση του Σ.τ.Ε.
διαγράψατε προκλητικά το µεγαλύτερο µέρος των αναδροµικών.
Τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας µε το πτωχευτικό
νοµοσχέδιο, αλλά ο Πρωθυπουργός µετανιωµένος απολογείται
σε εκδότη σε ζωντανή µετάδοση για την Κοινοβουλευτική του
Οµάδα.
Και αναρωτιέµαι για τη δηµοκρατία, γιατί συγχρόνως τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης δεν λένε τίποτα. Πήγε καλά η λίστα Πέτσα.
Θα µιλήσω, όµως, λίγο και για την εκπρόθεσµη τροπολογία
της τελευταίας στιγµής -τα έχουµε συνηθίσει αυτά- του ΥΠΕΝ.
Δεν έχει βέβαια τοποθετηθεί ο Υπουργός, αλλά νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε δυο λόγια για την προχειρότητα που διατρέχει
όλη την τροπολογία. Αυτό το επιτελικό κράτος πότε επιτέλους
θα λειτουργήσει όπως πρέπει;
Εδώ το άρθρο 1 τροποποιεί τον εαυτό του, τον πρόσφατο
νόµο που ψηφίστηκε ουσιαστικά για την επιλογή προϊσταµένων
και φαίνεται ότι δεν αντέχετε στην τριµελή επιτροπή ούτε ένα
µέλος του ΑΣΕΠ.
Στο άρθρο 3, που αφορά στο Μάτι, βλέπουµε και αδιαφάνεια,
βλέπουµε και «στήσιµο δουλειάς», όπως και τα είπαµε και πριν.
Υπάρχει µια σύµβαση που δεν έχει προϋπολογισµό; Δεν υπάρχει
προϋπολογισµός σύµφωνα και µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Προχωράω στο άρθρο 4. Ακούστε. Ψηφίσατε ένα νόµο, τον
ν.4685 για να ξεµπλοκάρει η ΡΑΕ, όχι µόνο δεν έχει ξεµπλοκάρει,
έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, δεν είναι έτοιµο το εγχειρίδιο
και βεβαίως όλο αυτό είναι εις βάρος των επενδύσεων σε ΑΠΕ.
Αυτό είναι το επιτελικό κράτος που στήσατε, αυτή είναι η επεξεργασία των προτάσεων ή των νοµοθετηµάτων που φέρνετε τελευταία στιγµή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα προχωρήσουµε µε την κ. Ασηµίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία και
στη συνέχεια µε τον κ. Διονύσιο Ακτύπη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ξεκινά
η νέα σχολική χρονιά γι’ αυτό επιτρέψτε µου από αυτό εδώ το
Βήµα να ευχηθώ στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς
µας καλή αρχή, καλή, ασφαλή και δηµιουργική χρονιά και µε
σύµπνοια και συνεργασία να κατακτήσουν τη γνώση βεβαίως,
αλλά και τη µάχη για την διαφύλαξη της υγείας.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, τις ηµέρες αυτές η Ελλάδα αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τρεις πολύ σοβαρές προκλήσεις. Καλούµαστε να
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αντιµετωπίσουµε σε διπλωµατικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο την επιθετική στάση της Τουρκίας. Παράλληλα είχαµε την
ολοκληρωτική καταστροφή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Τέλος, η Κυβέρνηση καλείται να αντιµετωπίσει
το δεύτερο επιδηµιολογικό κύµα του κορωνοϊού.
Όσον αφορά τα πρώτα δύο, την τουρκική προκλητικότητα και
την αναζωπύρωση του µεταναστευτικού µετά τον εµπρησµό των
εγκαταστάσεων στη Μυτιλήνη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
µε σοβαρές, στοχευµένες και αποφασιστικές διπλωµατικές κινήσεις προασπίζεται τα εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµατα και δροµολογεί σε θεσµικό επίπεδο µαζί µε τους εταίρους µας την
αντιµετώπιση τους.
Στο κοµµάτι που αφορά την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
παγκόσµιας πανδηµίας του κορωνοϊού συζητούµε σήµερα στην
Ολοµέλεια το εν λόγω σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας, που
κυρώνει τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από τις 10
και 22 Αυγούστου του 2020 αντίστοιχα. Πρόκειται για επείγουσες
ρυθµίσεις, που κρίνονται απαραίτητες και µεταξύ άλλων αφορούν στην αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που αντιµετωπίζει το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας σε µέτρα προστασίας των πολιτών από
την πιθανή διασπορά της πανδηµίας, σε ρυθµίσεις στήριξης της
αγοράς εργασίας γενικότερα, στη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην προστασία των εργαζοµένων σε αυτές, σε
µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, σε ρυθµίσεις
που κρίθηκαν απαραίτητες από τους ειδικούς ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια της νεολαίας στην εκπαιδευτική διαδικασία
και τέλος σε µέτρα στήριξης των συµπολιτών µας στην Εύβοια
που επλήγησαν κατά την θεοµηνία στις 8 και 9 Αυγούστου.
Αυτά είναι επιγραµµατικά τα µέτρα και οι ρυθµίσεις που εµείς
σήµερα καλούµαστε να κυρώσουµε. Πρόκειται για ρυθµίσεις που
λόγω του έκτακτου χαρακτήρα τους ήδη πήραν το δρόµο εφαρµογής. Κατ’ επέκταση γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το βασικό
ερώτηµα, στο οποίο καλούµαστε να δώσουµε σήµερα απάντηση,
είναι κατά πόσο αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα των περιστάσεων τηρώντας στάση υπεύθυνη µε εθνική οµοψυχία ή αν τελικά
από πλευράς της Αντιπολίτευσης επικρατήσει για άλλη µια φορά
η µικροψυχία και ο λαϊκισµός;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα µας διανύει για µια
ακόµη φορά στην ιστορία της µια κρίσιµη περίοδο πολλαπλών
και πολυεπίπεδων προκλήσεων. Πρόκειται για κρίσεις, οι οποίες
έχουν όλες απόλυτο εξωγενή χαρακτήρα, δηλαδή δεν προκλήθηκαν από την Ελλάδα ή από την Κυβέρνησή της και ως εκ τούτου δεν αφορούν µόνο τη χώρα µας. Επίσης, πρόκειται για
κρίσεις δυναµικές και όχι στατικές των οποίων τα δεδοµένα µέρα
µε τη µέρα µεταβάλλονται. Αυτό οφείλουµε να το τονίσουµε,
καθώς εκεί έγκειται η βασική πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας όταν εµείς σήµερα
συζητούµε τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που εισάγονται στην έννοµη τάξη µας.
Το πρώτο κύµα της πανδηµίας του κορωνοϊού χτύπησε την
παγκόσµια κοινότητα πριν από λίγους µόλις µήνες προκαλώντας
τη µεγαλύτερη ύφεση για το σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας
όχι µόνο της Ελλάδας από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά. Η
Ελλάδα αυτή την ύφεση στο πρώτο εξάµηνο την αντιµετώπισε
έχοντας χαµηλότερη µέση ύφεση από το µέσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, η ύφεση αυτή ανάγκασε όχι µόνο την Ελλάδα, αλλά
ολόκληρη την Ευρώπη να αλλάξει πολιτική. Δαπανήθηκαν και θα
συνεχίσουν να δαπανούνται τεράστια χρηµατικά ποσά. Η Κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα φτάσει τελικά σε ρευστότητα και δηµοσιονοµικές δαπάνες στα είκοσι τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ,
αναγκαία όµως για να κρατηθεί ζωντανός ο οικονοµικός και κοινωνικός ιστός της χώρας.
Στην πρώτη φάση της πανδηµίας η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη πέτυχε, αυτό της το αναγνωρίζουµε όλοι τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Όλοι βεβαίως πλην της Αντιπολίτευσης, που δεν δίστασε τότε και για ακόµα µια φορά δεν
διστάζει και τώρα να καταχραστεί µια εξωγενή παγκόσµια κρίση
για να εξυπηρετήσει µικροπολιτικούς στόχους.
Τώρα η Κυβέρνηση προβαίνει στην λήψη επιπλέον αναγκαίων
ρυθµίσεων για τη θωράκιση της πολιτείας και της κοινωνίας και
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για την άµβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Αντί, λοιπόν,
να διεξαχθεί µια ουσιαστική και σοβαρή κοινοβουλευτική συζήτηση για τις ρυθµίσεις που εισάγονται εσείς αναλώνεστε σε αντιπολιτευτικές κορώνες και διχαστική ρητορεία.
Εισάγονται ρυθµίσεις διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του
µέτρου της αναστολής συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις,
στους τοµείς του επισιτισµού, του πολιτισµού, του αθλητισµού
και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά εξαιτίας της
πανδηµίας. Εντάσσονται εργαζόµενοι στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Απασχολούνται ιδιώτες γιατροί σε δηµόσια νοσοκοµεία
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και παράλληλα διπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ του δηµοσίου συστήµατος υγείας. Λαµβάνονται έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των συγκοινωνιών, την
προµήθεια µέτρων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων. Πραγµατοποιείται επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών χώρων,
µισθώσεων κύριας κατοικίας εξαρτώµενων µελών, φοιτητών και
ναυτικών. Παίρνονται µέτρα για τη στήριξη των εκµισθωτών. Καταβάλλεται αποζηµίωση ειδικού σκοπού σε εργαζοµένους που
τίθενται σε αναστολή. Πραγµατοποιούνται προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
Καταβάλλουµε µε άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κάθε δυνατή προσπάθεια παίρνοντας µέτρα και για το νέο κύµα
της πανδηµίας που εµφανίζεται και την ίδια ώρα αντιµετωπίζουµε
µια άκρως επιθετική Τουρκία και µια κρίση του µεταναστευτικού
µε τα φαινόµενα που ζήσαµε προ λίγων εικοσιτετράωρων στη
Μόρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε όλη αυτή τη διαδικασία εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης
και ειδικά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν βρίσκετε τη δύναµη και το πολιτικό σθένος να ξεπεράσετε τον κακό σας εαυτό.
Αυτό, βέβαια, το χρεώνεστε εσείς και όχι η Κυβέρνηση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία σε κάθε περίπτωση θα πράξουν τα απαραίτητα, ώστε να διασφαλίσουν τη
χώρα µας και τους συµπολίτες µας. Εκεί έγκειται η ουσία της πολιτικής µας υπευθυνότητας και σοβαρότητας και της διαφοράς
µας µε εσάς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Διονύσιος Ακτύπης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο
και µετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή εισήγησή µου µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη.
Τη στιγµή αυτή η χώρα µας καλείται και πάλι να υψώσει το
ανάστηµά της τόσο απέναντι σε µια παγκόσµια και πρωτοφανή
στα χρονικά υγειονοµική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής στην οικονοµία µας όσο και απέναντι στην έκρυθµη κατάσταση που διαµορφώνεται στο Αιγαίο, µε την Τουρκία να προκαλεί διαρκώς και
να καλλιεργεί κλίµα έντασης.
Είναι πλέον προφανές και αδιαµφισβήτητο πως η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας δεν µένει µε τα χέρια σταυρωµένα απέναντι στις καταστάσεις. Αντίθετα, σε πείσµα των καιρών, εµείς
επιλέγουµε τη δράση. Επιλέγουµε τη λήψη αποφασιστικών µέτρων, που έχουν πρόδηλο και µετρήσιµο αποτέλεσµα για τη διασφάλιση της υγείας των συµπολιτών µας, την πραγµατική
στήριξη της απασχόλησης, των επιχειρήσεων, του εισοδήµατος
των πιο αδύναµων, τη ρευστότητα της αγοράς και, βέβαια, την
προάσπιση των εθνικών µας συµφερόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα πλήρες
πλέγµα δώδεκα µέτρων ύψους 6,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που
έχουν ως στόχο τη συνολική ενίσχυση της οικονοµίας µας. Παράλληλα, ανακοίνωσε και έξι αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν
την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών όπλων, ενώ αυξάνουν το ανθρώπινο δυναµικό και εκσυγχρονίζουν τις δοµές των Ενόπλων Δυνάµεων.
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Έρχοµαι τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Σήµερα συζητούµε
την κύρωση δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, µε τις
οποίες ρυθµίζεται πληθώρα ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του νέου κορωνοϊού.
Πρόκειται για ρυθµίσεις στόχος των οποίων δεν είναι άλλος
από τη θωράκιση της κοινωνίας και την ανακούφιση της οικονοµίας µας, την άµεση ενίσχυση εργαζοµένων και επιχειρήσεων, τη
µέριµνα για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και τα νοικοκυριά
της χώρας µας.
Με την κύρωση των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου
η Κυβέρνηση αποδεικνύει έµπρακτα για µία ακόµα φορά ότι µεριµνά ουσιαστικά για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και την
προσαρµογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, για την προστασία των ανέργων, για την ενθάρρυνση των προσλήψεων, για
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή των απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα και, βεβαίως, για τη διασφάλιση οικονοµικών ενισχύσεων, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική
συγκυρία.
Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι εδώ για να εγγυηθεί, όχι µόνο ότι θα αντιµετωπίσει µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα και αυτή τη φάση της υγειονοµικής κρίσης, αλλά και ότι
δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν ποτέ πίσω, κανέναν απροστάτευτο.
Βεβαίως, τις κρίσιµες αυτές στιγµές δεχόµαστε µια ανελέητη
επίθεση λαϊκισµού από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Εξαπολύει
ανερυθρίαστα πληθώρα κατηγοριών προς πάσα κατεύθυνση.
Φτάνει στο σηµείο να µας κατηγορεί ακόµα και για την οικονοµική ύφεση, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως ακόµα και τώρα
που η παγκόσµια οικονοµία υφίσταται ένα από τα µεγαλύτερα
πλήγµατα όλων των εποχών η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
πολύ καλύτερη θέση σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μας κατηγορείτε ότι γκρεµίζουµε τα εργασιακά δικαιώµατα,
την ίδια στιγµή που λαµβάνουµε σηµαντική µέριµνα και µέτρα
για την ενίσχυση της εργασίας και την αποτροπή των απολύσεων.
Μας λέτε ότι τα µέτρα για τον τουρισµό υπήρξαν ανεπαρκή
και χωρίς προηγούµενη µελέτη, τη στιγµή που γνωρίζετε ότι
ακριβώς λόγω του ελεγχόµενου και µετά από µελέτη ανοίγµατος
του τουρισµού η κατάσταση δεν ξέφυγε ποτέ από τον έλεγχο,
ενώ έκτακτα µέτρα λαµβάνονταν κάθε στιγµή που παρατηρούνταν αύξηση των κρουσµάτων σε µια περιοχή.
Η επιτυχία δεν είναι αν θα υπάρξει κρούσµα, αλλά ούτε αυτό
είναι δύσκολο να το αποφύγουµε. Η ιχνηλάτηση, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά, έχει µεγάλη σηµασία και αυτή γινόταν µε πολύ µεγάλη επιτυχία.
Λέτε, επίσης, πως δεν θωρακίσαµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
για να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση αυτή διπλασίασε τις ΜΕΘ, ενίσχυσε τις µονάδες αυξηµένης φροντίδας, έδωσε λύσεις σε επείγοντα ζητήµατα
που αφορούν στο ΕΚΑΒ, εκτόξευσε τις προσλήψεις σε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκοµεία, κατάφερε να γίνονται δεκατριάµισι χιλιάδες τεστ και παραπάνω την ηµέρα, προσέθεσε νέες απαραίτητες ειδικότητες ιδιωτών γιατρών, που θα
µπορούν να απασχολούνται για την αντιµετώπιση των εκτάκτων
αναγκών στα δηµόσια νοσοκοµεία, στελέχωσε εκτάκτως και µε
ιδιώτες γιατρούς τα κέντρα υγείας και παράτεινε τις συµβάσεις
επαγγελµατιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων του ΕΟΔΥ σε όλη
την επικράτεια.
Ερωτώ. Πού τα στηρίζετε όλα αυτά τα οποία λέτε; Διότι η
πραγµατικότητα µονίµως σας διαψεύδει. Για µία ακόµα φορά επιδιώκετε να λαϊκίσετε και να αποπροσανατολίσετε την κοινή
γνώµη. Τα ψέµατα, όµως, τελείωσαν για εσάς. Εποχές, όπως
αυτή του 2014, όπου εξαγγείλατε το δήθεν µη διαπραγµατεύσιµο
πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, για να έρθετε µετά και να εξοντώσετε τον ελληνικό λαό, έχουν ευτυχώς περάσει ανεπιστρεπτί.
Φαίνεται, όµως, ότι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ εύκολα ξεχνάτε το παρελθόν, όπως την περασµένη εβδοµάδα ξεχάσατε ποιανού δηµιούργηµα ήταν η Μόρια. Μας «κουνάτε το δάχτυλο» και µας
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κάνετε µαθήµατα περί ανθρωπισµού, ξεχνώντας ότι η Μόρια βρισκόταν σε ανθρωπιστική κρίση, κυρίως κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν σύµφωνα µε µαρτυρίες των ίδιων των µεταναστών σηµειώνονταν µέσα στο ΚΥΤ περιστατικά ακραίας βίας. Όταν άνθρωποι αντιµετώπιζαν καθηµερινή έλλειψη φαγητού και νερού.
Όταν το χιόνι σκέπαζε τις σκηνές καλοκαιρινού τύπου όπου κοιµόντουσαν οικογένειες µε µικρά παιδιά και άλλα πολλά, τα οποία
απλώς επιβεβαιώνουν ότι κληρονοµήσαµε από εσάς µια κατάσταση εκτός ελέγχου, για να την καταστήσουµε διαχειρίσιµη
µέσα σε διάστηµα µόλις µερικών µηνών. Αρκεί να πούµε πως από
τους είκοσι πέντε χιλιάδες µετανάστες στη Μυτιλήνη πλέον βρίσκονται δώδεκα χιλιάδες, ενώ έχουν µηδενιστεί οι ροές.
Τέλος, θα έλεγα ότι έχει γίνει πλέον κατανοητό σε όλη την ελληνική κοινωνία και όχι µόνο -µας έχετε πείσει γι’ αυτό- ότι δεν
σας ενδιαφέρει η ευηµερία, η ασφάλεια και η πρόοδος των Ελλήνων. Όλα είναι προσχηµατικά. Επενδύετε στην πιθανή απόλυτη καταστροφή των πάντων, γιατί έτσι πιστεύετε ότι µπορεί να
σταµατήσετε τον κατήφορο που έχετε πάρει ως παράταξη και
ως ιδεολογική άποψη.
Θα κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς µε µία διατύπωση. Είναι πλέον καταφανές πως οι κρίσεις, είτε αυτές είναι οικονοµικές είτε είναι υγειονοµικές, δεν αντιµετωπίζονται µε
λαϊκισµό, άσκοπες ενέργειες και ευχολόγια. Απαιτούν µια κυβέρνηση που είναι σε διαρκή ετοιµότητα να λάβει άµεσες αποφάσεις
µε θάρρος και υπευθυνότητα, έχοντας πάντοτε ως γνώµονα το
καλό των πολιτών της και την ευηµερία του τόπου.
Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι άλλη από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς ξεκινήσαµε να κυβερνάµε πάνω σε µια
συµφωνία αλήθειας µε τον λαό. Εσείς συνεχίστε να επενδύσετε
στο ψέµα και την καταστροφή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας. Μετά τον κ. Χήτα θα µιλήσει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Θα µου επιτρέψετε να πω σήµερα ότι είναι µια άγια µέρα η σηµερινή, είναι η ύψωση του Τιµίου Σταυρού, µία πολύ σηµαντική
ηµέρα για την Ορθοδοξία. Να πούµε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα µας και χρόνια πολλά και
στην Κύπρο.
Θα ξεκινήσω µε το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορώ να καταλάβω αυτή τη µανία της Νέας Δηµοκρατίας να φέρνει ένα σωστό και να το «κουµπώνει» µαζί µε ένα
λάθος. Δεν ξέρω τι θέλετε ακριβώς να κάνετε. Να µας αναγκάσετε να ψηφίσουµε κάτι; Μας φέρνετε κάτι, το οποίο είναι σωστό,
κατά τις δικές µας πολιτικές πεποιθήσεις, και το «κουµπώνετε»
µε κάτι απαράδεκτο.
Είναι αποκαρδιωτικό, τουλάχιστον για τους Έλληνες, κύριε
Υπουργέ, γι’ αυτούς που έχουν νιώσει στο πετσί τους και τη φτωχοποίηση και το λαθροµεταναστευτικό και όλα αυτά, να φέρνετε
τώρα προνόµια που θα δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης σε
όλους αυτούς και να το «κουµπώνετε» µαζί µε χρήµατα για την
άµυνα. Πού κολλάει το ένα µε το άλλο; Πού κολλάει η λαθροµετανάστευση µε την άµυνα; Και τα φέρνετε µαζί. Δεν τα διαχωρίζετε.
Τι είναι αυτό ακριβώς; Πάτε να µας µπερδέψετε; Να µας σύρετε σε µια απόφαση; Δεν ξέρω. Έχουµε καλούς νοµικούς και
εµείς διαβάζουµε αρκετά και τα βρίσκουµε αυτά. Δεν πρόκειται
να µας παρασύρετε σε τέτοια πράγµατα.
Είναι φοβερό γιατί προβλέπεται, πιστώσεις του Υπουργείου
Μετανάστευσης -αυτό είναι το νοµοσχέδιο- να µπορούν να διατεθούν για την προστασία κάθε είδους δοµών φιλοξενίας προσφύγων-µεταναστών και να αποσυµφορηθούν οι δοµές. Αυτό
κάνετε.
Με το άρθρο 23 θα συσταθούν συλλογικά όργανα για την προστασία των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, που διαβιούν σε
κλειστές δοµές και το φέρνετε µαζί µε την ενίσχυση της άµυνάς
µας. Και πού πάτε να δώσετε προνόµια, κύριε Υπουργέ; Ξέρετε
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που δίνουν προνόµια; Δίνουν προνόµια στους εµπρηστές της ελληνικής γης. Δίνουν προνόµια σε αυτούς που καίνε και καταπατάνε την ελληνική περιουσία. Δίνουν προνόµια στους
καταστροφείς των εκκλησιών και στους πολέµιους της ορθοδοξίας. Δίνουν προνόµια στους φανατικούς µουσουλµάνους, που
είχε στείλει ο Ερντογάν εδώ και ο υβριδικός πόλεµος καλά κρατεί. Σ’ αυτούς δίνετε προνόµια ακόµα και τώρα.
Δίνετε προνόµια στην πακιστανική καµόρα, κύριε Υπουργέ,
που έχει που παρέχει στην Κρήτη και στην Ηλεία και το ξέρετε
πολύ καλά και κάνει κουµάντο στη µαύρη αγορά. Αν βγείτε λίγο
έξω από τις αίθουσες αυτές εδώ και περπατήστε στην κοινωνία
και στην περιφέρεια θα δείτε όλα αυτά. Χρηµατοδοτείτε µε κάθε
τρόπο και µέσο την υγειονοµική βόµβα, που λέγεται hotspot και
γεµίζετε όλη την Ελλάδα. Και κάνετε ακόµα και επιτάξεις χωραφιών για να στήσετε hotspots γι’ αυτούς. Βέβαια το να προχωρήσετε σε επίταξη κτηρίων για τα ελληνόπουλα, τους µαθητές
µας που ξεκίνησαν σήµερα τα σχολεία για να µην στοιβάζονται
κατά είκοσι έξι, είκοσι επτά, είκοσι οκτώ στις αίθουσες, δεν το
κάνετε. Εκεί µια µασκούλα, παγουρίνο και λύθηκε το πρόβληµα.
Την ώρα, λοιπόν, που σπαταλάτε γι’ αυτούς εκατοµµύρια ευρώ
µόνο για φαγητά τα οποία δεν τα τρώνε και τα πετάνε και το ξέρετε όλοι εδώ µέσα ότι συµβαίνει αυτό, στέλνετε Έλληνες αστυνοµικούς να τους νταντεύουν και να τους προφυλάσσουν µε ένα
σάντουιτς µε δύο ντοµάτες και µια φέτα κασέρι µέσα. Αυτές είναι
φωτογραφίες από Έλληνες αστυνοµικούς που µας τις στέλνουν,
που είναι δώδεκα και δεκατέσσερις ώρες. Αυτά κάνετε και στους
άλλους προσφέρετε πλούσια γεύµατα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελληνική Λύση είναι έξω από το Κοινοβούλιο, δεν είναι µέσα
στο Κοινοβούλιο και όλοι οι Βουλευτές βρισκόµαστε σε µια περιοδεία. Βρέθηκα, λοιπόν, στον Νοµό Πέλλας. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος µέσα στην Αίθουσα είναι από την Πέλλα.
Ένας από τους ανθρώπους που ήρθε να µας συναντήσει ήταν ο
Πρόεδρος του συλλόγου πολυτέκνων, ο οποίος µου είπε: «Κύριε
Βουλευτά, γιατί µας έκοψαν κάποια προνόµια που είχαµε; Παίρναµε κάποια φρούτα. Παίρναµε κάποια δωρεάν τρόφιµα, ό,τι περίσσευε. Γιατί µας τα έκοψαν αυτά; Και γιατί ταΐζουν αυτούς που
έχουν έρθει παράνοµα στη χώρα µας;».
Τον κοιτούσα και λέω: «Βρε άνθρωπέ µου, τι να σου πω;». Θα
τα πω, τα έχουµε πει, τα έχει πει ο Πρόεδρος εκατόν πενήντα
φορές. Τι να πω τώρα; Κι έχετε βάλει στη µαύρη λίστα τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τέσσερα και πέντε παιδιά εν µέσω
δηµογραφικού προβλήµατος και µέσω υβριδικού πολέµου µε
τους λαθροµετανάστες που κινδυνεύει ο κοινωνικό ιστός της
χώρας µας και αδιαφορείτε για τους ανθρώπους αυτούς.
Αδιαφορείτε, όµως, για πολλούς, γιατί είδαµε κι άλλο κόσµο
εκεί που πήγαµε. Είδαµε αγρότες, κτηνοτρόφους, γιατρούς, είδαµε προέδρους σωµατείων εργαζοµένων στα νοσοκοµεία. Τον
Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα κτηνοτρόφο, τον έµπορο, τον µικροεπιχειρηµατία, τον σκληρά εργαζόµενο, όλους αυτούς τους
έχετε ξεχάσει. Και τα είδαµε στην Πέλλα, στην Καστοριά, στην
Κοζάνη, στα Γρεβενά, στη Λέσβο, στην Ήπειρο, στον Έβρο, σε
όλα αυτά µέρος στα µέρη που έχουµε πάει.
Είναι ασύλληπτη πραγµατικά η δήλωση του Πρωθυπουργού
της χώρας µετά την καταστροφή της Μόριας και τον εµπρησµό
να λέει ότι οφείλεται σε κάποιους υπερδραστήριους. Έτσι χαρακτήρισε αυτούς που κάψανε τη Μόρια, που ήταν στηµένο έργο.
Τους ονόµασε χθες «υπερδραστήριους». Η εξέγερση, λοιπόν,
των λαθροµεταναστών, που είναι µια καλά οργανωµένη πέµπτη
φάλαγγα που έχει µπει στην Ελλάδα σταλµένη από τον Ερντογάν, οφείλεται σε κάποιους υπερδραστήριους. Απίστευτη δήλωση του Πρωθυπουργού!
Και δεν θα ξεµπερδέψουµε έτσι εύκολα µε δαύτους. Αυτοί
ήρθαν για να µείνουν και θα έρθουν και άλλοι. Και το παράδειγµα
της Μόριας θα το ακολουθήσουν κι άλλοι σε άλλες δοµές. Δυστυχώς, θα είµαστε εδώ και θα το δούµε µπροστά µας. Δεν πρόκειται να ξεµπερδεύουµε έτσι εύκολα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η µόνη λύση και όσο πιο γρήγορα προχωρήσουµε στη λύση
αυτή, τόσο πιο γρήγορα θα σπάσει το απόστηµα και θα γλυτώσει
η πατρίδα µας, είναι η λύση που έχει προτείνει ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης και η Ελληνική Λύση από την πρώτη µέρα που
µπήκαµε εδώ µέσα. Σας είπε κάποια στιγµή: «Νοικιάστε καράβια
και βάλτε τους µέσα να αποσυµφορηθούν τα νησιά. Μην τους
στέλνετε στην επαρχία, µην τους στέλνετε στην ηπειρωτική
χώρα». Και τώρα βλέπω ότι η λύση αυτή προκρίνεται.
Σας έχουµε πει για ακατοίκητα νησιά από την πρώτη στιγµή.
Θα φτάσουµε στη λύση αυτή, γιατί αυτή είναι η λύση της λογικής. Δεν υπάρχει άλλη λύση µε αυτούς. Η εξέγερση θα συνεχιστεί. Θα ακολουθήσει ντόµινο! Ακατοίκητα νησιά και απέλαση
τώρα!
Άκουγα το πρωί τον κ. Μηταράκη στο ραδιόφωνο να δίνει συγχαρητήρια στον Ελληνικό Στρατό και στις Ένοπλες Δυνάµεις. Για
ποιον λόγο; Που στήσανε σε τέσσερις µέρες τη νέα δοµή κάτω!
Έχουνε κάνει τον Ελληνικό Στρατό και τις Ένοπλες Δυνάµεις µας
τραπεζοκόµους και σερβιτόρους -ντρέποµαι που το λέω!- των
λαθροµεταναστών και των ΜΚΟ που κάθονται στη σκιά και τους
ελέγχουν αν κάνουν τη δουλειά τους! Και τα παλληκάρια τα δικά
µας στήνουν τις σκηνές αυτών για να µείνουν εκεί. Έτσι, αυτή
είναι η αλήθεια.
Και πάµε τώρα σε ένα άλλο παραµύθι. Γιατί έχουµε εδώ τους
φιλεύσπλαχνους και τους ανθρωπιστές για τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν ξέρουµε τα ασυνόδευτα ούτε πόσα είναι, ούτε πόσων
χρονών είναι, γιατί έρχονται εδώ χωρίς έγγραφα, χωρίς χαρτιά.
Ασυνόδευτος θεωρείται αυτός που είναι δεκαεπτά µισό, δεκαεπτά και έντεκα µήνες, ο κάτω των δεκαοκτώ.
Εγώ θα σας µιλήσω µε στοιχεία. Μετανάστες που υπάρχουν
στην Ελλάδα ασυνόδευτοι τον Αύγουστο του 2020 ήταν τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά άτοµα. Πρώτη αλήθεια. Το 93%
εξ αυτών είναι αγόρια. Το ακούτε, οι φιλεύσπλαχνοι; Το 93% εξ
αυτών που δεν ξέρουµε πόσων χρονών είναι, αν είναι δεκαοκτώ,
είκοσι, είκοσι δύο, τους βλέπετε νταγλαράδες, είναι αγόρια. Το
7% είναι κορίτσια.
Αλήθεια δεύτερη. Το ποσοστό των παιδιών κάτω των δεκατεσσάρων, που εκεί θα πονέσουµε µαζί, είναι µόλις 7,9%. Όλο το
υπόλοιπο, το 92% είναι πάνω από δεκατεσσάρων χρονών. Το αντιλαµβάνεστε αυτό;
Αλήθεια τρίτη. Από το Πακιστάν είναι το 23% αυτών στους
οποίους αναφέροµαι, από το Αφγανιστάν το 39% -το µεγαλύτερο
πρόβληµά µας είναι οι Αφγανοί αυτή τη στιγµή, το ξέρετε- από
άλλες χώρες το 27% και από τη Συρία µόλις στο 11%. Είναι στοιχεία επίσηµα για τα ασυνόδευτα. Είναι η πέµπτη φάλαγγα που
έχει µπει εδώ µέσα και εµείς σφυρίζουµε αδιάφορα.
Πάµε λίγο στα ελληνοτουρκικά και στη συµφωνία µε την Τουρκία. Δεν θέλει κυρώσεις ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το είπε
και χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Δεν θέλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Και ήρθε
η επαλήθευση όταν λέγαµε ότι είχε διαβεβαιώσει τους Γερµανούς -που το φώναζε από εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος- για τη
µη επιβολή κυρώσεων. Αυτό έγινε και χθες.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και η τρόικα εσωτερικού εδώ, όλοι σας το Κίνηµα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα
Δηµοκρατία, θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εθνική ήττα,
να το ξέρετε. Γιατί εδώ υπάρχει, δυστυχώς, άλλη µια δικαίωση.
Όλη ιστορία αυτή που στήθηκε ήταν ένα θέατρο: Να φτάσουµε
την κατάσταση µη παραπέρα, πόλεµος, αµάν πόλεµος, ούτως
ώστε τώρα να πούµε: Παιδιά, δεν έχουµε πόλεµο. Ελάτε να κουβεντιάσουµε να τα βρούµε, να δούµε τι θα κάνουµε. Πάτε σε συνεκµετάλλευση µε την ευλογία και των άλλων δύο µεγάλων
κοµµάτων και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Κινήµατος Αλλαγής.
Και υπάρχει συνάντηση αύριο, κύριοι συνάδελφοι, Ελλάδας,
Τουρκίας και ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες; Έτσι λέει ο κ. Στόλτενµπεργκ. Προχθές πέσατε να τον φάτε όταν έκανε τη δήλωση ότι
η Ελλάς είναι έτοιµη για διάλογο. «Τι είναι αυτά που λέτε; Εµείς
δεν είπαµε ποτέ τέτοια πράγµατα». Και πριν αλέκτωρ λαλήσει,
αύριο υπάρχει συνάντηση. Τσάµπα τον κατηγορούσατε τον Στόλτενµπεργκ.
Θέλετε διάλογο; Να δεχθούµε ότι θέλετε διάλογο, να πάµε σε
διάλογο. Πώς να πάµε σε διάλογο; Να πούµε τι; Αποστρατικο-
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ποίηση νησιών, συνεκµετάλλευση στο Αιγαίου; Τι να πούµε; Αν
θέλει διάλογο η Τουρκία, να βάλουµε εµείς τους δικούς µας
όρους και ορίστε κάποιοι από αυτούς αν όχι όλοι.
Θα αποδεχτούµε, λοιπόν, διάλογο µε αυτές τις προϋποθέσεις:
Επέκταση των χωρικών υδάτων στα δώδεκα ναυτικά µίλια στο Αιγαίο. Βάλτε το στο τραπέζι να το κουβεντιάσουµε. Αναγνώριση
ολόκληρης της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Αποχώρηση των στρατευµάτων από την Κύπρο. Βάλτε το να το κουβεντιάσουµε µε τους
Τούρκους. Εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάνης για την Ίµβρο
και την Τένεδο µε επιστροφή των Ελλήνων ή των κληρονόµων
στα σπίτια και τις περιουσίες. Αποζηµίωση και επιστροφή στην
Κωνσταντινούπολη των εκδιωχθέντων Ελλήνων και των κληρονόµων τους. Βάλτε τα αυτά στο τραπέζι για να κουβεντιάσουµε
µε τους Τούρκους. Επιστροφή -και πολύ σηµαντικό το καθεστώς
Εκκλησίας- όλων των εκκλησιών στην Τουρκία που µετατράπηκαν τον τελευταίο καιρό σε τζαµιά. Καθιέρωση της Αγίας Σοφίας
ως Εκκλησίας του Πατριαρχείου.
Μπορείτε να τα κάνετε αυτά; Μπορούµε να τα βάλουµε αυτά
στους Τούρκους και να είµαστε µαζί όλοι; Αλλά δεν υπάρχει
λόγος εθνικής συνεννόησης γι’ αυτό. Εγκαταλείψαµε -και ο Πρόεδρός µας- την ιδέα και την επιµονή για σύγκληση Συµβουλίου
Πολιτικών Αρχηγών. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι µιλάτε µεταξύ
σας. Ή ενοχλούµε ή περισσεύουµε.
Πάµε τώρα να ευχηθούµε και καλή σχολική χρονιά στα παιδιά
µας. Είναι παιδιά όλων µας. Οι περισσότεροι είµαστε γονείς και
απευθυνόµενοι σήµερα στους Έλληνες και τις Ελληνικές θα πω
για καλή σχολική χρονιά, µια περίεργη σχολική χρονιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακούστε λίγο όσο αφορά το θέµα µε τη µάσκα, γιατί έχει παρατραβήξει. Δεν είµαστε γιατροί. Μια γιατρό έχουµε στην κοινοβουλευτική οµάδα. Οι υπόλοιποι είµαστε οικονοµολόγοι, άλλος
δηµοσιογράφος κ.λπ.. Επικαλούµαστε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας -τον οποίο και εσείς επικαλείστε µονίµως- που λέει
ότι η µάσκα σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών δύναται να δηµιουργήσει προβλήµατα και ψυχοκοινωνικά και υγείας. Επικαλούµαι τη δήλωση του εθνικού µας επικοινωνιολόγου, το αγαπηµένο
παιδί των φαρµακευτικών εταιρειών, τον κ. Σύψα που µας τον φυτέψατε να µας κάνει πλύση εγκεφάλου κάθε µέρα, που λέει ότι –
προσέξτε, άλλο ότι η επιστήµη προχωράει, αναθεωρεί γιατί τώρα
γνωρίζει τον COVID- µετά τις δύο ώρες η µάσκα γίνεται επικίνδυνη. Το είπε ο Σύψας ρε παιδιά! Το παίζουν παντού! Μας είπε
και το άλλο ο Σύψας σήµερα, ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά να
µεταδοθεί ο ιός στις δοµές -ίσως χρειαστώ και τη δευτερολογία
µου κύριε Πρόεδρε και τελειώνω σε τρία λεπτά από τώρα- γιατί
εκεί είναι νέοι σε ηλικία και δεν θα µεταδοθεί ο ιός στις δοµές
των λαθροµεταναστών. Είναι να τρελαίνεσαι!
Λένε τέτοια πράγµατα στον ελληνικό λαό, την ώρα που σήµερα
στείλαµε τα παιδιά µας, τα πιτσιρίκια τεσσάρων, πέντε κι έξι χρονών µε µάσκες. Βάλτε µάσκα υποχρεωτική από δώδεκα ετών και
πάνω. Γιατί στα µικρά παιδιά, από τη στιγµή που ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας λέει ότι απαγορεύεται η χρήση µάσκας κάτω
από τα έξι; Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Πρόεδρος, δεν το λέει
κανένας, το λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.
Και βέβαια περισσεύει η υποκρισία. Τάξη στα σχολεία, την ώρα
που απ’ έξω οι καφετέριες ήταν γεµάτες σήµερα και έπιναν καφέ
έξι-έξι, οχτώ-οχτώ. Πήγατε να δείτε; Χαµός γινόταν! Χθες στο
Κατράκειο είχε πέντε χιλιάδες κόσµο σε συναυλία χωρίς µάσκες,
χωρίς µέτρα, χωρίς τίποτα. Παιδιά είναι υποκριτικά όλα αυτά.
Δεν το βλέπετε; Άλλα µέτρα και άλλα σταθµά, δυστυχώς.
Ερχόµουν το πρωί να πάω στο αεροδρόµιο και έβλεπα στον
περιφερειακό Θεσσαλονίκης, κύριε Λοβέδρο, -που αγαπάτε τη
Θεσσαλονίκη- ταµπέλες φωτεινές µε το µήνυµα: «Φοράµε µάσκα,
µένουµε ασφαλείς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», αντί να
υπάρχουν τα µηνύµατα «βάλτε ζώνη, κράνος, µη τρέχεις»; Τέτοια
πλύση εγκεφάλου; Είναι απίστευτο! Το έχω εδώ και θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Χήτας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα θέµα το οποίο είναι σαν να
µην έγινε. Πού είναι ο κ. Πολάκης; Δεν έγινε τίποτα, τίποτα δεν
έγινε. Ρίξατε το πολιτικό σκηνικό µήνες τώρα σε επίπεδο λάσπης,
βριζόσασταν, εκφράσεις απίστευτες ο ένας µε τον άλλον, απειλές, δικαστήρια, κόντρες και ήρθε η ώρα να πάει ο Πολάκης στα
δικαστήρια. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Τον
συµπαθώ κιόλας τον Παύλο. Ας κρίνει το δικαστήριο εάν φταίει
ή δεν φταίει, εάν είναι ένοχος ή όχι. Και ρε παιδιά εσείς της Νέας
Δηµοκρατίας δεν είπατε να αρθεί η ασυλία του; Είστε λιγότεροι
από τους συριζαίους; Πώς έγινε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχω πάρει και τη δευτερολογία
µου, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είστε και εκτός
θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Υπήρξαν συνάδελφοι που µίλησαν
αντί για επτά λεπτά, έντεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας διακόπτω, αλλά κάνω τη σχετική παρατήρηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ζητάω και την δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
Ή λοιπόν έχετε συµφωνήσει ή εδώ µιλάµε για ένα τεράστιο
ατόπηµα. Φυσικά τα µέσα το «έπνιξαν» το θέµα. Κανείς τίποτα!
Πού είναι η άρση ασυλίας; Πανηγύριζαν στο καφενείο της Βουλής λες και η Ελλάδα πήρε το Euro. Θα πει κάποιος από τη Νέα
Δηµοκρατία κάτι γι’ αυτό; Θα µιλήσεις κανείς; Κοπάνα σε ψηφοφορία; Πρώτη φορά!
Και κλείνω για να µην έχετε καµµία αγωνία ότι η Ελληνική Λύση
και στην ψηφοφορία επί της αρχής -όπως είπε ο εισηγητής µαςείναι «όχι» και στα τρία άρθρα που µπήκαν στην ονοµαστική ψηφοφορία είµαστε στο «όχι».
Κύριε Πρόεδρε θα µπορούσα να µιλήσω και άλλο, γιατί έχω
δικαίωµα λόγω της δευτερολογίας µου. Σταµατώ. Θα ήθελα
όµως επικαλούµενος την ευαισθησία που δείχνετε σε εµάς να
την δείχνετε και σε όλους τους υπόλοιπους. Ο κ. Κεγκέρογλου
µίλησε εντεκάµισι λεπτά αντί για επτά. Μίλησε 50% περισσότερο.
Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µίλησα δώδεκα και
έφτασα τα δεκαπέντε µε τη δευτερολογία µου. Σας παρακαλώ
πολύ, δεν είναι η πρώτη φορά. Εκπροσωπώ αυτή τη στιγµή το
κόµµα µου και έχω δικαίωµα να µιλήσω και την δευτερολογία
µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Η παρατήρηση
ήταν ότι ήσασταν εκτός θέµατος και θα ήθελα να µιλούσατε επί
του θέµατος. Δεν σας περιόρισα τον χρόνο. Η µνεία του να συντοµεύσουµε είναι διαφορετικό πράγµα από το να σας διακόψω.
Δεν σας διέκοψα γι’ αυτό. Απλώς µιλούσατε για ένα θέµα που
είχε σχέση µε άρση ασυλίας συναδέλφου, άσχετο εντελώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχω δικαίωµα να µιλήσω για όλα.
Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το λέω σύµφωνα
µε το άρθρο 66 παράγραφος 8 του Κανονισµού.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η χώρα έχει εισέλθει σε µία νέα περίοδο µεγάλης
ύφεσης. Ήδη το δεύτερο τρίµηνο του 2020 η ύφεση έχει σκαρφαλώσει στο 15,2% χωρίς να υπολογίζεται ακόµη η ζηµιά από
τον κατάρρευση της τουριστικής δραστηριότητας. Αντί η Κυβέρνηση να λάβει γενναία µέτρα στήριξης της οικονοµίας, της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας και των εργαζοµένων ώστε να
αποτραπούν τα λουκέτα και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, προωθεί τη νοµοθέτηση περαιτέρω ελαστικοποίησης µέχρι
ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων.
Σε αυτή την εχθρική στάση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας προς τους εργαζόµενους προστίθεται και το στοιχείο
της αδιαφορίας της για αυτούς, πράγµα, που αποδεικνύεται µε
το γεγονός ότι η Ελλάδα εξασφάλισε 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
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από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «SURE» για την ενίσχυση της εργασίας, όταν χώρες του ίδιου µεγέθους και των ίδιων χαρακτηριστικών µε την Ελλάδα όπως η Πορτογαλία απέσπασαν 5,6
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με το υπό κρίση νοµοσχέδιο προβλέπονται οι αγαπηµένες
σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, νεοφιλελεύθερες πολιτικές
κατεδάφισης των βασικών εργασιακών δικαιωµάτων. Ειδικότερα,
παρατείνεται το καθεστώς της αναστολής των συµβάσεων εργασίας µε την καθιέρωση νέου υποκατώτατου µισθού ως αποζηµίωσης για τις εν αναστολή τελούσες συµβάσεις εργασίας. Έτσι
συνεχίζεται η ουσιαστική επιδότησης της ανεργίας αντί να ενισχυθεί η επιδότηση της εργασίας
Επιπλέον θεσπίζονται απλήρωτες υπερωρίες για τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή, αφού παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες, που τους απασχολούν, να καθορίσουν µε απόφασή τους ότι
η εργασία που παρέχεται από αυτούς τους εργαζόµενους θα
πραγµατοποιείται µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως εργασίας
οπότε καταβάλλεται κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των
ασφαλιστικών εισφορών ή να απασχολούνται οι εργαζόµενοι
σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης πέραν του ηµερήσιου
συµβατικού ωραρίου κατά µία ώρα ηµερησίως σε άλλες εργάσιµες µέρες από τη λήξη του περιορισµού του εργαζοµένου µέχρι
τη συµπλήρωση του ηµίσεως των ωρών που αντιστοιχούν στις
εργάσιµες ηµέρες παραµονής κατ’ οίκον χωρίς καταβολή αµοιβής.
Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η δυνατότητα υπερωριακής
απασχόλησης µε µονοµερή απόφαση των εργοδοτών. Παρατείνεται το αποτυχηµένο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που µειώνει
µισθούς και ελαστικοποιεί περαιτέρω την εργασία, αφού µετατρέπει την πλήρη εργασία σε µερική και εκ περιτροπής µε τρόπο
ώστε να επιδοτείται η µισή δουλειά µε αµοιβή µισό µισθό.
Μειώνεται το δώρο των Χριστουγέννων για τους εργαζοµένους, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή
αφού αυτό θα υπολογίζεται βάσει της µειωµένης αποζηµίωσης
των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ, που ελάµβαναν όσο
βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής, και όχι βάσει του ονοµαστικού µισθού. Προβλέπεται περαιτέρω καθυστέρηση –αναστολή, µαταίωση;- της αύξησης του κατώτατου µισθού,
τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2021. Είναι γνωστό ότι
και για φέτος έχει ήδη ακυρωθεί οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου µισθού, ενώ δεν προβλέπεται κανένα µέτρο για τη ρύθµιση
του ανεξέλεγκτου τοπίου της τηλεργασίας, αφήνοντάς το και
αυτό στις καλένδες και εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο ελαστικοποίησης της εργασίας, όπως εξήγγειλε χθες µε απειλητικό
τρόπο ο Πρωθυπουργός.
Όσον αφορά την εκπαίδευση η Κυβέρνηση άφησε να περάσει
άπρακτο το διάστηµα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων,
χωρίς την παραµικρή προεργασία για το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς. Η διενέργεια τεστ, η παροχή υπηρεσιών απολύµανσης και καθαριότητας, η τήρηση των αποστάσεων, η διάθεση
των υπολοίπων µέσων προστασίας και η χρήση µάσκας αποτελούν το προστατευτικό πλαίσιο, όπως συστήνουν οι ειδικοί.
Όµως, αυτά δεν φαίνεται ότι µπόρεσαν ή ότι µπορούν να υλοποιηθούν. Δυστυχώς, οι µαθητές θα στοιβάζονται στις αίθουσες
διδασκαλίας, χωρίς να τηρούνται οι αποστάσεις, αφού δεν έχει
προβλεφθεί η προσθήκη ή η αναδιαµόρφωση των αιθουσών διδασκαλίας, ώστε οι µαθητές ανά τµήµα να µην υπερβαίνουν τον
αριθµό, των δεκαπέντε, οι µάσκες και τα υπόλοιπα µέσα προστασίας δεν είχαν φθάσει, τουλάχιστον, µέχρι χθες στα σχολεία, οι
καθαριστές και οι καθαρίστριες δεν έχουν ακόµη προσληφθεί και
αναλάβει καθήκοντα, διορισµοί µόνιµων καθηγητών και δασκάλων δεν έχουν σχεδιαστεί, προσλήψεις επαρκούς αριθµού αναπληρωτών δεν έχουν γίνει και πάντως επιπλέον αριθµός δεν έχει
προβλεφθεί που να καλύπτει τις πρόσθετες ανάγκες.
Κατά συνέπεια και εφέτος, ειδικά όµως φέτος, η λειτουργία
των σχολείων επαφίεται στον πατριωτισµό των εκπαιδευτικών,
αφού η Κυβέρνηση άφησε τα πράγµατα στην τύχη τους, µη διαθέτοντας επιπλέον πόρους, πιστή στην απέχθειά της προς το δηµόσιο σχολείο. Και βέβαια προστίθεται και µία άλλη κατηγορία
εκπαιδευτικών, ο εκπαιδευτικός που θα προσληφθεί ως «προσω-
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ρινός αναπληρωτής» -νέος όρος εργασίας στην εκπαίδευση- που
δεν είναι διαθέσιµος πλέον για καµµία άλλη πρόσληψη και εποµένως δεν µπορεί να είναι υποψήφιος και δεν δικαιούται να
προσληφθεί ως αναπληρωτής ορισµένου χρόνου, ακόµα και αν
έλθει η σειρά του, δηλαδή θα διαγραφεί από τους πίνακες προσλήψεως των αναπληρωτών.
Συµπερασµατικά, στο υπό κρίση νοµοσχέδιο αποτυπώνεται µε
ενάργεια η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας. Χρησιµοποιείται ως πάτηµα-πρόσχηµα η υγειονοµική κρίση, προκειµένου να εφαρµοστούν τα νεοφιλελεύθερα
προτάγµατά της, τα οποία δεν ενστερνίζονται ακόµη και κοινωνικά, µέχρι τώρα ή πρόσφατα τουλάχιστον, και πολιτικά στηρίγµατά της τα µεσαία στρώµατα, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες
και οι επαγγελµατίες, ακόµα και µέρος της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της Νέας Δηµοκρατίας σε πολλούς τοµείς του δηµόσιου βίου. Με αυτό τον τρόπο, η κρίση µετασχηµατίζεται σε
ευκαιρία.
Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων η νεοφιλελεύθερη επέλαση είχε ήδη ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, µε ρυθµίσεις κοπής και κατ’ επιταγήν του
ΣΕΒ, και µε ρυθµίσεις που είχαν προβλεφθεί και είχαν ψηφιστεί
από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που µετά τη µνηµονιακή λαίλαπα επανέφεραν σταδιακά την εργασιακή κανονικότητα. Στον χώρο της εκπαίδευσης οι απαξίωση του δηµόσιου
σχολείου, µε τη µειωµένη χρηµατοδότησή του, την αύξηση του
αριθµού των µαθητών ανά τµήµα και τα «δωράκια» στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, µε την αντίστοιχη υποβάθµιση της
θέσης των διδασκόντων σε αυτά, αποτελούν εµβληµατικές πολιτικές σας κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Τέλος, και στον χώρο της υγείας η υποβάθµισή της είναι χαρακτηριστική µε τη µείωση του προσωπικού σε αυτόν τον τοµέα,
αφού δεν πραγµατοποιήθηκαν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
ιατρών και νοσηλευτών και αφέθηκαν στην τύχη τους όλες οι
δοµές του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τα νοσοκοµεία, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -απευθύνοµαι στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- έχετε ήδη βεβαρηµένη πολιτεία σε
όλους τους τοµείς που αφορούν τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και όλα αυτά γίνονται µε απευθείας και φωτογραφικές αναθέσεις, και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ για την εξυπηρέτηση
«ηµετέρων». Σκοπός, η οικοδόµηση του λεγόµενου «επιτελικού
κράτους» της Δεξιάς του «Μωϋσή» Πρωθυπουργού, που δεν
είναι άλλο από το κράτος που είχε οικοδοµηθεί και στο παρελθόν, η ενίσχυση των µεγάλων και ισχυρών ιδιωτικών συµφερόντων, η ιδιωτικοποίηση και αυτών των τοµέων που αναφέρονται
στα βασικά κοινωνικά αγαθά, τα οποία µε αυτές τις πολιτικές µετασχηµατίζονται σε προϊόντα εµπορικής συναλλαγής.
Δεν πρόκειται συνεπώς για την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης,
για την οποία µίλησε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά για την Ελλάδα της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και του µη µέλλοντος
για τους πολλούς της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτσης για τρία λεπτά για να αναπτύξει την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 459 και ειδικό 83 της 11ης Σεπτεµβρίου του 2020.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχει διανεµηθεί η τροπολογία αυτή, κύριε
Πρόεδρε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, κύριοι συνάδελφοι, έχει διανεµηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται µια διαδικασία
µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που στο τέλος της προστέθηκαν κρίσιµες και σηµαντικές διατάξεις, ειδικά την περίοδο
αυτή, για την αγορά εργασίας, τους εργαζόµενους και τους
ανέργους. Η Κυβέρνηση απέδειξε στην πράξη, µε την παρέµβασή της αυτή, ότι στέκεται δίπλα σε κάθε εργαζόµενο, σε κάθε
άνεργο, και οι συγκεκριµένες διατάξεις είναι καταγεγραµµένες
και συζητούνται εδώ, τέσσερις ολόκληρες µέρες, στην επιτροπή
και στην Ολοµέλεια.
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Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ για την τροπολογία δυο-τρεις παρατηρήσεις σε αυτά τα οποία ακούστηκαν,
και επαναλαµβάνω και από την επιτροπή, τα οποία θεωρώ σηµαντικά για την αποκατάσταση της αλήθειας, έτσι όπως πρέπει
να λέγεται σ’ αυτή την Αίθουσα. Άκουσα την κριτική εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ για αντεργατική πολιτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική,
ότι ερχόµαστε να επιβάλουµε συνταγές του ΣΕΒ και όλα αυτά.
Πού τα είδατε γραµµένα αυτά; Στο όνειρό σας τα είδατε; Εγώ
τουλάχιστον στις διατάξεις τις συγκεκριµένες, και νοµίζω και η
κοινή γνώµη, δεν τα βλέπει αυτά. Είναι αντεργατική η διάταξη,
που µειώνει τις εκατό ηµέρες ασφάλισης σε πενήντα; Είναι αντεργατική η διάταξη που επεκτείνει τις αναστολές συµβάσεων
εργασίας; Είναι αντεργατική η διάταξη που επεκτείνει το πρόγραµµα συνεργασίας, στηρίζοντας τις θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις για να διατηρήσουµε τους εργαζόµενους; Είναι
αντεργατική η υπουργική απόφαση που θα βγάλουµε για να επεκτείνουµε κατά δύο µήνες τα επιδόµατα ανεργίας Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου στους ανέργους των οποίων ολοκληρώθηκε
το επίδοµα ανεργίας; Είναι αντεργατική η παρέµβασή µας για
τους ξεναγούς και τον κόσµο του πολιτισµού, που εντάσσουµε
µέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της «ΕΡΓΑΝΗ» για πρώτη
φορά, που ευτυχώς υπάρχει κι η «ΕΡΓΑΝΗ», έτσι ώστε να στηρίξουµε τον καλλιτεχνικό κόσµο και τον κόσµο της δηµιουργίας;
Είναι αντεργατικές αυτές οι διατάξεις;
Δικαίωµά σας να τοποθετήστε όπως θέλετε. Αν θέλετε, όµως,
να συµβάλλετε ειδικά αυτή την κρίσιµη περίοδο, όπως λέτε ότι θέλετε να κάντε, τουλάχιστον να τοποθετήστε µε ρεαλισµό και να
φέρνετε που και που καµµιά πρόταση τις οποίες ενίοτε, αν είναι
στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχουµε λόγο να µην αποδεχθούµε.
Τώρα, για το ζήτηµα της τροπολογίας, η τροπολογία, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι περισσότερο τυπικού και ουσιαστικού χαρακτήρα. Ουσιαστικού υπό την έννοια ότι είναι αναγκαία
καθώς κάνουµε παρατάσεις σε ζητήµατα χορήγησης ασφαλιστικών ικανοτήτων. Είναι πάγιες διαδικασίες αυτές που η Βουλή σε
ετήσια βάση φέρνει και ψηφίζει. Είναι διατάξεις οι οποίες δίνουν
την ασφαλιστική ικανότητα σε πάρα πολύ κόσµο.
Και τελικά καταλήγουµε και σε µία αναγκαστική διάταξη που
εντάσσεται µέσα στην τροπολογία για την προέκταση του
ν.4611/2019. Είναι για τις οφειλόµενες εισφορές κατεξοχήν ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν µπορεί να γίνει εκκαθάριση από
τον e-ΕΦΚΑ ακόµη.
Δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά καµµιά φορά πρέπει για να
µην κάνουµε λάθη στο µέλλον να λέµε τα πράγµατα όπως είναι.
Είναι δύο ολόκληρα χρόνια που δεν µπορεί να γίνει εκκαθάριση
διότι η σύνδεση του εισοδήµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών
µε τις ασφαλιστικές εισφορές δηµιούργησε τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβληµα. Είναι µία χαοτική κατάσταση. Και έναν
χρόνο µετά, που έχουµε αναλάβει την ευθύνη του e-ΕΦΚΑ από
τον Σεπτέµβριο του 2019 µέχρι τώρα, δυσκολεύονται τα συστήµατα να βρουν άκρη. Αυτό όµως θα τελειώσει.
Δίνουµε παράταση µέχρι τέλος του χρόνου για να διευκολύνουµε αυτόν τον κόσµο στη ρύθµιση του ν.4611/2019. Όµως, από
1-1-2020 γνωρίζει η Βουλή ότι µε την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση ν.4670 του Φεβρουαρίου του 2020, που αποσυνδέσαµε,
κύριε Λοβέρδο, που ήταν κοινή επιθυµία όλων, αυτό το πολύ αρνητικό, δηλαδή τη σύνδεση εισοδήµατος µε ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα υπάρχει πλέον στο µέλλον τέτοιο πρόβληµα στον
e-ΕΦΚΑ. Έχει τη δυνατότητα ο e-ΕΦΚΑ ανά ηµέρα να ξέρει την
ασφαλιστική ικανότητα όλων των ελεύθερων επαγγελµατιών και
αυτοαπασχολούµενων. Αυτές είναι οι διατάξεις, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να προσθέσω ακόµη ότι στην προέκταση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι
πολύ σηµαντικές δύο παρεµβάσεις, που θα έχουµε το επόµενο
διάστηµα. Η µία είναι η µείωση περαιτέρω κατά τριών µονάδων
των ασφαλιστικών εισφορών. Για να βοηθήσουµε λίγο τη Βουλή
θέλω να πω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές και το ύψος που είχαµε
µέχρι τώρα στο µη µισθολογικό κόστος των εργαζοµένων αποτελούν κάτι που υπονοµεύει ουσιαστικά την απασχόληση.
Θα δώσω κάποια νούµερα. Θυµίζω ότι το 2012 - 2014 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων στην Ελλάδα ήταν στο
46,56. Τότε κάτω από τη λυσσαλέα αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ακόµη
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και τότε µειώσαµε 6 µονάδες τις εισφορές και τις φτάσαµε στο
40,56. Φέτος µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση ν.4670 µειώσουµε από τον Ιούνιο και µετά κατά 0,90 και θα µειώσουµε για
το 2021 µε βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά τρεις
µονάδες µε αποτέλεσµα να φτάσουµε στο επίπεδο των 36,66 ποσοστιαίων µονάδων. Το βάρος για τους εργαζόµενους θα είναι
14,12 ενώ για τους εργοδότες 22,54.
Είναι η πιο γενναία και αποφασιστική πολιτική που µπορεί να
στηρίξει έµπρακτα και αποτελεσµατικά τις θέσεις εργασίας, τους
εργαζόµενους και στο τέλος να φέρει και εισόδηµα στους εργαζόµενους και στις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο,
αν επιτρέπετε, για να µιλήσω για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε τον λόγο,
κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Βρούτση, δεν αντιληφθήκατε τόσες ηµέρες που γίνεται η συζήτηση ότι ιδιαίτερα τα
άρθρα που αφορούν εργασιακά ζητήµατα έχουν ξεσηκώσει όχι
µόνο όλη την Αντιπολίτευση, αλλά και τους φορείς που εκπροσωπούν ευρύτερα τον χώρο;
Δεν γνωρίζετε ότι ήδη έχουν υποβληθεί για ονοµαστική ψηφοφορία τα συγκεκριµένα άρθρα τα οποία θα σας έλεγα ότι ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου; Διότι τι είναι η θέσπιση της
αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας; Αυτό το αρνείστε ότι συµβαίνει; Άρα, λοιπόν, προς τι έρχεστε εδώ και µας λέτε ότι «είναι
τέτοιες οι παρεµβάσεις µας στον εργασιακό χώρο που για πρώτη
φορά»;
Σας παρακαλώ, λοιπόν, αντιληφθείτε το τι συµβαίνει. Ιδιαίτερα
επιµένω αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον αυτή η διάταξη να αποσυρθεί. Αυτό ζητάει όλος ο εργαζόµενος κόσµος, αυτό ζητάνε
όλοι οι φορείς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλησπέρα και από
εµένα. Χρόνια πολλά και καλή εβδοµάδα.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απαντήσω προς τον συνάδελφο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά που λέει είναι εκτός πραγµατικότητας. Δεν συµβαίνουν αυτά, κύριε συνάδελφε. Αυτά που λέτε
τα βλέπετε µόνο στην κλειστή οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να πείτε και κάτι για να κάνετε αντιπολίτευση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μα, δεν είµαστε οι µόνοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ποια είναι η πραγµατικότητα; Μιλάµε για αδήλωτη
και απλήρωτη εργασία; Εννοείται πως όχι!
Προσέξτε, ζούµε σε έκτακτες συνθήκες και έχουµε πει ότι
έκτακτα µέτρα, αναγκαστικά µέτρα, όπως πήραµε και στο παρελθόν και τα αναιρέσαµε, έτσι και τώρα. Είµαστε αναγκασµένοι
σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο, πρωτόγνωρο, όπως όλες
οι νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες δεν έχουν προηγούµενο -αναστολές συµβάσεων εργασίας, άδειες ειδικού σκοπού, δεν υπήρχαν αυτά, τα φτιάξαµε τώρα- όλα αυτά θα τελειώσουν µε το
τέλος της πανδηµίας.
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση τι έχει συµβεί; Δώσαµε την ειδική άδεια, η οποία αφορά τις περιπτώσεις παιδιών τα οποία θα
προσβληθούν από τον COVID-19 στους γονείς και έχουν την ειδική άδεια αυτή οι γονείς.
Και έχουµε και την περίπτωση κατά την οποία, είτε επτά είτε
δεκατέσσερις ηµέρες συγκεκριµένα µε βάση τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ, εάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να µπει σε καραντίνα ο
εργαζόµενος τότε τις πληρώνεται όλες τις ηµέρες, δεν υπάρχει
απλήρωτη εργασία. Όλες οι ηµέρες πληρώνονται για τον εργαζόµενο. Τις µισές τις κάνει στο σπίτι του και τις άλλες µισές τις
αναπληρώνει µε µία ώρα επιπλέον στο οκτάωρο. Άρα που τα εί-
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δατε αυτά «αδήλωτη εργασία», «απλήρωτη εργασία»;
Εντάξει, είπαµε, προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση. Κάντε
την τουλάχιστον µε έναν ουσιαστικό τρόπο. Κάντε κάτι να κερδίσετε την κοινή γνώµη. Εσείς συνέχεια αυτοϋπονοµεύεστε γιατί
αυτά που λέτε είναι εκτός πραγµατικότητας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όποιος ξέρει γράµµατα αυτό διαβάζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αποστόλου, σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Φόρτωµας από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα περιβάλλον το οποίο κλονίζεται από τον κορωνοϊό και την πανδηµία
και τις συνέπειές τους η Κυβέρνηση διαµορφώνει ένα από τα πιο
απαιτητικά σχέδια διαχείρισης κρίσης το οποίο είχε ποτέ κληθεί
να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και το πράττει µε πολύ
µεγάλη επιτυχία.
Έτσι, λοιπόν, καθαρά λόγια, ρεαλισµό, αλλά και ένα ξεκάθαρο
πλάνο και σχέδιο για την επόµενη ηµέρα επιφύλαξε για τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διήµερη
παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των άλλων ανακοινώθηκε και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε είκοσι έξι µικρά νησιά. Η κατάργηση αυτή θα γίνει άµεσα σε ακριτικά και µικρά νησιά κάτι
που έρχεται να ανακουφίσει και τους νησιώτες. Η σηµερινή, λοιπόν, Κυβέρνηση αποδεικνύει έµπρακτα πως στέκεται δίπλα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρώνοντας τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου εισάγονται νέοι θεσµοί σε νευραλγικούς
τοµείς όπως η υγεία, η οικονοµία, η παιδεία, η εργασία, αλλά και
ο τουρισµός. Χαιρετίζω, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο
καλείται να δώσει λύσεις σε όσους δοκιµάστηκαν και σε όσους
συνεχίζουν να δοκιµάζονται στον απόηχο όλης αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Τα µέτρα του εν λόγω σχεδίου νόµου αναµένεται να λειτουργήσουν πολλαπλά ωφέληµα για την ελληνική
οικονοµία, διαµορφώνοντας ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον το
οποίο θα είναι προσανατολισµένο στην ποιοτική αναβάθµιση της
όλης καθηµερινότητας των πολιτών.
Ως Βουλευτής Κυκλάδων, προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στις ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τον τουρισµό
και να µεταφέρω στο Βήµα της Βουλής τον έντονο προβληµατισµό και την ανησυχία εκατοντάδων συµπολιτών µας που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν και επιχειρούν κυρίως στις
νησιωτικές περιοχές, όπου καθηµερινά ήµουν δέκτης αλλά και
αντιµέτωπος µε την ερώτηση κάθε επαγγελµατία αν θα ανοίξει
ή όχι και τι θα γίνει την επόµενη µέρα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και καταθέτω από το Βήµα της Βουλής επιστολή του Επιµελητηρίου Κυκλάδων προς τους Βουλευτές αλλά
και προς τα αρµόδια Υπουργεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποδείχθηκε έµπρακτα ότι ο φόβος δεν φεύγει από τη µία
µέρα στην άλλη. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η παύση παραγωγής,
τα διάφορα κλειστά τουριστικά καταλύµατα είναι παγκόσµια φαινόµενα και οδήγησαν στην αναπόφευκτη πτώση του τουρισµού.
Από εκεί και πέρα, οφείλουµε να ενισχύσουµε τους κλάδους
αυτούς, που αποτελούν τον σηµαντικό λίθο του τουρισµού,
αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες, τους φόβους και τους κινδύνους
που διατρέχουν εκατοντάδες συµπολίτες µας.
Στο κοινό ψήφισµα το οποίο πέρασε µε µεγάλη πλειοψηφία
από την ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου –το καταθέτω στα Πρακτικά- σχετικά µε τον
τουρισµό και τις µεταφορές του 2020 αναγνωρίζεται ότι ο τουρισµός επλήγη περισσότερο από κάθε άλλον τοµέα κατά την τρέχουσα κρίση και τουλάχιστον έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες
χιλιάδες θέσεις εργασίας διατρέχουν κίνδυνο σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκε-
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ται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, η τωρινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στοχεύει
στη διατήρηση θέσεων εργασίας, κάτι που είχε εξαγγείλει ο
Πρωθυπουργός στις αρχές Αυγούστου στη Ρόδο. Το καταθέτω
κι αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το αποδεικνύουµε έµπρακτα καλώντας τις επιχειρήσεις να µην
προβούν σε µειώσεις του προσωπικού τους και παρέχοντας ειδικές αποζηµιώσεις στους εργαζόµενούς τους στο πλαίσιο εφαρµογής του µηχανισµού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Απλώνουµε δίχτυ προστασίας για τους εργαζοµένους αλλά και
για τις επιχειρήσεις. Χαιρετίζω, λοιπόν, την ευεργετική διάταξη
του άρθρου 7 που αφορά τα έκτακτα µέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
Συνεχίζω µε το άρθρο 12 του παρόντος νοµοσχεδίου, όπου για
το έτος 2020, προβλέπεται η χορήγηση του τακτικού επιδόµατος
ανεργίας στους εποχικά εργαζόµενους σε διάφορα επαγγέλµατα, µε µείωση του απαιτούµενου αριθµού ηµερών ασφάλισης
για την καταβολή του επιδόµατος από εκατό ηµέρες κατ’ ελάχιστον σε πενήντα.
Στέκοµαι στο άρθρο 14 µε τη δυνατότητα που παρέχεται στις
πληγείσες επιχειρήσεις να αναστείλουν τη σύµβαση εργασίας
των εργαζοµένων τους και οι τελευταίοι να λάβουν την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική τους κάλυψη επί του
ονοµαστικού τους µισθού. Βασική προϋπόθεση για τις εν λόγω
επιχειρήσεις είναι να µην προβούν σε µειώσεις του προσωπικού
τους. Για ακόµη µια φορά, λοιπόν, η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι
είναι αντίθετη σε καταχρηστικές επιχειρηµατικές συµπεριφορές,
διατηρεί τις ισορροπίες στις διάφορες σχέσεις µεταξύ επιχειρηµατία και µισθωτών.
Με το παρόν νοµοσχέδιο θεσµοθετείται η οικονοµική στήριξη
των ξεναγών, των τουριστικών συνοδών, των εποχικών εργαζοµένων και των ναυτικών, οι οποίοι επλήγησαν πάρα πολύ από τη
γενικότερη κρίση.
Κλείνω µε το άρθρο 55 του παρόντος, που αφορά το ακατάσχετο των χρηµατικών ποσών που καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Τουρισµού. Με αυτόν τον τρόπο και δια του παρόντος
καταδεικνύεται ότι η σηµερινή Κυβέρνηση στηρίζει και τους εργαζόµενους και τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις του τουρισµού, αφουγκραζόµενη την αγωνία τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της τουριστικής περιόδου.
Νησιά όπως η Πάρος, η Αντίπαρος, η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά και το σύνολο των επιχειρήσεων στα νησιά αυτά και
όχι µόνο, επλήγησαν άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο. Παρ’
όλα αυτά, είµαστε σε καλύτερη µοίρα από τις ανταγωνιστικές
µας χώρες σε διεθνές επίπεδο.
Η πανδηµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλαξε άρδην τα
δεδοµένα που ξέραµε µέχρι πρότινος. Όµως, πρέπει µε ταχύτατα βήµατα να προχωρήσουµε σε δοµικές µεταρρυθµίσεις. Η
χώρα µας δεν έχει δικαίωµα να αποτύχει στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης και δε θα υποστείλουµε τη σηµαία των µεγάλων τοµών και αλλαγών. Άλλωστε, η παρούσα
µόνο Κυβέρνηση µπορεί να το διασφαλίσει αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε
ότι το παρόν νοµοσχέδιο διατρέχεται από µια πρόθεση επιτάχυνσης στην οικονοµική και κοινωνική κανονικότητα, µε αίσθηµα αλληλεγγύης και σεβασµού προς κάθε πληττόµενο φυσικό και
νοµικό πρόσωπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Ευχαριστούµε.
Πριν πάω στον κ. Κατσαφάδο, θα δώσω τον λόγο στην Υφυπουργό αρµόδια για θέµατα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, την κ. Δόµνα Μιχαηλίδου για την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 459.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την αρχή της πανδηµίας η
Κυβέρνησή µας έχει υπάρξει γρήγορη, αποτελεσµατική, συντονισµένη. Προτεραιότητά µας ήταν και παραµένει η προστασία
των πιο ευάλωτων συµπολιτών µας, των ηλικιωµένων, των χρονίως πασχόντων, των συµπολιτών µας µε αναπηρία. Προτεραιότητά µας η θωράκιση των δοµών, που φιλοξενούν τους
συνανθρώπους µας αυτούς και βέβαια, η ενίσχυσή τους µε το
κατάλληλο και αρκετό προσωπικό.
Σε χρόνο ρεκόρ η Κυβέρνησή µας και το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων την 14η Μαρτίου του 2020 έβγαλε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να προσλάβουµε πεντακόσιους επαγγελµατίες υγείας σε κλειστές προνοιακές δοµές,
εξήντα έξι προνοιακές δοµές κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και
άλλους τέσσερις προνοιακούς φορείς. Σε χρόνο ρεκόρ, µέσα σε
δύο εβδοµάδες, βγήκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, οι
υπουργικές αποφάσεις οι οποίες χρειαζόντουσαν, έγιναν οι προκηρύξεις, έγιναν οι διαγωνισµοί και σε λιγότερο από έναν µήνα
πεντακόσιοι εργαζόµενοι βρέθηκαν σ’ αυτές τις προνοιακές
δοµές, εργαζόµενοι όπως γιατροί, νοσηλευτές, τραπεζοκόµοι,
φροντιστές, εργαζόµενοι απολύτως απαραίτητοι για την ασφαλή,
οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των δοµών αυτών.
Η απάντησή µας δεν ήταν µόνο γρήγορη, ήταν και αποτελεσµατική. Η ενίσχυση αυτή των δοµών αύξησε κατά 1/3 τους εργαζόµενους σ’ αυτές τις δύσκολες δοµές.
Σήµερα τι κάνουµε; Με την τροπολογία που καταθέτουµε ως
Υπουργείο Εργασίας και σας ζητώ να υπερψηφίσετε, επεκτείνουµε για έξι µήνες ακόµα τις συµβάσεις για τους πεντακόσιους
αυτούς εργαζόµενους στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, στο Κέντρο Χρονίως Πασχόντων στην Ευρυτανία και στο «Παπάφειο» Ίδρυµα
πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σας καλούµε να επεκτείνουµε αυτές τις
συµβάσεις των πεντακοσίων εργαζοµένων, µε τους οποίους αυξάνουµε τη δυναµικότητα των δοµών µας σε εργαζόµενους κατά
1/3, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκά τους πόρους αυτούς. Όχι µόνο
δεν επιβαρύνουµε τον κρατικό προϋπολογισµό για την επέκταση
αυτή, αλλά δίνουµε και πίσω τα χρήµατα στον κρατικό προϋπολογισµό για τους έξι πρωθύστερους µήνες.
Σας καλούµε να υπερψηφίσετε την τροπολογία αυτή και σας
υπενθυµίζουµε ότι η Κυβέρνησή µας είναι εδώ, προνοεί για τους
πιο ευάλωτους, στέκεται δίπλα στους εργαζόµενους και προασπίζει τη δηµόσια υγεία όλων µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υφυπουργέ.
Να πω για την ενηµέρωση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ότι
η ονοµαστική ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και θα
διαρκέσει για τουλάχιστον µιάµιση ώρα, αφού η προσέλευση των
συναδέλφων Βουλευτών θα γίνει ανά εξήντα Βουλευτές κάθε δεκαπέντε λεπτά. Άρα, συνολικά, µε έναρξη στις 9 το βράδυ οι τελευταίοι εξήντα Βουλευτές θα ψηφίσουν από τις 10.15 έως
στις10.30.
Μετά από την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά για
τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Και τώρα τον λόγο έχει ο Πειραιώτης κ. Κωνταντίνος Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο από µια σειρά
από διατάξεις και ρυθµίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν µε την
καλύτερη αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού, διατάξεις
και ρυθµίσεις οι οποίες βοηθάνε στο να παραµείνει η οικονοµία
όρθια και ζωντανή, διατάξεις και ρυθµίσεις οι οποίες βοηθάνε
στο να µην χαθεί ούτε µία θέση εργασίας, κάτι το οποίο είναι
πάρα πάρα πολύ σηµαντικό, ρυθµίσεις οι οποίες βοηθάνε στο να
εµπεδωθεί ένα κλίµα υγειονοµικής ασφάλειας απέναντι σ’ όλους
τους συµπολίτες µας, µέσα από αυτή την πανδηµία την οποία
βιώνουµε και τις τραγικές συνέπειες αυτής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι την αµηχανία
και τη δύσκολη θέση, στην οποία βρίσκεται το κόµµα της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης. Κάποιοι µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ονειρεύονταν και φαντάζονταν ότι θα έρθουν νέα µνηµόνια. Κάποιοι
µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έλεγαν ότι θα γίνουν άγριες περικοπές µισθών και συντάξεων. Κάποιοι µέσα σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα φαντάζονταν ότι θα έχουµε αυξήσεις φόρων. Η παρουσία, όµως, του Πρωθυπουργού στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης
νοµίζω ότι τα αποσαφήνισε όλα αυτά.
Πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας
έλεγα να σταµατήσετε να ξιφουλκείτε γύρω απ’ όλες αυτές τις
καταστάσεις, γιατί καθηµερινά µε όλη αυτήν την αντιπολιτευτική
τακτική, την οποία έχετε εφαρµόσει, πέφτετε στο κενό και αποκόπτεστε από την κοινωνία. Αντίθετα, σ’ αυτές τις δύσκολες και
κρίσιµες στιγµές θα ήταν πιο ωφέλιµο και παραγωγικό, αλλά και
πιο σηµαντικό πολιτικά για εσάς, εάν, αντί να ακολουθείτε µία
στείρα αντιπολίτευση, προσπαθώντας να κάνετε το µαύροάσπρο, ερχόσασταν εδώ, αντιλαµβανόµενοι τις συνθήκες, εθνικές, υγειονοµικές και κοινωνικές που επικρατούν στη χώρα, µε
προτάσεις και προσπαθώντας µε µία διάθεση καλοπροαίρετη να
βοηθήσετε και να ενισχύσετε τη χώρα, που µας έχει ανάγκη
όλους σ’ αυτήν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Με λύπη µου διαπιστώνω ότι ακολουθείτε τον άλλο δρόµο. Ξεχνάτε, όµως, ότι υπάρχει ένα κενό χρονικά. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, κατηγορούσε τους πάντες και τα πάντα και έταζε λαγούς
µε πετραχήλια. Ήρθε στην εξουσία και ήταν η µακροβιότερη µνηµονιακή Κυβέρνηση, την οποία έζησε η χώρα.
Θα σας θυµίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µε βάση τις
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Όταν θεσπίστηκε η εισφορά αλληλεγγύης, ένα έκτακτο µέτρο όπως είχε πει
η κυβέρνηση Σαµαρά, έκτακτο µέτρο το οποίο στο τέλος της θητείας της το µείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε, γιατί έλεγε ότι ήταν
υποκριτική η στάση της τότε κυβέρνησης, ότι είναι ένα έκτακτο
µέτρο το οποίο θα έπρεπε να καταργηθεί.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της διακυβέρνησής σας; Όχι µόνο
δεν την καταργήσατε, αλλά την αυξήσατε. Αυξήσατε την εισφορά αλληλεγγύης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είχε
πει ο τότε τσάρος της οικονοµίας, ο κ. Τσακαλώτος, «γιατί είναι
πολιτικά συνειδητή η επιλογή µας να βάλουµε πολύ περισσότερα
βάρη στη µεσαία τάξη».
Αυτή ήταν η πραγµατικότητα και έρχεται σήµερα αυτή η Κυβέρνηση και τι κάνει; Βήµα-βήµα, µέρα-µέρα, κάτω απ’ αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, προσπαθεί να υλοποιήσει µία προς µία τις
προεκλογικές της δεσµεύσεις και τι να καταφέρει; Να κάνει µία
χώρα φιλική προς το επιχειρείν, µία χώρα η οποία να είναι δεκτική προς τις επενδύσεις, µία χώρα που να µπορεί να στηρίξει
και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό είναι, σε
τελική ανάλυση, το πιο σηµαντικό.
Εσείς τι κάνετε; Μας κατηγορείτε, λέει, για τη µεγάλη ύφεση
την οποία βιώνει η χώρα, λες και η ύφεση είναι ύφεση Μητσοτάκη και Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας. Δεν βλέπετε την ύφεση
η οποία υπάρχει παγκοσµίως και στην Ευρώπη; Δεν ακούσατε
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία µιλά
για τη µεγαλύτερη ύφεση που έχει βιώσει η Ευρώπη από τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά;
Δεν βλέπετε, όµως και τα στοιχεία, ότι η ύφεση την οποία έχει
η χώρα µας είναι µικρότερη από τον µέσο όρο της ευρωπαϊκής
ύφεσης. Ξέρετε, καλό είναι να καθόµαστε να λέµε διάφορα, να
προσπαθούµε να πείσουµε τους συνοµιλητές µας ή να προσπαθήσουµε να κερδίσουµε µικροπολιτικά και µικροκοµµατικά
οφέλη, όπως άκουσα µία συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πριν
σ’ αυτό το Βήµα, να λέει ότι ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα πρόγραµµα εξοπλιστικό, χωρίς να ενηµερώσει τη Βουλή.
Ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι γινόταν επί των
δικών σας ηµερών; Ξεχνάτε τις παλινωδίες µε αυτές τις φρεγάτες, που µία τις παίρναµε, µία τις αγοράζαµε, µία τις νοικιάζαµε,
µία ερχόντουσαν στο Αιγαίο και ποτέ δεν είχαν έρθει;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε µία υπεύθυνη
πολιτική απέναντι στους εαυτούς µας, αλλά και απέναντι στις
υποχρεώσεις τις οποίες έχουµε αναλάβει σε µία χώρα ταλαιπωρηµένη και σε µία χώρα, που επιτέλους πρέπει µέρα µε τη µέρα
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να ξανακερδίσει την υπερηφάνεια της, την αξιοπρέπεια και την
εκτίµησή της.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, αν και δεν βρίσκεται κάποιος από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης τώρα
εδώ, να σταθώ σ’ αυτήν την ευεργετική τροπολογία την οποία
φέρνουµε για τα είκοσι έξι µικρά ακριτικά νησιά, τα οποία πλέον
απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τοποθετηθώ και
να ζητήσω από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης µαζί µε
αυτά τα είκοσι έξι µικρά ακριτικά νησιά να κοιτάξει και να εντάξει
πράγµατι πολύ µικρά νησιά, στα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει
καµµία οικονοµική δραστηριότητα. Αντίθετα, σ’ αυτά κατοικούν
άνθρωποι, που ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τα είκοσι ή τα
τριάντα άτοµα και είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις δικές τους
θερµοπύλες.
Ένα απ’ αυτά τα νησιά, κύριε Πρόεδρε, ανήκει και στη δική
µου εκλογική περιφέρεια. Απευθύνω αυτήν την έκκληση δηµόσια
και δεν πιστεύω κάποιος να νοµίζει ότι θα µπορέσω να αντλήσω
πολιτικά οφέλη σε σχέση µε τα Αντικύθηρα, όπου εκεί βρίσκονται
είκοσι δύο κάτοικοι. Είναι ένα νησί, το οποίο βρίσκεται στην
άγονη γραµµή. Είναι ανάµεσα στο Μυρτώο και στο Κρητικό Πέλαγος, στη µέση του πουθενά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ξέρουµε πού είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Το ξέρω, κύριε Πολάκη, ότι
το ξέρετε, αλλά και εγώ το ξέρω καλύτερα. Θα µου κάνετε µαθήµατα γεωγραφίας µετά, όταν κατέβω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όσα θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Στα Αντικύθηρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου υπάρχουν είκοσι δύο πολίτες,
που κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν τον σταυρό τους για το εάν θα
δέσει ή δεν θα δέσει το καράβι, στα Αντικύθηρα άνοιξε το δηµοτικό σχολείο πριν από δύο χρόνια, γιατί επιτέλους µπόρεσαν
µετά από είκοσι χρόνια και πήγαν δύο νέοι γονείς, αλλά και που
δυστυχώς κλείνει φέτος, γιατί το ένα απ’ τα τρία τους παιδιά θα
πάει στο γυµνάσιο και δεν µπορεί να µείνει όλη η οικογένεια εκεί,
για να φοιτήσουν τα άλλα δύο στο δηµοτικό.
Νοµίζω ότι σαν τα Αντικύθηρα υπάρχουν και άλλα τέτοια
νησιά, νησιά που δεν έχουν καµµία τουριστική δραστηριότητα,
νησιά τα οποία δεν έχουν καµµία οικονοµική δραστηριότητα,
νησιά τα οποία δεν έχουν υψηλό δηµοσιονοµικό κόστος και είναι
νησιά, τα οποία πιστεύω ότι και αυτά θα πρέπει να απαλλαγούν
από το βάρος του ΕΝΦΙΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κατσαφάδο.
Πάµε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον λόγο έχει ο Χιώτης κ. Μιχαηλίδης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε πολλή προσοχή στην έναρξη της συνεδρίασης την τοποθέτηση του εισηγητή της Πλειοψηφίας, του συναδέλφου της Νέας Δηµοκρατίας.
Χρονοµετρώντας την οµιλία σας, κύριε συνάδελφε, η οποία
διήρκησε περίπου δεκατρία και κάτι λεπτά, θέλω να σας πληροφορήσω ότι τα έντεκα λεπτά τα αφιερώσετε, αναφερόµενος σε
εµάς, στον ΣΥΡΙΖΑ, στις απόψεις µας, στα πεπραγµένα µας, στην
κριτική που κάνουµε στην Κυβέρνηση. Ειλικρινά, αυτό µου είναι
λίγο δύσκολο να το κατανοήσω. Έχω, δηλαδή, την αίσθηση,
κύριε συνάδελφε, ότι κατά κάποιον τρόπο προσπαθείτε να πολιτευτείτε, αντιπολιτευόµενοι την Αντιπολίτευση. Βεβαίως, η αναφορά στα δικά µας πεπραγµένα είναι απόλυτα θεµιτή, αλλά το
να καταλαµβάνει τα τέσσερα πέµπτα της οµιλίας σας η ενασχόληση µε τον δικό µας χώρο νοµίζω ότι είναι προβληµατικό.
Για τα εργασιακά ζητήµατα, τα οποία διαλαµβάνει η σηµερινή
νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, νοµίζω ότι τοποθετήθηκε µε πλήρη επάρκεια ο δικός µας εισηγητής, αλλά και προλαλήσαντες συνάδελφοι. Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να κάνω
µερικές επισηµάνσεις στο µεγάλο ζήτηµα, το οποίο έχει αποκτήσει βέβαια και σχετική επικαιρότητα, το προσφυγικό-µεταναστευτικό, κάτω από το πρίσµα των θλιβερών πρόσφατων γεγονότων
στη Μόρια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Μόρια θα πρέπει να πληροφορήσει κάποιος τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι παίρνουν τον
λόγο εδώ στην Ολοµέλεια, ότι ιδρύθηκε το 2013 επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαµαρά. Να µην λέγονται αυτά τα τερατώδη ότι
είναι κατασκεύασµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετικά µε το θέµα της εκτόνωσης των δοµών των νησιών µας,
των ΚΙΤ των νησιών µας, από τον υπερπληθυσµό και παρ’ όλη τη
δηµιουργική λογιστική των αριθµών του κ. Μηταράκη νοµίζω ότι
είναι ένα σοβαρό ζητούµενο, στο οποίο η Κυβέρνηση δεν έχει να
επιδείξει και σπουδαία αποτελέσµατα. Να υπενθυµίσω ότι παραµένουν οι δοµές αυτές σε υπερτριπλάσιους αριθµούς ανθρώπων
από ό,τι τα παρέλαβε η Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019. Την ίδια
ώρα συµβαίνουν αυτά όταν οι αφίξεις, όπως επαίρεται η Κυβέρνηση, είναι περίπου µηδενικές.
Βέβαια, εµείς έχουµε τη δική µας εκτίµηση γι’ αυτό. Θεωρούµε
ότι στις µηδενικές αφίξεις µάλλον συµβάλλει και η εξαφάνιση ανθρώπων, τις οποίες διεθνείς οργανισµοί από τη µια έχουν επισηµάνει και έχουν ζητήσει εξηγήσεις από την Κυβέρνηση, όπως ο
Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, η Ύπατη Αρµοστεία, αλλά
και πριν από µερικές µέρες ο Γερµανός Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο οποίος διετύπωσε ερωτήµατα τα οποία προέκυψαν από
παρατηρήσεις των γερµανικών πλοίων τα οποία µετέχουν στη
δύναµη του ΝΑΤΟ και έκαναν συγκεκριµένες παρατηρήσεις για
ανθρώπους οι οποίοι εξαφανίζονται ή επαναπροωθούνται µέσα
στη θάλασσα.
Παραµένουν, επίσης, δραµατικές οι συνθήκες παραµονής των
ανθρώπων αυτών στις δοµές και είναι νοµίζω ένα σηµείο καθοριστικό, το οποίο διαµορφώνει τις συµπεριφορές τους και αυτή
την επιθετική στάση που έχουν απέναντι στις αρχές. Νοµίζω ότι
είναι σε έναν βαθµό δικαιολογηµένο.
Παράλληλα, υπενθυµίζω το γεγονός ότι καµµία προσπάθεια
κατασκευής νέας δοµής στην ενδοχώρα δεν έχει ευοδωθεί, για
συγκεκριµένους λόγους τους οποίους και πάλι είχαµε επισηµάνει
και είχαµε αναλύσει, την ίδια ώρα που κανένα αίτηµα δεν έχει
διατυπωθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποκάλυψαν οι
δικοί µας Ευρωβουλευτές για relocation, για µετακίνηση ανθρώπων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως, ανάλογη τακτική
και απέναντι στην Τουρκία.
Επίσης, έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί η Κυβέρνηση να εκµεταλλευτεί αυτά τα θλιβερά γεγονότα της Μόριας, για να στοιχειοθετήσει και να υπερασπιστεί την επιλογή της για δηµιουργία
κλειστών υπερδοµών στα νησιά, µια θέση η οποία είναι κατάφωρα αντίθετη µε οµόφωνες αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων των νησιών µας, του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου
Αιγαίου, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, που βεβαίως δεν
ανήκει στον δικό µας πολιτικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί
µε διάφορες λαθροχειρίες και κουτοπονηριές να διχάσει τις τοπικές κοινωνίες και να δηµιουργήσει τετελεσµένα. Στην προσπάθειά της αυτή, µάλιστα, θέλει να εκφοβίσει κιόλας τις τοπικές
κοινωνίες, στέλνοντας, όπως πληροφορούµαστε, δυνάµεις αστυνοµικές έτσι ώστε να επιβάλουν, όπως φαίνεται, κάποια στιγµή
αυτές τις επιλογές της. Εάν έχει κατά νου η Κυβέρνηση να επαναλάβει τα γεγονότα του Φεβρουαρίου, νοµίζω ότι είναι µία τραγική επιλογή, η οποία θα βάλει απέναντί της όλη την τοπική
κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες. Και θα πρέπει να το σκεφτεί
πάρα πολύ καλά η Κυβέρνηση.
Βεβαίως, έχει ενεργοποιήσει και µια άλλη τακτική. Χρησιµοποιεί κάποιους πρόθυµους -εξαπτέρυγα θα έλεγα εγώ-, προκειµένου να περάσει λάθρα αυτή την αντίληψη, ότι δηλαδή θα
πρέπει να εξεταστούν και άλλες λύσεις, προκειµένου να κλείσουν
δήθεν οι υφιστάµενες δοµές. Είναι µια τακτική την οποία οι τοπικές κοινωνίες απορρίπτουν απόλυτα. Από αυτό το Βήµα καθιστώ
υπεύθυνη την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για πιθανές δυσάρεστες και εκρηκτικές καταστάσεις που θα δηµιουργηθούν στις τοπικές κοινωνίες.
Προειδοποιώ και πάλι την Κυβέρνηση και την προειδοποιώ -ας
µου επιτραπεί- εκ µέρους και των συµπατριωτών µου, ότι πιθανά
σενάρια ή επιλογές ανάλογες µε αυτές του παρελθόντος θα µας
έχουν απέναντί τους και θα αντιµετωπιστούν έτσι ακριβώς όπως
πρέπει, όπως αντιµετωπίστηκαν τον Φλεβάρη που µας πέρασε.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά να στηρίξει την τροπολογία
457 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για να παρουσιάσω την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι µία τροπολογία µε επτά άρθρα, τα οποία στην
πραγµατικότητα περιγράφουν τη συνέχεια των επιβεβληµένων
µέτρων που ξεκίνησαν από τον Μάρτιο, όταν πρωτοεµφανίστηκε
η πανδηµία του κορωνοϊού. Δεν ξέρω αν έχει αξία ενδεχοµένως
για κάποιους συναδέλφους να πω πολύ σύντοµα περί τίνος πρόκειται.
Στο πρώτο άρθρο υπάρχουν ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για
το Συµβούλιο της Επικρατείας, για το Ελεγκτικό Συνέδριο και για
τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Με άλλα λόγια, προβλέπεται
εκ νέου η προθεσµία των επτά ηµερών από τη συζήτηση για την
προσκόµιση εγγράφων και τη νοµιµοποίησή τους, όπως και την
υποβολή γραµµατίου προείσπραξης.
Με το δεύτερο άρθρο περιγράφονται διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων κατά το χρονικό διάστηµα από τις
16 Σεπτεµβρίου έως τις 31 Δεκεµβρίου του 2020. Είναι τα γνωστά τα οποία είχαµε και όλη την προηγούµενη περίοδο. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να επαναλάβουµε τα ίδια. Δηλαδή, λίγο
ή πολύ νοµίζω ότι είναι γνωστά. Είχαν βοηθήσει στην απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης µε την ουσιαστική πρόνοια των
επιβεβληµένων µέτρων που ο ΕΟΔΥ και η αρµόδια επιτροπή αντιµετώπισης του κορωνοϊού µας είχε επιβάλει κατά κάποιον
τρόπο.
Με το τρίτο άρθρο ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων µε δυνατότητα υποβολής µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου διαφόρων αιτήσεων.
Με το τέταρτο άρθρο επιµένουµε στη χορήγηση πιστοποιητικών προς όφελος των πολιτών και των δικαστηρίων, πάλι µε την
πρόβλεψη του ηλεκτρονικού τρόπου χορήγησής τους.
Με το πέµπτο άρθρο εκσυγχρονίζεται ο τρόπος είσπραξης
συγκεκριµένων πόρων από το ΤΑΧΔΙΚ. Είναι στη λογική της
αποϋλοποίησης του µεγαροσήµου, να µπορεί να πληρώνεται είτε
µετρητά ή ακόµη και µε ηλεκτρονική πληρωµή στα κατά τόπους
σηµεία.
Με το έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής
υπουργικής απόφασης για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τελών, παράβολων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών
εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων.
Με το έβδοµο άρθρο ρυθµίζουµε, για την ανάθεση προµήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, διαδικασίες που αφορούν
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχουµε και τις εξετάσεις σε λίγο για τους νέους δικαστές.
Αντιλαµβάνεστε ότι όλα είναι ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας. Καλώ το Σώµα µε την ίδια στάση που επέδειξε και την προηγούµενη περίοδο, µιας και πρόκειται περί αυτονόητων και
ουσιωδών ρυθµίσεων, να τοποθετηθεί θετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Πάµε στην κ. Χαρά Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θα ευχηθώ κι εγώ µε τη σειρά µου καλή σχολική χρονιά, καθώς
σήµερα ανοίξανε τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά πρώτα απ’
όλα για τα παιδιά µας, για τους µαθητές, που µέσα σε ιδιαίτερες
συνθήκες καλούνται να προχωρήσουν στον δρόµο της γνώσης,
στον δρόµο του µέλλοντος που παρέχει το σχολείο και θα έλεγα
ειδικά το δηµόσιο σχολείο, αλλά και καλή σχολική χρονιά και για
τους εργαζόµενους στην εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθµίδων, για όλους τους άλλους εργαζόµενους, διοικητικούς, καθαρίστριες κ.λπ.. Καλή σχολική χρονιά, η οποία
όµως φοβάµαι ότι µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν λόγω της υγειονοµικής κρίσης του κορωνοϊού, που όλοι

18243

γνωρίζουµε, έχει ιδιαιτερότητες, έχει και πολλές δυσκολίες.
Από επαφές τις οποίες είχαµε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και εγώ
προσωπικά στη δυτική Αθήνα και άλλοι Βουλευτές µας- και µε συζητήσεις που κάναµε µε την εκπαιδευτική κοινότητα, είτε πρόκειται
για καθηγητές, εκπαιδευτικούς είτε πρόκειται και για τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, που βλέπουµε πραγµατικά ότι δραστηριοποιούνται και συσπειρώνονται τελευταία, διαπιστώνουµε ότι
τα αιτήµατά τους είναι κοινά, ενώ η ανησυχία τους για τη λειτουργία του σχολείου είναι πολύ έντονη. Βλέπουµε, λοιπόν -κι είδα και
εγώ προσωπικά και πάρα πολλοί από εσάς και στα social mediaκαθηγητές και εκπαιδευτικούς να βάφουν τοίχους στα σχολεία.
Βλέπουµε, επίσης, σηµαντική έλλειψη καθαριότητας στα σχολεία
µέχρι την προηγούµενη εβδοµάδα, όταν οι καθαρίστριες οι οποίες
διορίστηκαν ήρθαν την προηγούµενη Παρασκευή.
Όλα αυτά δηµιουργούν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές ανησυχίες. Ενώ επίσηµα η πολιτεία και τα πρωτόκολλα που
υπάρχουν, οι ειδικοί επιστήµονες και η αρµόδια Υπουργός µιλάνε
για σχολαστική καθαριότητα στα σχολεία, ο αριθµός των καθαριστριών είναι πολύ λιγότερος από τις πραγµατικές ανάγκες οι
οποίες υπάρχουν.
Ακούσαµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας που στην τοποθέτησή του είπε -όπως προσφιλώς αναφέρεται η Νέα Δηµοκρατία
κάνοντας αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση, γιατί δεν έχει θέσεις για το σήµερα σε όλους τους τοµείς, σε όλες τις πολιτικέςκαι µας κατηγόρησε ότι αντιπολίτευση µε παγουρίνια δεν γίνεται.
Θα έλεγα κι εγώ λοιπόν: Κυβέρνηση µε παγουρίνια, σχεδιασµός
για την κρίση µόνο µε αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται ένα συγκεκριµένο πλαίσιο µέτρων, αιτηµάτων, τα οποία λίγο πολύ είναι κοινά
στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλους τους συντελεστές που
έχουν να κάνουν µε την παιδεία και τη λειτουργία των σχολείων.
Η εικόνα σήµερα είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτήν που
θέλει να παρουσιάσει η Κυβέρνηση. Η εικόνα που έχουµε είναι
ότι δόθηκε στα σχολεία µία µάσκα -απ’ ό,τι θυµάµαι οι εξαγγελίες
ήταν για δύο-, ενώ σε άλλα σχολεία στη δυτική Αθήνα πήγαν οι
µάσκες την Κυριακή, αλλά δεν δόθηκαν και θα δοθούν σε τρεις
µέρες για να µην τις ακουµπήσουν. Εγώ αυτά απλώς τα αναφέρω
και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός, δεν υπάρχει σοβαρότητα -επιτρέψτε µου να πω- για τη διαχείριση αυτής της δύσκολης φάσης της λειτουργίας των σχολείων µέσα στην εποχή
του κορωνοϊού.
Από την άλλη µεριά, µετακυλίεται η ευθύνη και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Είναι η µετακύλιση της ατοµικής ευθύνης, που κανείς δεν αρνείται ότι θα πρέπει να υπάρχει, αλλά
την κύρια ευθύνη την φέρει η πολιτεία, η οποία µάλιστα είχε και
τέσσερις µήνες µπροστά της από τον Ιούνιο να προετοιµαστεί
σε όλα τα επίπεδα.
Φοβάµαι, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι παίζετε µε την υγεία των
παιδιών, παίζετε µε την υγεία των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων. Ζείτε µέσα σε µία εικονική πραγµατικότητα και αυτό
φαίνεται και από τη συνέντευξη που δόθηκε την Παρασκευή µε
τους αρµόδιους Υπουργούς, µε εκπροσώπους της επιστηµονικής κοινότητας, του ΕΟΔΥ κ.λπ. όπου παρουσιάστηκαν κάποιες
κατευθύνσεις. Κατά πόσον όµως αυτές οι κατευθύνσεις µπορούν
να υλοποιηθούν όταν µιλάµε ότι αποµονώνεται ένα παιδί που πιθανόν να είναι ύποπτο κρούσµα σε ειδική αίθουσα, σε ειδικό
χώρο διαµορφωµένο στο σχολείο, όταν αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν αίθουσες για να λειτουργήσει ένα σχολείο και µάλιστα πολύ
περισσότερο µε αυτό που οι ειδικοί λένε σε παγκόσµιο επίπεδο,
ότι χρειάζεται να µην είναι πάνω από δεκαπέντε παιδιά στην τάξη,
που αυτό είναι και ένα αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας και
του γονεϊκού κινήµατος;
Από την άλλη µεριά, ακούµε διαρκείς αντιφάσεις κυβερνητικών
στελεχών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: «Θα ήταν επιθυµητά
τα ολιγοµελή τµήµατα. Το ερώτηµα είναι αν είναι εφικτό. Θα
απαιτούσαν αίθουσες που σήµερα δεν υπάρχουν».
Την ίδια στιγµή εκπρόσωπος της επιτροπής εµπειρογνωµόνων
της υγείας λέει: «δεν έχω ακόµα πεισθεί ότι τα ολιγοµελή τµήµατα είναι απαραίτητα».
Διαρκείς αντιφάσεις, διαρκείς -αν θέλετε- πειραµατισµοί και
ακόµα θα έλεγα και ερασιτεχνισµοί! Απαιτείται, κύριοι της Κυβέρνησης, µία αξιοπιστία από την πλευρά σας, προσλήψεις
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άµεσα αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όχι προσλήψεις τριµηνιτών αναπληρωτών σαν να είναι κάτι αναλώσιµο, ένα αναλώσιµο
υλικό. Είναι θετικές οι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες προσλήψεις στην ειδική αγωγή, είδαµε τους νέους εκπαιδευτικούς.
Έπρεπε, όµως, εδώ και έναν χρόνο να έχουν γίνει, γιατί ήταν ήδη
δροµολογηµένες να γίνουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Χρησιµοποιείτε την πανδηµία, τον COVID-19, για να αλλάξετε
αυτά τα οποία είναι στο DNA της πολιτικής σας και αυτό έχει να
κάνει µε την κατάργηση του εργατικού δικαίου. Μας πάτε πίσω
και από το 1974 όσον αφορά στις εργατικές κατακτήσεις. Μάλιστα εδώ θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός πέρυσι είχε πει «συν 10%
αύξηση στην υπερωρία» και έρχεστε τώρα και θεσπίζετε µε τις
ΠΝΠ και την απλήρωτη υπερωρία, την απλήρωτη εργασία! Να
µην πούµε για τη δέκατη τρίτη σύνταξη κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Θα έρθω επίσης και σε ένα άλλο θέµα, συνέχεια τού πώς αξιοποιείτε την πανδηµία και µέσω της χρήσης των πράξεων νοµοθετικού περιερχοµένου. Κάνετε κι άλλες προσλήψεις. Είχαµε
ζήσει τις είκοσι έξι προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία έξω
από διαδικασίες ΑΣΕΠ. Έρχεστε τώρα και προσλαµβάνετε, δυνητικά θα προσληφθούν εκατόν ενενήντα δύο άτοµα στην Πολιτική Προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΠΝΠ, µε ασαφείς
διαδικασίες, για οκτώ µήνες, εκτός ΑΣΕΠ. Αλλά βέβαια το µάθαµε κι αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι σκέφτεστε να καταργήσετε και αυτόν τον στοιχειώδη νόµο που έβαζε µία διαφάνεια
και µία αξιοκρατία στις προσλήψεις του δηµοσίου. Πραγµατικά
συνεχίζετε την κοµµατική, ρουσφετολογική πολιτική σας, το κοµµατικό, ρουσφετολογικό κράτος, που εσείς το ονοµάζετε επιτελικό κράτος!
Και θα έλεγα το εξής κλείνοντας: Εµείς θα είµαστε εδώ, µαζί
µε τους φορείς της κοινωνίας, να παρακολουθούµε, να ελέγχουµε και να αγωνιζόµαστε να αλλάξει η συγκεκριµένη πολιτική,
γιατί αυτή η πολιτική λίγο λίγο φαίνεται και στον απλό Έλληνα
πολίτη, ο οποίος καταλαβαίνει µε τι Κυβέρνηση έχει να κάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Καφαντάρη.
Θα συνεχίσουµε µε την κ. Ευτυχία Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην
οµιλία που έκανε ο Υπουργός Εργασίας, όταν κατέθεσε το νοµοσχέδιο αυτό, στην πρώτη οµιλία, δηλαδή, που έκανε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές.
Ο κ. Βρούτσης, λοιπόν, µιλώντας για την οικονοµία σε εκείνη
την παρέµβασή του, όπως και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης,
προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που έχουν διαµορφωθεί από αυτό το τραγικό 15,2% ύφεσης που έχει σηµειωθεί στη χώρα µας στο δεύτερο τρίµηνο του 2020 και να πουν
ότι αυτό δεν έχει απολύτως καµµία σχέση µε την πολιτική που
εφαρµόζει η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ότι είναι εντελώς
αστείο να ισχυριζόµαστε οτιδήποτε τέτοιο. Γι’ αυτό προφανώς
και θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν αυτή την πολιτική, όπως
την ακούσαµε να εξαγγέλλεται και από το βήµα της ΔΕΘ.
Αυτό, βέβαια, που σκοπίµως αποσιωπούν και το οποίο είναι και
το πιο κρίσιµο απ’ όλα και το οποίο αποδεικνύει ακριβώς ότι η
πολιτική που εφαρµόζει αυτή η Κυβέρνηση είναι τελικά µια βαθιά
υφεσιακή πολιτική, είναι ότι η ελληνική οικονοµία είχε µπει σε
τροχιά ύφεσης ήδη από το τελευταίο τρίµηνο του 2019.
Ήδη, δηλαδή, πολύ πριν τον κορωνοϊό, πολύ πριν καν η έννοια
του κορωνοϊού µπει στις ζωές µας, αυτή η Κυβέρνηση είχε καταφέρει παρά πολύ γρήγορα να βάλει την οικονοµία, ενώ είχε
παραλάβει µια κυβέρνηση µε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, τους
οποίους µάλιστα έβλεπε και ως τροµερά αναιµικούς, σε τροχιά
ύφεσης, και επισήµως σε ύφεση, ήδη από το πρώτο τρίµηνο του
2020, ξαναλέω πριν καν αρχίσουν τα οποιαδήποτε µέτρα που
συνδέονται µε τον κορωνοϊό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να προστεθεί κανένα άλλο επιχείρηµα για να αποδείξει ότι αυτή η πολιτική την οποία εφαρµόζουν
στην οικονοµία, δηλαδή η πολιτική των φορολογικών ελαφρύνσεων στα ανώτατα κλιµάκια µιας κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας, η πολιτική της σφοδρής επίθεσης στα εργασιακά
δικαιώµατα και της συρρίκνωσης του εισοδήµατος των νοικοκυριών, είναι τελικά µια υφεσιακή πολιτική.
Ωστόσο, το χειρότερο και το πιο προβληµατικό σηµείο και
αυτό που θα βρίσκουµε µπροστά µας στο εξής είναι ότι, δυστυχώς, σ’ αυτή την περίοδο της πανδηµίας που περνάµε δεν τέθηκαν οι προϋποθέσεις, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε και µια
γρήγορη ανάκαµψη. Όµως, αυτά θα τα συζητήσουµε ξανά πολύ
σύντοµα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στα εργασιακά. Κοιτάξτε, αυτά που ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα από τον Υπουργό Εργασίας είναι,
κατά την γνώµη µου, ιδιαιτέρως προσβλητικά και για την κοινή
αντίληψη, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόµενους που θα
τα βρουν µπροστά τους από αύριο.
Ο Υπουργός Εργασίας ισχυρίστηκε ότι το νοµοσχέδιο αυτό
δεν νοµοθετεί, δεν θεσµοθετεί τις απλήρωτες υπερωρίες. Μα,
είναι δυνατόν να το ισχυρίζεται αυτό; Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο µπροστά σε όλους τους Βουλευτές; Όλοι οι Βουλευτές, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας µέχρι και το
ΚΙΝΑΛ, εκφράστηκαν καθαρά για το ζήτηµα αυτό. Είναι δυνατόν
να ισχυρίζεται ότι δεν θεσπίζει τις απλήρωτες υπερωρίες;
Το νοµοσχέδιο λέει ρητά και καθαρά ότι αν ένας εργαζόµενος
τεθεί από τον ΕΟΔΥ σε υποχρεωτική καραντίνα, όταν γυρίσει στη
δουλειά του, θα πρέπει να ξεπληρώσει αυτόν τον χρόνο, τον µισό
-το άλλαξε µετά, στην αρχή είχε ολόκληρο τον χρόνο- πραγµατοποιώντας απλήρωτες υπερωρίες. Είναι σαφέστατο το τι προβλέπει το νοµοσχέδιο και απορώ πώς µπορεί να έρχεται ένας
Υπουργός Εργασίας εδώ και να λέει κάτι άλλο από αυτό που όλοι
διαβάζουµε, θαρρείς και δεν θα το βρούµε αύριο µπροστά µας
και οι εργαζόµενοι στις ζωές τους και στην καθηµερινότητά τους.
Μάλιστα, υπαινίχθηκε ουσιαστικά ότι οι εργαζόµενοι του χρωστάνε κιόλας. Διότι, λέει, τους υποχρεώνει σε απλήρωτη υπερωρία για τον µισό χρόνο της καραντίνας και όχι για όλο. Τους κάνει
και δώρο, τους κάνει και χάρη! Αντί να φροντίσει να προβλέψει
κάποια άδεια ειδικού σκοπού, αντί να προβλέψει κάποια άδεια
ασθενείας, όπως θα έπρεπε να συµβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τους τιµωρεί και τους λέει κιόλας ότι τους κάνει και χάρη.
Θεωρώ βαθιά προσβλητική αυτήν την τοποθέτηση του κ.
Βρούτση. Δεν ήταν µόνο τα πολιτικά κόµµατα που εκφράστηκαν
µε σφοδρότητα απέναντι στη ρύθµιση αυτή. Όλοι οι εργατολόγοι
της χώρας είπαν ότι πρόκειται για µία ρύθµιση τραγική, η οποία
θεσπίζει υπερωριακή απασχόληση χωρίς αµοιβή.
Ύστερα µας είπε ότι δεν θίγεται το δώρο Χριστουγέννων. Ξαναλέω: Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Όλοι έχουµε
µπροστά µας το νοµοσχέδιο το οποίο λέει ρητά ότι στον εργαζόµενο ο οποίος τέθηκε σε αναστολή εργασίας, το δώρο Χριστουγέννων του θα υπολογιστεί όχι στη βάση του µισθού του,
αλλά στη βάση του επιδόµατος των 534 ευρώ. Είναι ένα επίδοµα
πολύ πολύ χαµηλότερο ακόµη και από τον ελάχιστο νόµιµο
µισθό. Είναι δυνατόν να έρχεται εδώ ο Υπουργός Εργασίας και
να λέει ότι δεν πειράζει το δώρο Χριστουγέννων; Αυτές οι τοποθετήσεις προσβάλλουν την κοινή λογική.
Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι τα µέτρα που παίρνει είναι για
την προστασία των εργαζοµένων. Αναρωτιέµαι, η µείωση µισθών
που κάνει αυτό το αποτυχηµένο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
είναι για την προστασία των εργαζοµένων; Η απλήρωτη υπερωρία είναι υπέρ των εργαζοµένων; Η µείωση του δώρου Χριστουγέννων είναι υπέρ των εργαζοµένων; Η άλλη αδιανόητη διάταξη
που περιλαµβάνεται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο λέει ότι µονοµερώς
ο εργοδότης µπορεί να αυξάνει τις υπερωρίες και την υπερωριακή απασχόληση κατά το δοκούν, χωρίς καµµία έγκριση από
το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας, πράγµα το οποίο καθιστά τις
υπερωρίες περισσότερες και φθηνότερες για έναν εργαζόµενο,
είναι υπέρ των εργαζοµένων; Είναι πραγµατικά δυνατόν να τοποθετείται κάποιος µ’ αυτό τον τρόπο;
Και θέλω να αναφερθώ και στο ζήτηµα των αναστολών συµβάσεων εργασίας. Κοιτάξτε, έχουµε εκφράσει τη διαφωνία µας
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µε αυτήν την πολιτική επιλογή, δηλαδή µε την επιλογή της επιδότησης της ανεργίας. Επιµέναµε και επιµένουµε ότι αυτό που
θα έπρεπε να γίνει είναι αναπλήρωση µισθών και επιδότηση της
εργασίας. Όµως, αυτό το σκέλος το αφήνω στην άκρη.
Άκουσα τον κ. Βρούτση εδώ να λέει ότι εντάξει, καθυστερήσαµε και έναν µήνα την πληρωµή αυτού του πενιχρού επιδόµατος. Πώς κάνετε έτσι; Αν είναι δυνατόν να το κάνετε θέµα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολόκληρο το καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι
έµειναν χωρίς ούτε 1 ευρώ εισόδηµα, γιατί η Κυβέρνηση δεν
φρόντισε να τους καταβάλει αυτό το πενιχρό επίδοµα. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα να περάσουν οι άνθρωποι ολόκληρο το καλοκαίρι χωρίς ούτε 1 ευρώ. Αναρωτήθηκε κάποιος πώς επιβίωσαν,
πώς πλήρωσαν το νοίκι τους, πώς πλήρωσαν το ρεύµα τους;
Αναρωτήθηκε κάποιος; Αγχώθηκε κάποιος; Είναι δυνατόν να έρχεται εδώ ο Υπουργός Εργασίας και να λέει «Πώς κάνετε έτσι,
είχαµε µια καθυστέρηση ενός µηνός.»; Αυτές είναι ανεπίτρεπτες
τοποθετήσεις και απολύτως προσβλητικές για τους εργαζόµενους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα όσα ακραία αντεργατικά περιλαµβάνονται σ’ αυτό το νοµοσχέδιο συνιστούν µία πρόκληση. Όµως, αυτό που συνιστά τη µεγαλύτερη πρόκληση είναι να έρχεται εδώ ο κ. Βρούτσης και να
λέει, προσβάλλοντας την κοινή λογική, ότι αυτά δεν υπάρχουν
εδώ µέσα -ενώ όλοι τα διαβάζουµε, όσοι ξέρουµε ανάγνωση τα
διαβάζουµε- και ότι σκεφτείτε να είχαµε τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ψύλλος στον κόρφο των εργαζοµένων -αυτή είναι η τοποθέτησή του
επί λέξει- θα τα είχαν διαλύσει όλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γιατί θα τα είχαµε διαλύσει όλα; Επειδή είπαµε να αναπληρώνονται οι µισθοί των εργαζοµένων; Αυτό είναι διάλυση; Επειδή
είπαµε να υπάρχει ρήτρα διατήρησης των σχέσεων εργασίας
στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον µέχρι το τέλος της χρονιάς; Αυτό
είναι διάλυση; Επειδή είπαµε να καταβληθεί πλήρως το δώρο
Χριστουγέννων; Αυτό είναι διάλυση; Επειδή είπαµε να προβλεφθεί µια άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόµενους που βρίσκονται σε καραντίνα; Αυτό είναι διάλυση; Επειδή είπαµε να
µπουν επιτέλους κανόνες σ’ αυτή την τηλεργασία για την οποία
µιλάµε από τις αρχές Απριλίου; Αυτό είναι διάλυση; Αυτό είναι
διάλυση για σας; Αυτό για εσάς σηµαίνει διάλυση;
Πέρα, λοιπόν, από το αντεργατικό πνεύµα αυτού του νοµοσχεδίου, ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο κ. Βρούτσης εδώ µέσα δείχνει και µια απαράδεκτη αντίληψη για την εργασία. Δείχνει ότι
βλέπει τους εργαζόµενους ως παθητικούς δέκτης παροχών από
το κράτος, ως να είναι δηλαδή κάποιοι που θα τρώνε από το κράτος και το κράτος πετάει τα λεφτά σε µια µαύρη τρύπα, όταν
υποστηρίζει τους µισθούς.
Δεν φαίνεται να σας περνάει από το µυαλό η σύνδεση της εργασίας, των µισθών µε την κατανάλωση, µε την ενεργό ζήτηση,
µε το ΑΕΠ, κάτι που τελικά είναι το βαθιά και πραγµατικά ανησυχητικό.
Συναντηθείτε και συντονιστείτε, λοιπόν, µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Είναι υποχρέωσή σας, γιατί ο χρόνος των εντυπώσεων έχει πια παρέλθει ανεπιστρεπτί και τώρα βρισκόµαστε
µπροστά στην αµείλικτη πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αχτσιόγλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης από το Κίνηµα
Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα ακόµα νοµοσχέδιο που αναδεικνύει την
ασυµµετρία µεταξύ της επικοινωνίας και της πολιτικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και την ασυµµετρία µεταξύ των διακηρύξεων της Κυβέρνησης για καλή νοµοθέτηση και της
αµείλικτης πραγµατικότητας της κάκιστης νοµοθέτησης.

18245

Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος το πρωί έθεσε ευθύς
εξαρχής το ζήτηµα ότι εφεξής δεν µπορεί να είναι θεµιτές και
συνταγµατικά αποδεκτές τέτοιες µεθοδεύσεις κατά τις οποίες
µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται προς
κύρωση στη Βουλή, να έρχονται στη συνέχεια εκατοντάδες
άρθρα από όλα τα Υπουργεία για να ψηφιστούν µε τη διαδικασία
του επείγοντος. Αυτό είναι άκρως απαράδεκτο και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος το έθεσε ορθότατα.
Εδώ και έξι µήνες υπάρχει επικοινωνία, χωρίς να υπάρχει ένα
σαφές ευρύτερα κατανοητό και επεξηγηµένο πολιτικό σχέδιο της
Κυβέρνησης. Και όσο κι αν έχει προτεραιότητα η διαχείριση των
προβληµάτων που είναι σε εξέλιξη, ταυτόχρονα είναι απολύτως
αναγκαία και η πειστική ανάδειξη µιας συνολικής πολιτικής που
έχει να πει κάτι στον καθηµερινά δοκιµαζόµενο άνθρωπο για το
αύριο της ζωής του, την προοπτική, την ελπίδα και το µέλλον του.
Είναι συνηθισµένο στην πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας να
προτιµούν τον εφήµερο ορίζοντα του εικοσιτετραώρου, να ενδιαφέρονται για τον εντυπωσιασµό της στιγµής, όµως η επιλογή
της επικοινωνίας εις βάρος της πολιτικής και του πολιτικού σχεδίου, όπως η Κυβέρνηση το πράττει, είναι µια πλάνη. Έτσι, τόσους µήνες τώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση αλλαγής, άξια
να ονοµαστεί ως µεταρρύθµιση µε κοινωνικό πρόσηµο για την
επόµενη µέρα. Αντίθετα, η Κυβέρνηση προτάσσει µια πολιτική
τού «βλέποντας και κάνοντας», που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε επικίνδυνα µονοπάτια και µε προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα την εξαθλίωση της κοινωνίας. Πώς αλλιώς, όσο
καλοθελητής και να είναι κάποιος, να ερµηνευτεί ο τρόπος που
ασκεί η Κυβέρνηση την πολιτική; Την πολιτική πρακτική αυτής
της Κυβέρνησης, πώς αλλιώς µπορούµε να την ονοµάσουµε;
Το Κίνηµα Αλλαγής έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και
πάρα πολύ καιρό, µεταξύ άλλων και για την προστασία του κόσµου της εργασίας, όµως στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης
και σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι να νοµοθετεί υπό την πίεση των
συνθηκών. Τρανή απόδειξη η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού
για το µέτρο της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, µια
πρόταση που ως Κίνηµα Αλλαγής είχαµε κάνει εδώ και πάρα
πολύ καιρό και δεν είχαµε εισακουστεί. Είχαµε προτείνει και το
πρόγραµµα επιδότησης εργασίας αντί αυτού του αποτυχηµένου
µοντέλου, του µοντέλου «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Έχουµε ζητήσει επανειληµµένα να µας πείτε το σχέδιο για την επόµενη µέρα και µη
µας πείτε βέβαια ότι βρισκόµαστε σε έκτακτες συνθήκες και ότι
κρατάτε δυνάµεις για αργότερα.
Κύριε Πρόεδρε, να µας λείπουν οι δυνάµεις της Κυβέρνησης
για µεγαλύτερη ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, για µείωση του εργατικού κόστους, για τη φτωχοποίηση του εργατικού
δυναµικού.
Βεβαίως, υπάρχει και η χθεσινή έκπληξη του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήθελε να υποβαθµίσει τον ν.1264/82,
έναν εµβληµατικό νόµο που έχει διάρκεια δεκαετιών, λέγοντας
«κάποιος νόµος που υπάρχει να καταργηθεί, να τον αλλάξουµε».
Η Νέα Δηµοκρατία είναι πιστή στην παράδοσή της να ξαναγράψει το εργατικό δίκαιο σε βάρος των εργαζοµένων. Για
πρώτη φορά µετά από εκατό περίπου χρόνια που καθιερώθηκαν
οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων και το δώρο Χριστουγέννων
και άλλες ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, ανατρέπονται µε το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Μετά από τις µειώσεις των µισθών
που είδαν όσοι µπήκαν στο πρόγραµµα «Μισή δουλειά, µισός µισθός», που παρατείνεται µάλιστα µέχρι και το τέλος αυτού του
έτους, τώρα η Κυβέρνηση θεσµοθετεί νοµικά την εργασία χωρίς
αµοιβή, δηλαδή την απλήρωτη εργασία που έστω και εκτάκτως,
όπως δήθεν ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, δηµιουργεί ένα πολύ κακό
δεδοµένο και δεδικασµένο, εάν το κρίνουµε έτσι. Τι λέει; Λέει ότι
προσφέρει δουλειά χωρίς αµοιβή. Πού ακούστηκε αυτό, κύριε
Πρόεδρε; Επίσης, βάζει χέρι και στο δώρο των Χριστουγέννων
του 2020, το οποίο δεν θα υπολογιστεί µε βάση τον ονοµαστικό
µισθό των εργαζοµένων οι οποίοι µπήκαν στο πρόγραµµα µε τα
534 ευρώ, αλλά µε βάση τις µειωµένες αποδοχές.
Επεσήµανα στις επιτροπές επανειληµµένα ότι κάτι τέτοιο δεν
συνέβη µε το δώρο του Πάσχα και ευτυχώς βέβαια που δεν συνέβη. Ρώτησα, όµως, να µας πουν τι άλλαξε και τώρα θεσµοθετούν αυτήν τη διαδικασία για το δώρο των Χριστουγέννων. Μέχρι

18246

αυτήν την ώρα που µιλάµε δεν έχω λάβει καµµία απάντηση.
Επιπλέον, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας παρατείνει και τις
αναστολές των συµβάσεων εργασίας, καταδικάζοντας έτσι τους
εργαζόµενους να ζήσουν µε 17,8 ευρώ την ηµέρα. Κάνει και κάτι
άλλο: Καθυστερεί περαιτέρω την αύξηση του κατώτατου µισθού
τουλάχιστον µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021, την ώρα µάλιστα
που το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα αποφασιστεί αυτό από την
Κυβέρνηση, δηλαδή η αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, θα
είναι ένα περιβάλλον γενικευµένης αµοιβής των 534 ευρώ.
Ως Κίνηµα Αλλαγής είχαµε επισηµάνει µε σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις την ανησυχία, αλλά και
την αντίρρησή µας για την αναβολή της διαδικασίας διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού, µε τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις
αυτή έχει, οι οποίες επιβεβαιώνονται µε τη συγκεκριµένη διάταξη. Δυστυχώς και σ’ αυτό το Κίνηµα Αλλαγής επιβεβαιώθηκε.
Είχαµε τονίσει τότε, ότι η αναβολή της διαδικασίας διαµόρφωσης
του κατώτατου µισθού επιτείνει τους φόβους για ενδεχόµενη µείωση των µισθών και των ηµεροµισθίων και µάλιστα φέτος τον Γενάρη, είχαµε καταθέσει και τροπολογία για την κατάργηση του
ν.4172/2013 και τον προσδιορισµό του κατώτατου µισθού από τη
θεσµική διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων και την εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας. Δεν την έλαβε υπ’ όψιν η Κυβέρνηση, γιατί τα σχέδιά της
απέχουν παρασάγγας, κύριε Πρόεδρε, από την προοδευτική κατεύθυνση που πρέπει να υπάρχει.
Τα σχέδιά της αναδεικνύονται και µε τη ρύθµιση που αφορά
στη µείωση των απαιτούµενων ενσήµων για τη λήψη επιδόµατος
ανεργίας. Εµείς θα πούµε ότι είναι θετικό, το ότι µειώνεται ο
αριθµός αυτός από εκατό σε πενήντα, αλλά και πάλι δηµιουργούνται αποκλεισµοί χιλιάδων εργαζοµένων. Το επισηµαίνουµε
αυτό και επισηµαίνουµε πέντε συγκεκριµένες κατηγορίες. Πρώτον, αυτούς που δεν βρήκαν φέτος δουλειά, πήραν έκτακτο επίδοµα ανεργίας και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Δεύτερον,
όσους κατάφεραν να µαζέψουν πενήντα ένσηµα φέτος, αλλά όχι
και τα ογδόντα περσινά κατ’ ελάχιστο όριο. Τρίτον, όσους έχουν
συµπληρώσει τις τετρακόσιες µέρες επιδότησης ανεργίας τα τελευταία πέντε χρόνια. Τέταρτον, όσους πήραν πέρυσι είτε περισσότερες από ογδόντα µέρες επιδότησης είτε λιγότερες και η
τελευταία πληρωµή τους είναι τον Μάρτη και δεν έχουν επαναπροσληφθεί φέτος. Τέλος, πέµπτον, αυτούς τους εργαζόµενους
που προέρχονται από τα γραφεία ενοικιάσεως εργαζοµένων, οι
ΚΑΔ των οποίων δεν είναι στις πληττόµενες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Προσθέτουµε και ένα ακόµα πρόβληµα που είναι ουσιαστικό
και σοβαρό. Είναι ένα µείζον θέµα, το οποίο δεν έχει αντιληφθεί
η Κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί. Οι κατηγορίες που είπα προηγουµένως δεν θα µπορέσουν να θεµελιώσουν δικαίωµα τουλάχιστον
µειωµένης σύνταξης, γιατί απαιτούνται εκατό ηµέρες ασφάλισης
ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την αίτηση συνταξιοδότησής τους. Πού θα βρουν αυτές τις εκατό ηµέρες οι εργαζόµενοι αυτοί, για να µπορέσουν να καλύψουν αυτό το δεδοµένο;
Εγώ µέσω του εισηγητού –γιατί λείπουν όλοι οι εκπρόσωποι του
Υπουργείου Εργασίας- ερωτώ πώς θα βρουν αυτές τις εκατό
ηµέρες. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα θεµελιώσουν σύνταξη, έστω
και µειωµένη; Πρέπει να αποδεχθείτε δεδοµένες καταστάσεις
που υπάρχουν για όλο το ζήτηµα. Έχουµε καταθέσει, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία 453 µε ειδικό 77 που αφορά το «Βοήθεια
στο Σπίτι» και ζητάµε να γίνει δεκτή από την Κυβέρνηση.
Καταλήγω ερωτώντας τον κύριο Υπουργό Εργασίας, που επανέλαβε όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες, για ένα πολύ σοβαρό
και µείζον ζήτηµα. Υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός µείωση
3% των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει, όµως, να ενηµερωθούµε πώς θα κατανέµεται αυτή η µείωση, από πού θα υπάρχει
η κατανοµή µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. Δεύτερον, από
ποιον ή από ποιους κλάδους θα γίνει η µείωση; Θα γίνει η µείωση
από τον κλάδο συντάξεων; Θα γίνει η µείωση από τον κλάδο
ασθένειας ή θα γίνει η µείωση από τα συνεισπρατόµενα; Αν γίνει
από τα συνεισπρατόµενα, αλίµονο στον ΟΑΕΔ και αλίµονο ως
προς το τι άλλο σηµαίνει αυτή η επιλογή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Μουλκιώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και
την όµορφη Πρέβεζα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου πριν ξεκινήσω την
οµιλία µου για τη συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου να κάνω µια καταγγελία για ένα συµβάν το οποίο έγινε στην
Πρέβεζα και συγκεκριµένα στο Νοσοκοµείο της Πρέβεζας.
Την προηγούµενη Πέµπτη εγώ και µια ολιγοµελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ επισκεφτήκαµε το Νοσοκοµείο της Πρέβεζας,
ώστε να κάνουµε µια συνάντηση µε τους εργαζοµένους του νοµαρχιακού νοσοκοµείου. Θα καθόµασταν λίγο στους χώρους του
νοσοκοµείου και στη συνέχεια θα κάναµε συνάντηση µε το σωµατείο εργαζοµένων στο νοσοκοµείο που έχει καταγγείλει µια
σειρά από πράγµατα. Δυστυχώς, ο διοικητής του νοσοκοµείου
µάς ζήτησε λόγω υγειονοµικών πρωτοκόλλων να αποχωρήσουµε
από τον χώρο του νοσοκοµείου, πράγµα που κάναµε.
Στη συνέχεια κάναµε µια συνάντηση µε το σωµατείο εργαζοµένων στον προαύλιο χώρο και µάλιστα έξω από το εκκλησάκι
στην πίσω µεριά του νοσοκοµείου. Ο διοικητής του νοσοκοµείου
κάλεσε την ασφάλεια και µας ζήτησε να αποχωρήσουµε και από
εκεί, λέγοντας ότι, ενώ είχαµε αποστάσεις µεταξύ µας και φορούσαµε όλοι µάσκα, τα υγειονοµικά πρωτόκολλα απαγορεύουν
µια τέτοιου είδους συνάντηση. Όντως αποχωρήσαµε και από τον
προαύλιο χώρο του νοσοκοµείου.
O διοικητής στη συνέχεια, αντιλαµβανόµενος ότι προέβη σε
µια πράξη η οποία δεν επιτρέπεται, µας ζήτησε να πάµε σε µια
αίθουσα η οποία βρίσκεται στο διοικητήριο του νοσοκοµείου,
πράγµα που δεν κάναµε. Δυστυχώς, ο διοικητής του νοσοκοµείου προέβη σε µια ακόµα πράξη η οποία αντιτίθεται σε όλες
τις πολιτικές -αν θέλετε- όλων αυτών των χρόνων. Ο διοικητής
του νοσοκοµείου λειτουργεί ως -αν θέλετε- δραγάτης ο οποίος
απαγορεύει την όποια πολιτική πράξη στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο της Πρέβεζας. Ανήκει, κύριε Υπουργέ, -είναι ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ- στους αρίστους της οµάδας σας. Είχε διατελέσει
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Άρτας, γι’ αυτό και τοποθετήθηκε διοικητής
του Νοσοκοµείου Πρέβεζας. Άλλωστε εκεί έγινε και µια τράµπα
–αν θέλετε-, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πρέβεζας τοποθετήθηκε Πρόεδρος του Νοσοκοµείου Άρτας. Νοµίζω, λοιπόν, ότι η
δηµοκρατία την οποία εσείς υπερασπίζεστε είναι αυτού του βεληνεκούς. Για το περιστατικό ενηµερώθηκε άµεσα και ο κ. Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας ο οποίος µου ζήτησε, όπως εγώ
αντιλαµβάνοµαι, να διαχειριστώ το πρόβληµα.
Ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και όλη σχεδόν η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας είναι φθηνοί στο αλεύρι και ακριβοί στα πίτουρα, διότι
τη δηµοκρατία την υπερασπίζονται όπως αυτοί θεωρούν δίκαιο.
Δείχνουν όλη τη σκληρότητα απέναντι στους νέους της χώρας
µας, στους εργαζόµενους, στους συνταξιούχους και στους µετανάστες και στη συνέχεια ένας-ένας, µία-µία από αυτό το Βήµα
παίρνουν τον λόγο και ζητάνε συγγνώµη από εκδότες οι οποίοι
θεωρούν ότι µπορούν να ελέγξουν την Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι έµαθαν και έτσι κάνουν. Πρώτος
διδάξας αυτής της διαδικασίας είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
από το βήµα της ΔΕΘ ζήτησε συγγνώµη από εκδότη, γιατί –λέειη Κοινοβουλευτική Οµάδα δεν λειτούργησε σωστά, όπως αυτός
ήθελε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα µια ακόµα
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία είναι ένα δράµα για
τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες της χώρας µας, ένα
δράµα για το οποίο έχει απόλυτη ευθύνη η Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό το δράµα έχει ονοµατεπώνυµο, λέγεται «Κυριάκος Μητσοτάκης» και «Γιάννης Βρούτσης». Ο κύριος Υπουργός Εργασίας
ήρθε σήµερα εδώ πέρα να υπερασπιστεί άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου τα όποια βυθίζουν ακόµα περισσότερο
στην ανασφάλεια τους εργαζόµενους της χώρας µας.
Για το άρθρο 10, ο εργασιακός µεσαίωνας θα ήταν παράδεισος µπροστά σε αυτά που περιγράφει το εν λόγω άρθρο. Νοµι-
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µοποιεί την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, θεσπίζει τις απλήρωτες υπερωρίες. Μάλιστα το αρχικό σχέδιο το οποίο είχε φέρει
ο κ. Βρούτσης προέβλεπε ότι οι εργαζόµενοι θα πληρώνουν την
υποχρεωτική καραντίνα µε απλήρωτες υπερωρίες τριών ωρών
την ηµέρα, σε συνέχεια και κάτω από την πίεση και την κατακραυγή ήρθε και το έκανε µία ώρα. Αλήθεια, δεν ντρέπεστε γι’
αυτήν την αλλαγή;
Με το άρθρο 17, µειώνετε το δώρο Χριστουγέννων για τους
εργαζόµενους οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή. Αλήθεια, δεν
νιώθετε ντροπή, κύριε Υπουργέ γι’ αυτό το άρθρο;
Με το άρθρο 18, επεκτείνετε τη δυνατότητα υπερωριακής
απασχόλησης µε απόφαση µόνο των επιχειρήσεων. Αλήθεια,
κύριε Υπουργέ, δεν ντρέπεστε γι’ αυτά τα άθλια; Και προφανώς
δεν ντρέπεστε, όταν την ίδια ώρα έρχεστε εδώ πέρα, στη Βουλή
των Ελλήνων, στον ναό της δηµοκρατίας και δεν υπερασπίζεστε
την κοινωνία, δεν υπερασπίζεστε αυτούς για τους οποίους ήρθατε εδώ να υπερασπιστείτε, αλλά υπερασπίζεστε τους εκδότες.
Βγαίνετε ένας-ένας, µία-µία από αυτό το Βήµα και ζητάτε συγγνώµη για τη στάση σας στο νοµοσχέδιο σε µια ψηφοφορία, η
οποία αφορούσε στην άρση ασυλίας του κ. Πολάκη, ενός Βουλευτή και λέτε ότι αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Αλήθεια, ντροπή
δεν έχετε; Λίγη τσίπα δεν νιώθετε πάνω σας, να πείτε ότι αυτή
ήταν η πολιτική σας απόφαση; Σας ζητάει ένας εκδότης από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης να ζητήσετε συγγνώµη και έρχεστε
µία-µία εδώ πέρα, Βουλευτές οι οποίοι τάχα µου υπερασπίζονται
το Σύνταγµα και ζητάτε συγγνώµη από τον εκδότη; Αντί να ζητήσετε συγγνώµη από τους εργαζόµενους της χώρας, που τους
έχετε βάλει σε µια τέτοια διαδικασία, από τους συνταξιούχους
που δεν τους δίνετε τα αναδροµικά τους, από τις επιχειρήσεις οι
οποίες µία-µία κλείνουν, δεν ντρέπεστε λιγάκι; Τσίπα δεν έχετε;
Είναι εικόνα Κοινοβουλευτικής Οµάδας αυτή, η οποία έρχεται να
υπερασπιστεί µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Είναι δυνατόν να ψηφίζονται τέτοια άρθρα µε τους εργαζόµενους της
χώρας µας και ο Υπουργός Εργασίας να είναι απών; Τσίπα δεν
έχετε; Δεν ντρέπεστε λιγάκι;
Αλήθεια, ποια δηµοκρατία εσείς υπερασπίζεστε; Ποιο δηµοκρατικό πολίτευµα υπερασπίζεστε; Ποιο Σύνταγµα υπερασπίζεστε εσείς; Όταν µπουκώνετε τον κόσµο µε εθνικοπατριωτικές
αναφορές και λέτε ότι όλα θα τα λύσει η αύξηση των χρηµάτων
που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αλήθεια δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε τσίπα; Βγαίνει ο εισηγητής σας και σε δεκατρία
λεπτά της οµιλίας κάνει εντεκάλεπτη αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ; Αλήθεια, δεν ντρέπεστε; Δεν έχετε τσίπα; Πραγµατικά είστε η µόνη
κυβέρνηση, η οποία –δεν θα πω τα βασικά ότι άλλα είπατε και
άλλα κάνετε- υπό το πρίσµα µιας οικονοµικής κρίσης στην οποία
περνάει η χώρα, ο κόσµος, η οικονοµία, κάνετε τα πάντα για να
τα ακυρώσετε όλα, για να κάνετε επίθεση στους εργαζόµενους
της χώρας.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πήραµε µια πολιτική απόφαση. Τα ψέµατα τα οποία καθηµερινά ρίχνετε στον ελληνικό
λαό, θα τα βγάζουµε στη φόρα, γιατί έχουµε υποχρέωση απέναντι στους νέους και στις νέες σας και όχι σε εσάς. Εσείς αυτοί
είστε. Θα έρχεστε ένας-ένας, µία-µία και θα ζητάτε συγγνώµη
από εκδότες. Αυτό θα κάνετε και θα λέτε «ναι, κάναµε λάθος» και
θα αλλάζετε την ψήφο σας, γιατί αυτοί είστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Θα µιλήσει για
την 455 και τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για το νοµοσχέδιο, για διατάξεις του νοµοσχεδίου και για τροπολογίες,
λέγοντας όπως πάντα αλήθειες και µη κάνοντας καµµία αναφορά
στη νυν Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική Κυβέρνηση από την
πρώτη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµία του κορωνοϊού έδρασε
γρήγορα και αποφασιστικά, µε σκοπό τον περιορισµό των επιπτώσεων της κρίσεως. Ειδικότερα στο πεδίο της οικονοµίας, το
Υπουργείο Οικονοµικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωµένο αλλά και δυναµικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα µε τις διαφορετικές ανάγκες που δηµιουργεί
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η κρίση σε κάθε φάση της.
Είναι γεγονός ότι εάν η Κυβέρνηση δεν επιδείκνυε γρήγορα
αντανακλαστικά και αξιοσηµείωτη µεθοδικότητα, όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έµπρακτα από το Eurogroup της συνεδρίασης του Ιουνίου, οι επιπτώσεις αυτής της έκτακτης
κατάστασης θα ήταν δυσµενέστερες τόσο για την κοινωνία όσο
και για την οικονοµία.
Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα ελήφθησαν µέτρα και ενεργοποιήθηκαν εργαλεία µε στόχο την ενδυνάµωση του συστήµατος δηµόσιας υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση
της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία και την τόνωση της
κοινωνικής συνοχής. Η συνολική αξία αυτών των εξήντα ενός
πλέον µέτρων και εργαλείων σε πλήρη έκταση, όπως αυτά ξεδιπλώνονται και θα ξεδιπλωθούν, εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί,
αλλά πιθανότατα και θα υπερβεί τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ και
στα οποία περιλαµβάνονται όσα ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός για να προστατεύσει την απασχόληση, να ενισχύσει την
παραγωγική δραστηριότητα και να στηριχθεί το εισόδηµα των
πιο αδυνάτων, διατηρώντας όµως πάντα εφεδρείες για ένα µέλλον που παραµένει αβέβαιο και ρευστό.
Και επειδή πολλές φορές τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και
ειδικά ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Λοβέρδος µε ρωτάει για το
ποιες είναι οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πεδίο και τι γίνεται στο
Eurogroup και το ECOFIN, θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η
κοινή συνισταµένη της συνεδρίασης της προηγούµενης εβδοµάδος είναι ότι θα εξακολουθήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να
υπάρχει δηµοσιονοµική ευελιξία τουλάχιστον και για το 2021.
Διότι φαίνεται, µε βάση τα στοιχεία των διεθνών οργανισµών, ότι
η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα φτάσει στο επίπεδο του 2019 προς
το τέλος του 2022.
Προσέξτε, όµως. Άλλο δηµοσιονοµική ευελιξία και άλλο δηµοσιονοµικό ξεχαρβάλωµα, που σηµαίνει ότι θα πρέπει µε υπευθυνότητα να αξιοποιήσουµε αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Κάποια απ’ αυτά τα µέτρα περιλαµβάνονται και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, αλλά και στις τροπολογίες αυτού.
Επεκτείνεται το µέτρο της υποχρεωτικής µείωσης µισθώµατος
σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας κατά 40% για τον
µήνα Σεπτέµβριο.
Διαµορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής µείωσης µισθώµατος
κατά τουλάχιστον 30% αρχής γενοµένης από τον Σεπτέµβριο, µε
την προϋπόθεση συµφωνίας µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή.
Επεκτείνεται το µέτρο στήριξης των εκµισθωτών που δεν εισέπραξαν µισθώµατα, προκειµένου να περιλαµβάνουν, εκτός
από την κατ’ επιταγή νόµου µείωση, και προαιρετική µείωση µισθώµατος.
Επίσης, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου, πέρα απ’ αυτά που
είπε ο συνάδελφος Υπουργός Εργασίας, η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου µε την οποία προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης
εφάπαξ αφορολόγητης ακατάσχετης ενίσχυσης µε τη µορφή επιδόµατος στους πληγέντες από τη φυσική καταστροφή στην Εύβοια.
Αυτές είναι οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό κοµµάτι µέσα στο σχέδιο νόµου από το Υπουργείο Οικονοµικών. Όλα αυτά, όµως, οι διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών,
του Υπουργείου Εργασίας και άλλων Υπουργείων χρηµατοδοτούνται µέσα από τη συνετή και νοικοκυρεµένη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων της χώρας, τα οποία σήµερα διαµορφώνονται
στα 38,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι στην αρχή της υγειονοµικής κρίσης ήταν 37,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα είναι 38,7 δισεκατοµµύρια τα ταµειακά διαθέσιµα, που έχουν ενισχυθεί σηµαντικά
τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή από τον Ιούλιο 2019 µέσα από έξι
-το τονίζω- επιτυχηµένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους 14
δισεκατοµµυρίων ευρώ και από δύο εκταµιεύσεις υποδόσεων
από τη διακράτηση των ελληνικών οµολόγων, τα περίφηµα
ANFAs και SMPs, περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Άρα, ουσιαστικά µόνο από αυτές τις πηγές έχουν αντληθεί
πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο, συµβάλλοντας στο σηµερινό ύψος των ταµειακών διαθεσίµων. Άρα,
αντίστροφα αντιλαµβάνεστε την έκταση και τον όγκο των µέτρων
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που έχουν ληφθεί το τελευταίο εξάµηνο.
Αποκορύφωµα της επιτυχίας της σηµερινής Κυβέρνησης είναι
η πιο πρόσφατη έκδοση δεκαετούς οµολόγου µε το χαµηλότερο
ιστορικά κόστος δανεισµού της χώρας, ταµειακά διαθέσιµα που
αναµένεται να τονωθούν περαιτέρω µε την αξιοποίηση των υφιστάµενων ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως είναι το ΕΣΠΑ. Ήδη, εισπράξαµε τον προηγούµενο µήνα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Επίσης, είναι το πρόγραµµα «SURE» για την ενίσχυση της απασχόλησης, από το οποίο θα εισπράξουµε 2,7 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Επειδή άκουσα -δεν ήµουνα στην Αίθουσα- συνάδελφο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αναφέρεται στο ύψος του προγράµµατος «SURE», να υπενθυµίσω ότι µιλάµε για δάνειο και
καλό θα ήταν όταν συγκρίνουµε µε άλλες χώρες να δούµε τις
επιχορηγήσεις από το Ταµείο Ανάκαµψης και εκεί να δούµε τη
σύγκριση µεταξύ της Ελλάδας, που παίρνει τις υψηλότερες επιχορηγήσεις, και άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε βάση τα δεδοµένα της χώρας. Όλα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά το «οπλοστάσιο» της ελληνικής οικονοµίας.
Ταυτόχρονα, όµως, µέσα στην κρίση το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε στην υλοποίηση σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών. Αξιοποιήσαµε τον χρόνο για να δηµιουργήσουµε και να
υλοποιήσουµε διαρθρωτικές αλλαγές.
Ψηφίστηκε και υλοποιείται µε εξαιρετική επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση
του κορωνοϊού.
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ενός ολιστικού κοινωνικά ευαίσθητου και εθνικά αναπτυξιακού πλαισίου αντιµετώπισης του
υψηλού ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας µια πραγµατική ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Αναβαθµίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσµικό πλαίσιο για
την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά.
Θεσπίστηκε το πλαίσιο των µικροχρηµατοδοτήσεων.
Προωθήθηκε το πρόγραµµα αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο στο Ελληνικό, η µαρίνα Αλίµου, η αξιοποίηση τριών περιφερειακών
λιµένων της χώρας και δροµολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της
βιωσιµότητας εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, η ΕΑΒ και η «ΛΑΡΚΟ».
Σε κάποια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα αναφερθώ
εκτενέστερα, αφού διατάξεις που περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου σχετίζονται µε αυτά. Και οφείλω να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για τρίτη φορά σε αυτό τον
χρόνο για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και γιατί τον τελευταίο χρόνο έχουµε εστιάσει το ενδιαφέρον µας στην ανασυγκρότηση σε υγιείς βάσεις
των δοµών της αµυντικής βιοµηχανίας.
Η βούλησή µας και οι δράσεις µας για ουσιαστικές βελτιώσεις
τους, παρ’ όλες τις αντικειµενικά δυσµενείς συνθήκες, υπηρετούν πρωτίστως τη χώρα και τις αµυντικές ανάγκες της. Υπηρετούν τη βιοµηχανία, την ανάπτυξη της οικονοµίας και τη
δηµιουργική απασχόληση.
Αναγκαίο προς τούτο πρώτο βήµα η επιβολή της νοµιµότητας,
η εκλογίκευση, η εσωτερική συνοχή, η εµπέδωση σύγχρονης δηµιουργικής κουλτούρας.
Η εµπέδωση σύγχρονης και σταθερής δηµιουργικής κουλτούρας εξασφαλίζεται µε θεσµούς και κανόνες που υπηρετούν τη
λογική και το δίκαιο και όχι µε πλειοδοσίες και µε ευκαιριακές
συµφωνίες εκτός θεσµικού πλαισίου, που ουσιαστικά συσσωρεύουν παθογένειες και «εκρηκτικές ύλες», οι οποίες αρχικά υπηρετούν την αστάθεια και συνεπακόλουθα την απαξίωση.
Σήµερα κάνουµε ένα ακόµα βήµα προς τη στρατηγική κατεύθυνση που συνοπτικά προανέφερα. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις
που εισάγονται στο παρόν νοµοσχέδιο, αλλά και µε ενέργειες που
έχουµε ολοκληρώσει ή δροµολογούνται προχωράµε στην αναδιάρθρωση, την εξυγίανση και την αποκρατικοποίηση φορέων.
Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να αποτελέσουν το θεµέλιο για
την εδραίωση σε σύγχρονες βάσεις και την υγιή ανάπτυξη µιας
σοβαρής, διεθνώς ανταγωνιστικής και έξυπνης ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω από την ΕΑΒ. Η Κυβέρ-
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νηση παρέλαβε την υψηλής αποστολής αεροπορική βιοµηχανία
µε σηµαντικά προβλήµατα. Χωρίς τυµπανοκρουσίες έλαβε
πλέγµα µέτρων και ανέπτυξε δράσεις για τη στήριξή της σε τρία
επίπεδα και συγκεκριµένα, αυτά της λειτουργικής αναβάθµισης,
της ενδυνάµωσης του προσωπικού και της εδραίωσης της νοµιµότητας και της λογικής.
Ενδεικτικά, το Υπουργείο Οικονοµικών τον τελευταίο χρόνο
έχει αναλάβει πληθώρα πρωτοβουλιών. Πρώτο, προώθησε νοµοθετική ρύθµιση για την υλοποίηση του προγράµµατος αναβάθµισης µαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεµικής Αεροπορίας.
Δεύτερο, µερίµνησε για την άµεση στήριξη της εταιρείας µε
εξειδικευµένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, διασφαλίζοντας συνάµα το διαφανές και αξιοκρατικό των προσλήψεων µέσω
του ΑΣΕΠ.
Τρίτο, σταµάτησε την αιµορραγία σε ανθρώπινο δυναµικό
µέσω της κινητικότητας, εµπεδώνοντας και προωθώντας το αίσθηµα της εργασιακής σταθερότητας.
Τέταρτο, ανέλαβε νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξαίρεση
της ΕΑΒ από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, αποµπλέκοντας έτσι καταβολές και διαδικασίες εισροής κεφαλαίων στην εταιρεία.
Πέµπτο, ξεµπέρδεψε το «κουβάρι» των εισπράξεων, επιδιώκοντας η εταιρεία να «πατάει» στα δικά της πόδια και να µην
εξαρτάται από αλλεπάλληλες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου,
πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα προηγούµενα χρόνια.
Έκτο, έδωσε την απαραίτητη πίστωση χρόνου στην εταιρεία,
ώστε να διευθετήσει τελωνειακές εκκρεµότητες.
Έβδοµο, ξεκαθάρισε χρονίζοντα ζητήµατα φορολογικής µεταχείρισης από πλευράς ΦΠΑ, αναφορικά µε τα υλικά τα οποία παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από εγχώριες
κατασκευάστριες εταιρείες, προκειµένου να ενσωµατωθούν στα
αεροσκάφη.
Όγδοο, όρισε εσωτερικό ελεγκτή, ώστε τα ευρήµατά του να
αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεµβάσεων προς
την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης τήρησης της νοµιµότητας και
της διασφάλισης πρωτίστως της διαχειριστικής διαφάνειας.
Ένατον, επέβαλε την εφαρµογή του αυτονόητου, δηλαδή ο
προϋπολογισµός της ΕΑΒ να µην κουβαλά τις αδυναµίες των
προηγουµένων ετών και οι προβλεπόµενες δαπάνες να είναι
εντός νόµιµου πλαισίου.
Δέκατον, θέσπισε τη χορήγηση σε µηνιαία βάση επιδόµατος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζόµενους στην
ΕΑΒ. Σηµειωτέον ότι µέχρι πρότινος το εν λόγω επίδοµα καταβάλλονταν ισοπεδωτικά και εκτός νόµου.
Ενδέκατον, αναγνώρισε την ανάγκη η Ελλάδα διαµέσου της
ΕΑΒ να καταστεί παραγωγός και πωλητής σύγχρονων ψηφιακών
εναέριων προϊόντων αξιοποιώντας το υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας.
Προς τούτο συγκροτήσαµε οµάδα εργασίας χωρίς αµοιβή από
πανεπιστηµιακούς, ειδικούς σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης,
καινοτοµίας και οικονοµικών για τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Μέχρι σήµερα έχουν µελετηθεί και σχεδιαστεί
τρία τέτοια προϊόντα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει µε σχέδιο και
πράξεις να κινηθεί σ’ αυτό το δρόµο. Στόχος µας, όπως ανέφερε
και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, είναι οι έξυπνες Ένοπλες Δυνάµεις, ψηφιακές Ένοπλες Δυνάµεις που κοιτούν το µέλλον και όχι µόνο το παρελθόν.
Επιπλέον µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αντιµετωπίζονται δύο ακόµα ζητήµατα µε τη
ψήφιση των οποίων ικανοποιούνται πάγια αιτήµατα των εργαζοµένων και αλλάζει κυριολεκτικά η καθηµερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας.
Πρώτον, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής υπερωριακής
αποζηµίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυκτερινής, Κυριακών
πέραν του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας στο προσωπικό της ΕΑΒ. Με δυο λόγια και κατ’ εξαίρεση
από τα γενικώς ισχύοντα στο δηµόσιο οι εργαζόµενοι στην ΕΑΒ
θα µπορούν να εκτελούν και να πληρώνονται αυξηµένες υπερωρίες.
Δεύτερον, το προσωπικό της ΕΑΒ κατά την άσκηση ή εξ αφορµής υπηρεσίας του εξαιρείται από την κατάργηση των παροχών,
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που αφορούν σε κάθε είδος ασφαλιστήρια συµβόλαια ή προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής κάλυψης, δηλαδή το προσωπικό
της ΕΑΒ κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων µπορεί νοµίµως να ασφαλίζεται.
Όλες αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ότι για εµάς βασική
προϋπόθεση της υγιούς ανάπτυξης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της εταιρείας αποτελεί η νοµιµότητα, η διαφάνεια και
το νοικοκύρεµα. Στόχος µας είναι η βελτίωση της θέσεως της
ΕΑΒ µε αξιοποίηση των δυνατών της σηµείων και η ελαχιστοποίηση των αδύνατων σηµείων της. Προσδοκούµε η επόµενη µέρα
για την ΕΑΒ και την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας µας σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία να είναι πολύ καλύτερη
από τη χθεσινή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζω µε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, άλλωστε υπάρχει τροπολογία. Σύµφωνα µε την ειδική
διαχείριση η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την
πώληση των υπολειπόµενων στοιχείων του ενεργητικού τους -τα
προηγούµενα έγιναν από την προηγούµενη κυβέρνηση, του λεγόµενου δηλαδή όχι εµπορικού, αλλά στρατιωτικού σκέλουςπρογραµµατίζεται για το τέλος Σεπτεµβρίου. Προκειµένου να
υπάρξει µεγιστοποίηση του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της επιχείρησης,
το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία, την ΕΤΑΔ και την ειδική διαχείριση προχωρά όλους
αυτούς τους µήνες δυναµικά στην επίλυση σειράς ζητηµάτων
τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Παρατάθηκε η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, η οποία βρισκόταν κοντά στη λήξη της και
λόγω της πανδηµίας κατέστη δυσχερής η πρόοδος των εργασιών της.
Δροµολογήθηκαν ή δροµολογούνται η παραχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου τµήµατος
χώρου έναντι ανταλλάγµατος σε τιµές αγοράς, οι ανταλλαγές
ακινήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων του ναυπηγείου, η διευθέτηση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία του µελλοντικού ναυπηγείου
-αντιλαµβάνεστε τι προβλήµατα είχαµε να αντιµετωπίσουµε- η
πρόοδος προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των εκκρεµών
αδειοδοτήσεων, η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και
ο σχεδιασµός της διαδικασίας µεταφοράς της υφιστάµενης
δοµής φιλοξενίας µεταναστών σε κατάλληλο χώρο εκτός των
ναυπηγείων.
Με τις παρεµβάσεις αυτές επιλύονται χρόνια προβλήµατα,
όπως αυτό της πρόσβασης του ναυπηγείου στη θάλασσα -καλά
ακούσατε- στοιχείο που κατά τεκµήριο αυξάνει το ύψος των αναµενόµενων προσφορών στο διαγωνισµό, διευκολύνεται η λειτουργικότητα της επιχείρησης και καθίστανται αξιοποιήσιµες
εγκαταστάσεις και κατασκευές που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του ναυπηγείου, ναυπηγείο που µεταξύ άλλων εξυπηρετεί
σήµερα επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού για την
εθνική άµυνα.
Συγκεκριµένα µε την τροπολογία που καταθέσαµε πρώτον, διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης συµβάσεων ανταλλαγής ακινήτων µεταξύ του ειδικού διαχειριστή και του δηµοσίου και
νοµικών προσώπων που απολαµβάνουν των προνοµίων του δηµοσίου κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Κατά τον τρόπο
αυτό επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης ανταλλαγής εντός
του οριζόµενου χρόνου διάρκειας της ειδικής διαχείρισης και διευκολύνεται η επιτυχής έκβασή της.
Δεύτερον, προσαυξάνεται το δικαίωµα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου µπροστά
από τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου Σκαραµαγκά στα σαράντα εννέα έτη µε δυνατότητα παράτασης. Με την προτεινόµενη τροποποίηση κάθε προσώπου, το οποίο λειτουργεί νοµίµως
επιχείρηση ναυπηγείου θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστηµα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό του για το ναυπηγείο.
Τρίτον, ρυθµίζεται το ζήτηµα διευθέτησης υφιστάµενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου
στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά που χρησιµοποιείται για την ανύ-
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ψωση, την διευθέτηση, την καθέλκυση και την χερσαία µεταφορά
υποβρυχίων και σκαφών του Πολεµικού Ναυτικού. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε µεταξύ άλλων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και εξακολουθεί να
είναι ουσιώδους σηµασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, που σχετίζονται µε την εθνική άµυνα της
χώρας.
Στόχος µας, πέρα από τη µεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα στοιχεία του ενεργητικού των ναυπηγείων
Σκαραµαγκά και την επωφελέστερη εκποίησή τους προς όφελος
του ελληνικού δηµοσίου, είναι και η χάραξη µιας οργανωµένης
πολιτικής για το µέλλον των ναυπηγείων.
Κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας αν και δεν περιλαµβάνεται
στο σχέδιο νόµου ούτε στην τροπολογία θα ήθελα σε τρία-τέσσερα λεπτά να σας ενηµερώσω και για την ΕΛΒΟ. Οφείλω να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία συγκεκριµένα για την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη µετάβαση και
την µεταπώληση των περιουσιακών της στοιχείων. Είναι µια πολύ
θετική εξέλιξη, µια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται επιτυχηµένη για
µια σειρά από λόγους.
Πρώτον, η εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
από το 2014, ενώ µε τη δικαστική απόφαση, µε την οποία η ΕΛΒΟ
τέθηκε σε αυτό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, κρίθηκε
ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία ήταν µηδενικό.
Μηδενικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Δεύτερον, είχαν διενεργηθεί τρεις δηµόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισµοί χωρίς αποτέλεσµα. Ο πρώτος τον Απρίλιο του 2017
ακυρώθηκε, αφού οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων δεν πληρούσαν τους όρους προκήρυξης. Ο δεύτερος τον Αύγουστο του
2017 δεν προχώρησε, αφού δεν υπεβλήθησαν καν προσφορές.
Ο τρίτος τον Φεβρουάριο του 2019 µαταιώθηκε. Συνεπώς, είναι
η πρώτη φορά µετά από σχεδόν επτά χρόνια παλινωδιών και ατελέσφορων διαδικασιών που εµφανίστηκε νοµότυπα υποψήφιος
πλειοδότης.
Τρίτον, η εταιρεία έχει παύσει την παραγωγική λειτουργία της
από το έτος 2017 µε αποτέλεσµα τα περιουσιακά στοιχεία της
λόγω της αχρηστίας να παρουσιάζουν µε την πάροδο του χρόνου αύξουσα απαξίωση.
Είναι εξάλλου προφανές ότι µεγάλο µέρος των εγκαταστάσεων είναι κατασκευασµένο από υλικά που στις σύγχρονες βιοµηχανίες πια δεν ενδείκνυνται. Εδώ µπορώ να σας δώσω πολλές
πληροφορίες.
Τέταρτον, το ελληνικό δηµόσιο θα συνέχιζε να καταβάλλει την
ετήσια επιχορήγηση της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ύψους περίπου τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ
κάθε έτος.
Πέµπτον, υπήρξε ο κίνδυνος εάν δεν τελεσφορήσει ο διαγωνισµός και οι λοιπές εκ του νόµου προβλεπόµενες προσπάθειες
εκποίησης, ο εκκαθαριστής τελικά να µεταβίβαζε χωρίς αντάλλαγµα, κατά την κρίση του, σε δηµόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή
σε κοινωφελή ιδρύµατα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία,
όµως, προσέξτε, θα λογίζονταν µετά από αυτήν την εξέλιξη ως
ιδιαιτέρως µικρής αξίας.
Έκτο, ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχειρησιακό σχέδιο το
οποίο παρέδωσε στον εκκαθαριστή, στην Ε&Υ, που προβλέπει
σταδιακή πρόσληψη νέου προσωπικού εξακοσίων ατόµων, αναβάθµιση των υπαρχουσών δοµών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισµού, καθώς και επέκταση της δραστηριότητας και σε µη
στρατιωτικά οχήµατα και νέες στρατιωτικές τεχνογνωσίες.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου εκτιµά ότι το
ελληνικό δηµόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατοµµυρίων ευρώ
από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική δε οικονοµική επένδυση εκτιµάται στα 29 εκατοµµύρια ευρώ.
Και έβδοµο, σε αντιδιαστολή µε το τι προβλεπόταν µέχρι το
2019, το δηµόσιο έχει το δικαίωµα να µετέχει στη νέα εταιρεία µε
ποσοστό µέχρι 21% -και όχι 20%- καθώς και να εκπροσωπείται στο
Διοικητικό Συµβούλιο µε έναν σύµβουλο. Ξέρουµε όλοι τη διαφορά του 1%. Έτσι ουσιαστικά το ελληνικό δηµόσιο, ασκώντας το
διοικητικό δικαίωµα αποκτά ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη, ιδιαίτερα
σε ένα περιβάλλον δύσκολων οικονοµικών συνθηκών εξαιτίας
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της αβεβαιότητας, λόγω της υγειονοµικής κρίσης, είναι άκρως
θετική για την εταιρεία, που µπορεί να αποτελέσει πλέον πόλο
ανάπτυξης για τη βόρειο Ελλάδα και στήριγµα για την τοπική κοινωνία µε τη δηµιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση της Ελλάδας βρίσκεται σε
διαρκή ετοιµότητα και παρεµβαίνει έγκαιρα, στοχευµένα και αποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση των δυσµενών οικονοµικών και
κοινωνικών συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης.
Παράλληλα, σχεδιάζει και δρα για τον εκσυγχρονισµό και την
ενίσχυση των δοµών που έχουν σχέση µε την αµυντική θωράκιση
της χώρας και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάµεών της. Η προσήλωσή της στη θεραπεία χρόνιων παθογενειών και την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων ενισχύεται σε εύρος και ένταση.
Στόχος µας είναι η στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο βιώσιµο
αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο, µια οικονοµία
παραγωγική, τεχνολογικά προηγµένη, καινοτόµο, εξωστρεφή,
έξυπνη και ανταγωνιστική, µια οικονοµία µε αυτοπεποίθηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα δώσω τον λόγο στην κ. Φωτίου, στη συνέχεια στην κ. Κεφάλα και µετά θα πάρει τον λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών ο
κ. Λιβάνιος που θα µιλήσει για τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και
αµέσως µετά ο κ. Πλακιωτάκης ο Υπουργός Ναυτιλίας για την
τροπολογία 461 που κατατέθηκε πριν από λίγο.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µετά την
τοποθέτηση του Υπουργού Οικονοµικών κατανοούµε όλοι πια
εδώ στην Αίθουσα γιατί το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα
είναι προάγγελος των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ,
αλλά συγχρόνως και υποδοχέας σήµερα µε τις τροπολογίες που
καταθέτουνε, αυτών των εξαγγελιών.
Ωραία, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να µπω αναλυτικά σε όσα
είπατε, αλλά θα σας κάνω µια ερώτηση. Αφού ήρθατε να πείτε,
λοιπόν, στη συνέχεια όσων ακούσαµε για την αµυντική θωράκιση
της χώρας χτες στη ΔΕΘ από τον κ. Μητσοτάκη, τα όσα είπατε
ως τροπολογίες σήµερα σε αυτό το νοµοσχέδιο, µήπως µπορείτε
να µας πείτε και το ύψος των αµυντικών δαπανών; Ή είναι επτασφράγιστο µυστικό αυτό; Δηλαδή πόσα δισεκατοµµύρια σκοπεύετε να καταναλώσετε σε αυτή την ιστορία. Δεν άκουσε λέξη
από τον Πρωθυπουργό.
Εγώ λέω, λοιπόν, ότι αυτήν τη στιγµή είναι ενδεικτικό ότι οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά πράγµατα της χώρας σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, εκατόν
πενήντα οκτώ είναι η δύναµή τους κι έχουν δηλωθεί µόνο δώδεκα
άνθρωποι για να µιλήσουν. Έχει ξαναγίνει αυτό;
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ντρέπονται να έρθουν να υποστηρίξουν
αυτό το νοµοσχέδιο ή βαριούνται; Θέλω να ξέρω και για αυτή
την ιστορία, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι σήµερα ψηφίζεται ένα νοµοσχέδιο που χρησιµοποιεί τον κορωνοϊό σαν ευκαιρία για µια
µεγάλη αναδιάταξη κι οπισθοχώρηση στον τοµέα της υγείας, της
εργασίας, της παιδείας, της οικονοµίας υπέρ των ισχυρών -και
οικονοµικά και επιχειρηµατικά ισχυρών- και εναντίον των αδύναµων της µεσαίας τάξης και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας.
Έξι µέρες πριν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα όλοι οι µικροµεσαίοι
και οι παραγωγικοί φορείς της χώρας που ήρθαν εξέπεµψαν
κραυγή αγωνίας. Δεν εισακούστηκαν. Η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν
τους άκουσε, αλλά συνέχισε αυτάρεσκα, µε τεράστια αυτοπεποίθηση να επαναλαµβάνει, όπως και σήµερα το ίδιο παραµύθι:
«Πάµε πολύ καλά, καλύτερα σε όλη την Ευρώπη, στο δεύτερο
κύµα του κορωνοϊού, στην ύφεση, στην ανεργία, στη φτώχεια».
Είπε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ότι η ανάπτυξη καθυστέρησε
λίγο λόγω κορωνοϊού, αλλά οι επενδύσεις είναι εδώ και θα εκτινάξουµε την οικονοµία το 2021. Τι ακούσατε από τον κ. Σταϊκούρα µόλις πριν; Ότι η δηµοσιονοµική χαλαρότητα πάει µέχρι
τέλος του 2022. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τελείωσε η ιστορία, το παραµύθι της του V της ανάπτυξης και µπαίνουµε σε µια ανατροφοδοτούµενη ύφεση, δηλαδή η οικονοµία µπαίνει σε σπιράλ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ; «Τα µεσαία στρώµατα δεν
τα φροντίσαµε όσο έπρεπε». Και εννοούσε ότι αυτά τα µεσαία
στρώµατα τα οποία εξαπάτησε συνειδητά πριν τις εκλογές σε
συµπαιγνία µε τα προσφιλή σας ΜΜΕ, που ταΐζετε -αλήθεια ήταν
µια ωραία ατµόσφαιρα κατά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκηστην προηγούµενη διακυβέρνησή σας µε τον ίδιο Υπουργό τον
κ. Βρούτση, ένας στους πέντε πολίτες, οκτακόσιες χιλιάδες
άτοµα, πέρασαν από τα µεσαία στρώµατα στη φτώχεια. Από
αυτά τα άτοµα το 2018 χάρη στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, πεντακόσιες χιλιάδες είχαν επιστρέψει στα µεσαία στρώµατα. Σήµερα
ξαναπαίρνουν τον δρόµο για τη φτώχεια και για τα χαµηλά στρώµατα. Αυτό κάνετε και το κάνετε ραγδαία.
Χρησιµοποιείται τον κορωνοϊό για να διαλύσετε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα υπέρ των µεγάλων συµφερόντων. Το
σχεδίασε ο ΣΕΒ, το έκανε σαφές το σχέδιο Πισσαρίδη. Διαλύετε
τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, το 95% της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Μία στις τρεις από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις φοβάται πως θα κλείσει είπε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Εδώ
ήταν πριν έξι µέρες. Το επιβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
Όλα όσα εξήγγειλε αφορούν τις µεγάλες επιχειρήσεις και τα
µεγάλα εισοδήµατα. Οι φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε, οι υπεραποσβέσεις, αφορούν µόνο επιχειρήσεις µε σηµαντικά κέρδη,
πολύ υψηλά.
Η οριζόντια αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης που µετατίθεται το 2021 αφορά κυρίως τα υψηλά εισοδήµατα, όχι αυτούς
που έχουν 12.000 εισόδηµα και ξέρετε ότι αποτελούν πάνω από
το 60% του ελληνικού λαού, γιατί αυτοί δεν πλήρωναν εισφορά
αλληλεγγύης µέχρι σήµερα. Έχει ξεκινήσει ήδη η ραγδαία φτωχοποίηση των νοικοκυριών, όχι των παραδοσιακά φτωχών. Το
είχαν πει όλοι οι οικονοµολόγοι διεθνώς ότι σήµερα τα ευρύτερα
στρώµατα της µεσαίας τάξης θα χτυπηθούν από τον κορωνοϊό.
Και αυτά τα στρώµατα χρειάζονται ενίσχυση. Κάθε µονάδα αύξησης του δείκτη της φτώχειας αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες νοικοκυριά που µετακινούνται σε χαµηλότερη εισοδηµατική
κατηγορία.
Δείτε πόσο έχει αυξηθεί ο δείκτης φτώχειας αυτό τον καιρό.
Είστε η µόνη Κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη που όχι µόνο δεν αύξησε τα επιδόµατα στους φτωχούς, στους αναπήρους, τους ηλικιωµένους κατά την πανδηµία που όλες οι κυβερνήσεις έδωσαν
πάρα πολλά χρήµατα, αλλά και έχει κόψει ήδη 400 εκατοµµύρια
από την πρόνοια. Και βέβαια κωφεύατε όταν σας είπαµε εγκαίρως
να δώσετε σε δύο εκατοµµύρια νοικοκυριά το εισόδηµα έκτακτης
ανάγκης. Είναι µια ισχυρή ενίσχυση για τα εισοδήµατα για την
ενεργό ζήτηση, για να µην κλείσουν οι επιχειρήσεις. Κωφεύσατε
όλο αυτό τον καιρό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή έπρεπε να πω και για τον κ. Σταϊκούρα
που µίλησε µισή ώρα, να µου επιτρέψετε να µιλήσω κι εγώ το
ανάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην τα βάζετε στην
ίδια ζυγαριά. Σας παρακαλώ!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι αποτέλεσµα είχε η πολιτική σας; Πήρατε
µόνο 2,7 δισεκατοµµύρια από το πρόγραµµα «SURE» έναντι 5,9
δισεκατοµµύρια της Πορτογαλίας, που έχει το 1/3 της ανεργίας.
Και αυτά δεν είναι τυχαία λεφτά. Αυτά είναι λεφτά που τώρα θα
δινόντουσαν, όχι αυτά που θα έρθουν µε το ΕΣΠΑ. Είναι πολλά
λεφτά τώρα για την εργασία. Γιατί απλούστατα το «SURE» δίνει
τόσα λεφτά ανάλογα µε όσα έχει ξοδέψει η κάθε κυβέρνηση.
Λίγα ξοδέψατε, λιγότερα πήγατε. Συµπιέζονται τα εισοδήµατα
των ανέργων των Ελλήνων και αυξάνεται ραγδαία η ανεργία. Το
προηγούµενο εξάµηνο χάθηκαν εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες θέσεις µόνο από τους µικροµεσαίους και εκατόν πέντε χιλιάδες θέσεις περιµένουµε να χαθούν –λέει η ΓΣΕΒΕΕ- το επόµενο
εξάµηνο. Και ο Πρωθυπουργός βέβαια µας εµπαίζει όλους. Χειρότερα βέβαια µας εµπαίζει ο Υπουργός Εργασίας.
Αντί λοιπόν να στηρίξει τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας, µας
λέει το εξής, ότι θα επιδοτήσει τις νέες. Εάν δηλαδή χαθούν
αυτές, θα επιδοτήσει µε τις ασφαλιστικές εισφορές εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή πρώτα απολύονται οι εργαζόµενοι και µετά επαναπροσλαµβάνονται νέοι µε επιδότηση
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ασφαλιστικών εισφορών και βέβαια µε τον µισό ή µε τον κατώτερο µισθό. Τόσο απλό είναι το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώσετε παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Προσπαθώ, κύριε Πρόεδρε. Συµπίεση εισοδηµάτων και αύξηση της ανεργίας είναι το δίπολο που οδηγεί
στο σπιράλ της ύφεσης, στην ανατροφοδοτούµενη ύφεση. Σας
είπα ήδη ότι ο ίδιος ο Υπουργός αυτό το επιβεβαίωσε.
Και τελειώνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Είπα ότι δεν θεωρώ τυχαία την απουσία των Βουλευτών. Παρ’ όλα αυτά θα ψηφίσουµε
σε λίγες ώρες µε ονοµαστική ψηφοφορία τρία επαίσχυντα
άρθρα. Πρώτον την υποχρέωση του εργαζόµενου να δουλεύει
υπερωριακά χωρίς αµοιβή, άρθρο 10. Να δουλεύει πάνω από
οχτώ ώρες όποτε θέλει ο εργοδότης, άρθρο 18. Να µειώνεται το
δώρο Χριστουγέννων ανεξαρτήτως σύµβασης, άρθρο 17.
Σας καλώ, εν πάση περιπτώσει, να αρθείτε όλοι στο ύψος των
περιστάσεων και να µην το επιτρέψετε, να µην επιτρέψετε την
επιστροφή στον εργασιακό µεσαίωνα. Εµείς καταψηφίζουµε έτσι
κι αλλιώς όλο το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ πολύ,
κυρία Φωτίου.
Θα πάµε στην κ. Κεφάλα Μαρία - Αλεξάνδρα από τη Νέα Δηµοκρατία και τα όµορφα Γιάννενα.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο
νόµου που συζητάµε και καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα κυρώνουµε δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και ψηφίζουµε
επείγουσες διατάξεις αντιµετώπισης του κορωνοϊού. Αφορούν
επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας και
όχι µόνο. Ουσιαστικά ο τίτλος του νοµοσχεδίου περικλείει και
αποτυπώνει το περιεχόµενό του.
Από την πρώτη στιγµή που ήρθαµε αντιµέτωποι µε αυτή την
πρωτοφανή υγειονοµική κρίση σε παγκόσµιο επίπεδο, η Κυβέρνηση έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας
των πολιτών, τη θωράκιση και ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και την προστασία τόσο των εργαζοµένων όσο και των
επιχειρήσεων που επλήγησαν από αυτή. Έκτακτες καταστάσεις
απαιτούν έκτακτη αντιµετώπιση και αυτό κάναµε από την πρώτη
µέρα και συνεχίζουµε µέχρι και σήµερα και όσο χρειαστεί µέχρι
να αντιµετωπιστεί και να καταπολεµηθεί πλήρως αυτή η πανδηµία.
Πρόκειται για µια δυναµική κατάσταση µε τα δεδοµένα να αλλάζουν µέρα µε τη µέρα και την Κυβέρνηση να καλείται, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη γνώµη των ειδικών επιστηµόνων, να λάβει όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν τη χώρα µε ασφάλεια στην επόµενη µέρα. Η υγειονοµική κρίση που βιώνουµε έχει
βάθος, ξεπερνά τα στενά όρια της υγείας και επηρεάζει πολλές
πτυχές της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας. Γι’ αυτό
και τα όποια µέτρα παίρνει η Κυβέρνηση είναι άµεσα αποτελεσµατικά και υπεύθυνα.
Δεν προσφέρεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή η κρίση για µικροπολιτική αντιπαράθεση. Βρείτε κάτι άλλο
να κάνετε αντιπολίτευση. Ακόµα και οι ψηφοφόροι εκτός Νέας
Δηµοκρατίας βλέπουν και κρίνουν θετικά το έργο µας σε µια περίοδο µάλιστα που εκτός από την υγειονοµική κρίση ήρθαµε αντιµέτωποι µε την κρίση στον Έβρο, την τουρκική προκλητικότητα
στο Αιγαίο, τα γεγονότα στη Μόρια, πολυάριθµες πυρκαγιές και
άλλα.
Στα του νοµοσχεδίου τώρα. Βλέπουµε ότι διευρύνεται το πεδίο
εφαρµογής του µέτρου της αναστολής συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων και σε επιχειρήσεις των τοµέων επισιτισµού, πολιτι-
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σµού και αθλητισµού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού. Επεκτείνεται η εφαρµογή του µηχανισµού ενίσχυσης της απασχόλησης
στην εργασία και σε εργαζόµενους που έχουν εξαρτηµένη σχέση
εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου του
2020.
Αναφορικά δε µε τα θέµατα που ρυθµίζονται αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, βλέπουµε ότι ορίζεται ο τρόπος έγκρισης της
απασχόλησης των ιδιωτών ιατρών στα δηµόσια νοσοκοµεία και η
καταβαλλόµενη αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα εφηµεριών
κάθε νοσοκοµείου και καθορίζεται το ύψος των αµοιβών που καταβάλλεται από τη συµµετοχή του σε αυτό.
Συγκεκριµένα προστίθενται στις ήδη προβλεπόµενες επιπλέον
ιατρικές ειδικότητες σε σχέση µε τις οποίες ανέκυψε επίσης
έκτακτη ανάγκη λόγω της διάβρωσης του COVID-19 µε έκδοση
δελτίου παροχής υπηρεσιών και προστίθενται στους φορείς υποδοχής των ανωτέρω συνεργαζόµενων ιατρών εκτός των δηµόσιων νοσοκοµείων του ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας. Αφορά τις
ιατρικές ειδικότητες της Γενικής Χειρουργικής, της Γυναικολογίας, Μαιευτικής και της Ακτινολογίας. Και µε την προσθήκη τους
στις ήδη ρητά προβλεπόµενες δίνεται η δυνατότητα στα δηµόσια
νοσοκοµεία του ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας να συνεργάζονται µε
ιδιώτες ειδικευµένους γιατρούς µε δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας µονάδων εντατικής θεραπείας και µονάδων αυξηµένης φροντίδας και ανακαινίσεις τµηµάτων επειγόντων περιστατικών σε υφιστάµενους χώρους
νοσοκοµείων.
Θα θυµίσω στο σηµείο αυτό ότι στην αρχή αυτής της κρίσης
η χώρα µας διέθετε πεντακόσια πενήντα επτά κρεβάτια ΜΕΘ, σήµερα γύρω στα χίλια και στοχεύουµε µέχρι τέλος του χρόνου τα
χίλια διακόσια. Έγιναν πάνω από εξίµισι χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, καλύπτοντας τις άµεσες
ανάγκες αντιµετώπισης της πανδηµίας. Επιπλέον γίνονται όλες
οι προβλεπόµενες κινήσεις από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε σήµερα,
να έχει αίσθηµα ασφάλειας για τα παιδιά µας µε την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας σχολικών µονάδων και την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας.
Όλη αυτή η πραγµατικότητα δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην
εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία. Η Κυβέρνηση και όλοι
εµείς καλούµαστε να επιδείξουµε σύνεση, ισχυρή βούληση, να
αξιολογούµε καθηµερινά τα δεδοµένα όπως µας τα παρουσιάζουν οι επιστήµονες που, ειρήσθω εν παρόδω, µας καθοδηγούν
αξιοθαύµαστα όλους αυτούς τους µήνες και να απαντάµε στις
υγειονοµικές, οικονοµικές, κοινωνικές και εργασιακές προκλήσεις του COVID-19.
Δυστυχώς δεν εξαλείφεται και δεν καταργείται η πανδηµία πατώντας ένα κουµπί. Χρειάζεται δυναµική αντιµετώπιση και θωράκιση της κοινωνίας για να βγούµε σύντοµα όλοι µας µε τις
ελάχιστες δυνατές απώλειες από όλη αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση. Μέχρι στιγµής η Κυβέρνηση και η χώρα παίρνουν τα
εύσηµα από όλον τον κόσµο. Είναι στο χέρι µας να διατηρήσουµε
αυτήν την εικόνα και να προχωρήσουµε µπροστά.
Η επόµενη δε ηµέρα αποτυπώθηκε µε σαφήνεια από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη εκεί όπου και µας παρουσίασε την
Ελλάδα που πάει µπροστά, που προχωρά τις µεταρρυθµίσεις,
που θωρακίζεται για το σήµερα, το αύριο, την επόµενη γενιά
στην άµυνα, στην εργασία, στην υγεία, την Ελλάδα που αλλάζουµε, την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Για αυτήν αγωνιζόµαστε συστηµατικά και καθηµερινά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεφάλα.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ κατ’ αρχάς στον κ. Ζαχαριάδη καλή θητεία ως τοµεάρχης εσωτερικών. Ευελπιστούµε σε δυναµικό, αλλά ουσιαστικό διάλογο.
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Θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
σε ορισµένες διατάξεις οι οποίες βρίσκονται στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο. Θα εστιάσω σε δύο κυρίως διατάξεις.
Η πρώτη διάταξη αφορά το πλέγµα διατάξεων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων. Να υπενθυµίσω ότι η Κυβέρνηση
αυτή µετά από δέκα χρόνια ουσιαστικά συνεχών παρατάσεων
µιας νοµοθετικής ρύθµισης, έφερε την αρµοδιότητα πρόσληψης
των σχολικών καθαριστριών πλέον στους δήµους.
Και όχι µόνο αυτό. Νοµίζω θα συµφωνήσουµε όλοι ότι ένα καθεστώς το οποίο δεν τιµούσε τις ίδιες τις εργαζόµενες και εργαζόµενους ήρθε πλέον και το διόρθωσε στο µέτρο που ήταν
δυνατό και στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης.
Ποιο ήταν αυτό; Μέχρι φέτος -το σχολικό έτος που τέλειωσεοι καθαρίστριες ήταν µε µία σύµβαση έργου µε βάση την οποία
πληρωνόντουσαν µε βάση τον αριθµό αιθουσών που είχαν αναλάβει ως εργολαβία και δεν µπορούσαν να έχουν στοιχειώδη δικαιώµατα µεταξύ των οποίων είναι και το δικαίωµα της ασθένειας.
Όταν κάποια καθαρίστρια ήταν άρρωστη έπρεπε να βρει αντικαταστάτη συγγενικό πρόσωπο για να αναλάβει.
Η µεγάλη αλλαγή, λοιπόν, που έγινε είναι ότι πλέον οι συµβάσεις είναι συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε πλήρη ασφαλιστικά και
µισθολογικά δικαιώµατα, µε δυνατότητα καταβολής υπερωριών
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε δυνατότητα
οι ίδιοι οι δήµοι –είναι µέσα στις διατάξεις που συζητώνται σήµερα- να µπορούν και της µερικής απασχόλησης να αυξήσουν τις
ώρες µε δική τους δαπάνη και να φτάσουν και στις ώρες πλήρους
απασχόλησης, δηλαδή εξίµισι ώρες την ηµέρα, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω –θα έρθει µια νοµοτεχνική βελτίωση σε
αυτό, που θα κατατεθεί λίγο αργότερα- να προσλάβουν τυχόν
έκτακτο προσωπικό λόγω κορωνοϊού µε βάση την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις 14-3, η οποία θα παραταθεί µέχρι τέλος
του έτους ειδικά για το προσωπικό των σχολικών µονάδων.
Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, για να µην κάνω
κατάχρηση και του χρόνου, είναι η παράταση στη δήλωση τετραγωνικών µέτρων η οποία ξεκίνησε και τρέχει εδώ και πάρα πολύ
καιρό και η οποία βρήκε εντυπωσιακή ανταπόκριση. Θα αναφερθώ σε δύο αριθµούς: µέχρι σήµερα και πριν λίγη ώρα ένα
εκατοµµύριο οχτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες
εξήντα δύο αιτήσεις υποβλήθηκαν από πολίτες οι οποίοι έχουν
διαφορετικά τετραγωνικά δηλωµένα στο Ε9 και διαφορετικά τετραγωνικά δηλωµένα στη ΔΕΗ. Η διαφορά των τετραγωνικών,
δηλαδή πόσα παραπάνω πλέον διορθώνονται στα αρχεία των
δήµων; Είναι τριάντα οχτώ εκατοµµύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσια τετραγωνικά µέτρα, δηλαδή τριάντα οχτώ τετραγωνικά χιλιόµετρα. Για να το πω και σχηµατικά είναι η έκταση του
Δήµου Αθηναίων. Με ένα µέσο κόστος περίπου 2 ευρώ αυτό δίνει
µία ανάσα στους δήµους περίπου 70 εκατοµµύρια, κοντά 80 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό έγινε ηλεκτρονικά αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες σε συνεργασία µε την ΚΕΔΕ και µε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ανάµεσα στις άλλες διατάξεις που
υπάρχουν οι οποίες έχουν ένα σηµαντικό ενδιαφέρον είναι η αναστολή κινητικότητας για φορείς του Υπουργείου Υγείας και τα
γενικότερα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού υπάρχει ένας φραγµός στην κινητικότητα του προσωπικού. Επίσης σειρά διευκολύνσεων για γονείς οι οποίοι
δικαιούνται κάποια συγκεκριµένη άδεια εφόσον υπάρχει κάποιο
κρούσµα κορωνοϊού σε σχολείο φοίτησης των παιδιών τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Πλακιωτάκη για την τροπολογία 461 που κατατέθηκε πριν από λίγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με την προτεινόµενη τροπολογία αποτυπώνεται το κοινό πλαίσιο αντιµετώπισης των voucher από τα τρία Υπουργεία, το
Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Τουρισµού αλλά και το
Υπουργείο Μεταφορών. Όπως, είναι γνωστό -και ειδικότερα αναφέροµαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας- µε τον ν.4690/2020, που κύ-
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ρωσε την από 13 Απριλίου 2020 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ειδικότερα το άρθρο 65, είχαν συµπεριληφθεί πρόνοιες
στήριξης και της ακτοπλοϊκής αγοράς, αλλά και της αγοράς διεθνών πλοών που κατά τεκµήριο επλήγησαν από την πανδηµία σε
πολύ σηµαντικό βαθµό.
Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, η συγκεκριµένη ρύθµιση ήταν
απολύτως έκτακτη, αλλά και αποτελούσε µονόδροµο αφού εξισορροπούσε την ανάγκη για βιωσιµότητα των επιχειρήσεων από
τη µια και από την άλλη, των δικαιωµάτων των επιβατών που
είχαν κλείσει εισιτήρια κατά την εαρινή και θερινή περίοδο.
Τι καταφέρνουµε µε την προτεινόµενη αντικατάσταση του άρθρου 65; Επαναφέρουµε σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2020
το ενωσιακό και εθνικό καθεστώς αναφορικά µε τα δικαιώµατα
των επιβατών και στις θαλάσσιες µεταφορές εσωτερικού, αλλά
και στις µεταφορές των διεθνών πλοών και των κρουαζιερών και
ειδικότερα όσον αφορά τις τυχόν απαιτήσεις επιστροφής αντιτίµου εισιτηρίων προς τους επιβάτες και συγκεκριµένα, για περιπτώσεις εσωτερικών δροµολογίων προγραµµατισµένων, αλλά
και διεθνών πλοών. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαµβάνεστε ότι ενισχύουµε και τη νοµική ασφάλεια και προστασία των επιβατών και
δείχνουµε ένα σήµα επαναφοράς στην κανονικότητα όσον
αφορά τον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών.
Με τη νέα ρύθµιση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν
τις απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διεθνών πλοών και κρουαζιερών, προς τους επιβάτες µε
την έκδοση ενός πιστωτικού σηµειώµατος, το γνωστό ως
voucher, το οποίο θα έχει διάρκεια δεκαοχτώ µηνών, θα αναφέρεται σε µη προγραµµατισµένα δροµολόγια για τη χρονική περίοδο από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020, καθώς
και για τις περιπτώσεις όπου οι επιβάτες -το καταλαβαίνουµε
όλοι- δεν µπορούσαν να µετακινηθούν λόγω των γνωστών προβληµάτων κινητικότητας ή δεν επιθυµούσαν να ταξιδέψουν τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ταυτόχρονα κάνουµε πιο ελκυστικό το voucher θεσµοθετώντας τη δυνατότητα µεταβίβασής
του προς τρίτους χωρίς καµµία πρόσθετη επιβάρυνση.
Τέλος, µε σκοπό τη διατήρηση, αλλά και την ενίσχυση της
αξιοπιστίας της χώρας σε έναν κλάδο της τουριστικής οικονοµίας, όπως είναι το yachting, που προσδίδει ιδιαιτέρως αυξανόµενη προστιθέµενη αξία για την πατρίδα µας και επειδή ακριβώς
δεν υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εµείς θεσµοθετούµε ειδικά για τον τοµέα του yachting, σε περιπτώσεις απαιτήσεων επιστροφής τιµήµατος, σε περιπτώσεις
συµβάσεων ολικής ναύλωσης, µε βάση το ν.4256/2014, τη δυνατότητα στον εκναυλωτή µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και για χρονικό
διάστηµα έως δεκαοχτώ µηνών την έκδοση voucher.
Η προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους επιβάτες, στους επισκέπτες της χώρας µας, στους Έλληνες, στους νησιώτες µας
που θέλουν να κλείσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή να νοικιάσουν
σκάφος, να το κάνουν αυτό χωρίς κανέναν ενδοιασµό, αφού τους
προσφέρουµε απόλυτη νοµική ασφάλεια και προστασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Παύλος Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, δεν µπορώ να αντισταθώ
στον πειρασµό και να µην ξεκινήσω την οµιλία µου από τα απόνερα που δηµιούργησε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας µε τη
µη άρση ασυλίας µου την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή.
Θέλω να αναφερθώ στην έννοια του απόλυτου εξευτελισµού του
πολιτικού άνδρα, που όντας Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, όντας ένας κορυφαίος Υπουργός, ζητά ταπεινά συγγνώµη
από έναν εκδότη γιατί οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου
ακολουθώντας τη συνείδησή τους –κάποιοι εξ αυτών- δεν ήραν
την ασυλία µου.
Το να ζητάς συγγνώµη από έναν εκδότη που αποδεδειγµένα –
όχι επειδή το λέει ο Πολάκης, αλλά επειδή το λένε πορίσµατα
µεικτών κλιµακίων ελέγχου- πήρε ένα εκατοµµύριο ευρώ την περίοδο που ήσουν Υπουργός για µπάνερ και για άρθρα που δηµοσιεύθηκαν ή δεν δηµοσιεύθηκαν στις εφηµερίδες και στα site,
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µόνο εάν σε κρατάει από κάπου πολύ χοντρά έχεις το θράσος
και έχεις την υποτακτικότητα να βγεις και να ζητάς συγγνώµη.
Προσέξτε τώρα το εξής: Νόµιζα ότι ήταν µόνο αυτό. Ακούστε
ποιος είναι ο πιο µέγιστος εξευτελισµός του κ. Γεωργιάδη. Στις
29 Μαΐου 2013 η Βουλή των Ελλήνων κουβεντιάζει άρσεις ασυλίας. Εκεί έχει υπάρξει από µήνυση του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ
τότε, του κ. Τρίµη αίτηµα για άρση ασυλίας του κ. Γεωργιάδη.
Διαβάζω τι είχε πει σε εκείνη τη συνεδρίαση για να τα συγκρίνετε µε αυτά που έγραψε και µε αυτά που είπε. Τι είπε, λοιπόν,
τότε ο κ. Γεωργιάδης; Αναφερόµενος στην παρέµβαση που προκάλεσε την εναντίον του µήνυση ο κ. Γεωργιάδης σηµείωσε πως
«πριν από ενάµιση χρόνο ήταν στο Βήµα της Βουλής» –λόγια του
ήταν αυτά- «ο κ. Τσίπρας, έκανε µια οµιλία καταγγέλλοντας την
αστυνοµική βία και έφερε ως παράδειγµα της υπερβάλλουσας
αστυνοµικής βίας ότι η Αστυνοµία χτυπούσε τον κ. Τρίµη που παρουσιαζόταν εκείνη την ηµέρα µε ένα µπαταρισµένο χέρι». Ρώτησε, «Είναι κουκουλοφόρος ο κ. Τρίµης;». «Πετάγοµαι και λέω»
–αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης- «µα, είναι ο αρχηγός των κουκουλοφόρων. Είµαι Βουλευτής» –ακούστε, λόγια του κ. Γεωργιάδη
που ζητάει συγγνώµη από τον Κουρτάκη που δεν άφησε να πάει
στα δικαστήρια τον υβριστή του, λες και είχα εγώ προσωπικά µε
τον Κουρτάκη- «µιλώ σε άλλον Βουλευτή και προφανώς το σχόλιό µου είναι πολιτική κριτική, δεν είναι προσωπική αντιδικία. Δεν
έχω προσωπική αντιδικία µε τον κ. Τρίµη, τον οποίο δεν γνωρίζω
και ούτε θέλω να γνωρίσω. Είναι ο ορισµός του άρθρου 61 του
Συντάγµατος. Αν αρθεί η ασυλία µου προφανώς και δεν µπορεί
να υπάρχει βουλευτική ασυλία για κανέναν λόγο. Αιτούµαι τη µη
άρση της ασυλίας µου». Αυτά είπε ο κ. Γεωργιάδης. Τον παραδίδω στην χλεύη της κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, εδώ
κλείστε το και πάµε παρακάτω, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πάµε παρακάτω.
Κύριε Κοντοζαµάνη, σας είχα ρωτήσει κάποια πράγµατα στις
επιτροπές. Μέχρι στιγµής απάντηση δεν έχουµε πάρει.
Πρώτον, είπατε ψευδώς ότι οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ πληρώνονται. Απ’ ό,τι µαθαίνω ξεκινούν επίσχεση από αύριο διότι συµπληρώνουν εκατό µέρες απλήρωτοι. Βγήκε ανακοίνωση από το
Σωµατείο.
Ξέρετε, έχουµε προικοδοτήσει πολύ τον προϋπολογισµό του
ΕΚΑΒ. Προσθέσαµε, πέρα από την αύξηση στον τακτικό προϋπολογισµό, και 13 εκατοµµύρια τον χρόνο από τον ΕΟΠΥΥ. Πού
πήγαν τα λεφτά; Γιατί δεν πληρώνονται οι άνθρωποι;
Αυξήσαµε κατά 2,5 εκατοµµύρια ευρώ τις εφηµερίες, υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιµα και για τους γιατρούς και για το
λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΒ, για τους οδηγούς των ασθενοφόρων και όλους. Κι αυτά λένε του Ιουλίου και του Αυγούστου ότι
δεν έχουν πληρωθεί στο υπόλοιπο προσωπικό.
Επίσης σας είχα ζητήσει να µου πείτε αν προσθέσατε ένα
ασθενοφόρο στο στόλο. Είστε δεκατέσσερις µήνες Κυβέρνηση.
Μην ξαναπώ τι έχετε κάνει µε τους διαγωνισµούς.
Δεύτερον, θέλω τα στοιχεία που δώσατε στον κ. Μητσοτάκη
στη Θεσσαλονίκη όπου ανέβηκε χτες. Για να πει το νούµερο έξι
χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι προφανώς δώσατε στοιχεία από
τους διοικητές των ΥΠΕ. Δεν µας τα δίνετε και εµάς τα στοιχεία
αυτά; Αν τα έχετε καταθέσει να ζητήσω συγγνώµη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Είναι
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά είπαµε ότι θα τα καταθέσουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Κοντοζαµάνη. Είναι η τέταρτη φορά σε αυτές τις συνεδριάσεις που λέτε κάτι τέτοιο. Είναι
εδώ; Δεν είναι. Φέρτε τα µας γιατί ξέρετε έχουµε και εµείς µηχανισµό. Μαζεύουµε και εµείς στοιχεία και τα δικά µας τα στοιχεία
λένε ότι δεν ταιριάζουν. Τα δικά µας τα στοιχεία λένε ότι η καθαρή αύξηση που έχει υπάρξει είναι γύρω στις δυόµισι χιλιάδες
άτοµα. Μακάρι να είναι αυτό που λέτε. Μα, δεν είναι. Γιατί στο
σύνολο στα τέλη του Μάη 2020 ήταν πέντε χιλιάδες άτοµα λιγότερα στο σύστηµα υγείας. Έχετε πάρει κόσµο από τότε. Αλλά
εγώ λέω ότι δεν είναι πάνω από δυόµισι χιλιάδες. Μου το δείχνετε αυτό το έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι; Γιατί όταν εγώ
έλεγα δεκαεννιά χιλιάδες τετρακόσιοι κατέθετα που ήταν αυτοί
οι δεκαεννιά χιλιάδες τετρακόσιοι.
Τρίτον, το ίδιο θέλω και για τις ΜΕΘ. Σας το είπα αυτό. Δώστε
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µου τον κατάλογο και πείτε µου «ήταν τριάντα δυο, είναι σαράντα
πέντε». Μου το δίνετε λίγο; Επειδή ξέρω πού κουνεί πέτρα στις
ΜΕΘ της χώρας, µπορείτε να µας το δώσετε; Έχετε βάλει τους
Βουλευτές σας να τα λένε, προφανώς από κανένα non paper που
µοιράσατε λέγοντας «διπλασιάσαµε τα κρεβάτια στις ΜΕΘ». Ναι.
Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ τώρα είναι αυτά. Εκατόν σαράντα τρία
είναι αυτά που έχουν αυξηθεί αυτήν τη στιγµή. Πείτε µου τα
άλλα.
Επανέρχοµαι σε ένα θέµα που το είπα στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής. Θα αναζητήσετε ευθύνες γιατί το ΕΚΕΑ
έµεινε από αντιδραστήρια για πάνω από δέκα µέρες; Και µάλιστα
τότε τα στέλνατε µε έγγραφο δικό σας, µετά από διαπραγµάτευση δική σας, στο διαγνωστικό εργαστήριο στο οποίο επιστηµονικός υπεύθυνος ήταν ο κ. Μαγιορκίνης ο οποίος παραιτήθηκε
απ’ αυτό µια εβδοµάδα πριν αναλάβει τις εξετάσεις για τον κορωνοϊό το ιδιωτικό κέντρο στο οποίο ήταν. Το κάνει πιο προκλητικό το ιστορικό που µου έστειλαν. Προφανώς έχετε κι εσείς όλο
το ιστορικό. Από τις 25 Ιουνίου, µε την ολοκλήρωση όλων των
διαδικασιών που απαιτούνται, που είναι βαριές διαδικασίες, ήταν
έτοιµο το ΕΚΕΑ να παραλάβει τα αντιδραστήρια. Είχε τελειώσει
όλο. Ήταν από τη δωρεά του Νιάρχου που είπε «σας δίνω 620
χιλιάρικα για να πάρετε άλλους δυο αναλυτές και σας δίνω και
3.100.000 ευρώ για να πάρετε διακόσιες σαράντα χιλιάδες τεστ».
Πώς ξέµεινε το ΕΚΕΑ; Γιατί από 25 Ιουνίου, δηλαδή ολόκληρο
τον Ιούνιο και ολόκληρο τον Αύγουστο ξέµεινε το ΕΚΕΑ; Ποιος
φταίει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Λάθος
µηνύµατα σας στέλνουν.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν έχω λάθος µηνύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι κουβέντα, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δυο κουβέντες ακόµα. Συγγνώµη και ευχαριστώ για την ανοχή.
Σας καλώ για άλλη µια φορά- και πιστεύω να το κάνετε- να παρατείνετε τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας σε καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση στα νοσοκοµεία µέχρι 31-12-2021. Μου ήρθε µια
πληροφορία ότι σκοπεύετε να το κάνετε. Ελπίζω να το υλοποιήσετε. Και βέβαια να επιτρέψετε στα νοσοκοµεία να προκηρύσσουν διαγωνισµούς όχι για εργολάβους για να ξαναγυρίσουν τα
τρωκτικά του δηµοσίου χρήµατος αλλά για να ανανέωση των συµβάσεων εργασίας που κάναµε εµείς εξοικονοµώντας πάρα πολλά
χρήµατα και αυξάνοντας κατά 250 και 300 ευρώ τους µισθούς των
καθαριστριών κι αυτών που ήταν στη σίτιση και τη φύλαξη.
Ένα τελευταίο. Έβγαλα µια ανάρτηση και δεν είδα απάντηση,
κύριε Κοντοζαµάνη. Η κ. Βρύνα στο δυτικής Αττικής παρότι υπέγραψε σύµβαση ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διοικήτρια φεύγει δυο µέρες τη βδοµάδα κατά τις 13:00 από το
νοσοκοµείο. Εµείς είχαµε τους διοικητές και έφευγαν πολύ αργά
το βράδυ από το νοσοκοµείο, κάθε µέρα και µέρα που εφηµέρευαν κιόλας. Φεύγει στη 1 η ώρα και πάει και κάνει εκποµπή σε
τηλεοπτικό κανάλι. Στο «BLUE SKY». Αυτό επιτρέπεται; Μου ήρθε
και µια άλλη πληροφορία για έναν άλλο διοικητή αλλά θα τη διασταυρώσω πρώτα. Γι’ αυτό δε λέω τίποτα. Αλλιώς θα έλεγα. Η κ.
Βρύνα είναι υποψήφια Βουλευτής σας. Δεν έχει καµµία σχέση µε
τον χώρο της υγείας. Πάει και κάνει εκποµπή στο κανάλι. Δεν κατάλαβα; Ετοιµάζεται για Βουλευτής και πρέπει να τη βλέπουν κι
εκεί; Πώς γίνεται;
Μου ήρθε και µια άλλη πληροφορία για έναν διοικητή πολύ µεγάλου νοσοκοµείου της Αθήνας, ο οποίος φεύγει κάθε µέρα και
πάει και κάνει φροντιστήριο. Υπενθυµίστε τους ότι είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν δεν το κόψουν, διώξτε τους.
Είναι πολύ βαριά η καλογερική να είσαι διοικητής σε πολύ µεγάλο δηµόσιο νοσοκοµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα ολοκληρώσω. Δεν ξεχνάµε. Ο Θεός
συγχωρεί, αλλά ο Παύλος ποτέ. Έτσι όπως το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πείτε αυτό που θέλετε, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ, γιατί ξεφύγαµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτό που βλέπουµε είναι τα 140 εκατοµµύρια που χαρίζει η Πειραιώς, ο Μεγάλου στον Πηλαδάκη. Φέ-
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ρατε µια διάταξη που λέει ότι αν έχει πέσει ο τζίρος κατά 85%
θα ανασταλούν για δυο-τρεις µήνες οι επιταγές. Ο κ. Μεγάλου
χαρίζει 148 εκατοµµύρια στον Πηλαδάκη για τα καζίνο. Χαρίζει,
σβήνει και την ίδια στιγµή έβαλε το «Ντυνάν» 30 εκατοµµύρια
µέσα, µη αποδεχόµενος -παίζοντας καθυστέρηση µέχρι τις ευρωεκλογές- την αγορά που κάναµε εµείς σε συνεργασία µε το
ίδρυµα «Ωνάση» µε 100 εκατοµµύρια ευρώ για να περάσει στο
δηµόσιο. Όχι «µου, µου, µου». Είναι µετρηµένα και κοστολογηµένα τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Πολάκη. Γίνατε κατανοητός.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Αυτοί οι τραπεζίτες να κοιµούνται ανήσυχοι γιατί η διάταξη που περάσατε για
να τους καθαρίσετε βγήκε αντισυνταγµατική. Άρα, θα πρέπει να
πάµε πάλι από την αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ, κύριε Πολάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να του ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Και
να ευχηθώ να είναι εντός θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω τον κ. Λιβάνιο. Προφανώς θα έχουµε έναν
καλό διάλογο και µια ποιοτική αντιπαράθεση. Να είναι σίγουρος
γι’ αυτό. Να µεταφέρει τους χαιρετισµούς µου και τους χαιρετισµούς µας στον κ. Θεοδωρικάκο. Θα τα πούµε πάρα πολύ σύντοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κτύπησε το πρώτο κουδούνι. Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ σε κάθε µαθήτρια, σε κάθε
µαθητή, σε κάθε εκπαιδευτικό και σε κάθε γονέα, καλή σχολική
χρονιά. Φέτος όµως η χρονιά θα είναι διαφορετική. Εµείς από
την πλευρά µας θα είµαστε δίπλα και µαζί µε όσους εργάζονται
και αγωνιούν για µια πετυχηµένη εκπαιδευτικά και ασφαλή υγειονοµικά χρονιά.
Η σηµερινή µέρα όµως είναι και µέρα απολογισµού. Είναι µέρα
απολογισµού διότι η Κυβέρνηση είχε έξι µήνες για να οργανώσει
το άνοιγµα των σχολείων σε συνθήκες πανδηµίας και το αποτέλεσµα είναι αυτό. Είναι απογοητευτικό. Δεν θα µπω σε αυτά τα οποία
έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως µικρότερα τµήµατα, περισσότεροι δάσκαλοι, καθηγητές, περισσότεροι αναπληρωτές.
Εδώ, δυστυχώς, είχαµε το αρνητικό φαινόµενο να προσπαθήσει
να ενδυθεί µε επιστηµονικοφανείς δικαιολογίες και εξηγήσεις τα
µεγαλύτερα τµήµατα και τα διπλά θρανία. Πραγµατικά κρίµα γι’
αυτόν τον δηµόσιο λόγο.
Ξέρουµε καλά ότι έχετε αλλεργία στις προσλήψεις δασκάλων
και καθηγητών. Φοβάστε µην τυχόν και η πανδηµία αφήσει και
κάτι θετικό ως προίκα στη χώρα. Τώρα που µπορούµε. Πείτε µου
όµως, δώστε µια εξήγηση γιατί σε πολλά σχολεία ακόµα δεν
έχουν πάει καθαρίστριες; Γιατί τεράστιοι οικοδοµικοί όγκοι µε
εκατοντάδες µαθητές έχουν µία ή δύο καθαρίστριες; Γιατί υπάρχει προσωπικό που προσλήφθηκε µε µειωµένο ωράριο, ενώ διευρύνονται οι ανάγκες; Γιατί δεν ενισχύετε τα οικονοµικά των
δήµων, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες που έχουν να κάνουν µε τη διαδικασία της πρόληψης, της
καθαριότητας και των µέτρων ασφαλείας; Γιατί δεν ενισχύσατε
στοιχειωδώς υποδοµές, όπως περισσότερες τουαλέτες, περισσότερους νιπτήρες, χώρους για να τοποθετείται το σαπούνι στα
σχολεία; Τόσο µακριά είναι αυτά τα πράγµατα από την Ελλάδα
του 2020; Δηλαδή, όταν φέρνατε, πριν από δεκατρείς µήνες, εδώ
στη Βουλή, το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, αυτό εννοούσατε; Ότι ένα χρόνο και δύο µήνες µετά, εν µέσω πανδηµίας
δεν θα είχαµε τον απαιτούµενο αριθµό καθαριστών και καθαριστριών στα σχολεία; Μήπως αντί για να παίρνετε εκατοντάδες
µετακλητούς στο Μέγαρο Μαξίµου πρέπει να δώσετε περισσότερα κονδύλια για την καθαριότητα και στα σχολεία µας;
Επίσης, τι να πει κάποιος για τις περίφηµες µάσκες Θεοδωρικάκου. Δυστυχώς, δεν είστε ικανοί να φέρετε σε πέρας ούτε
αυτό. Πριν από δεκαπέντε ηµέρες, βγήκε ο κ. Θεοδωρικάκος
στον δηµόσιο λόγο, άδειασε την κ. Κεραµέως, προφανώς το
πήρε πάνω του µε εντολή Μαξίµου και έχουµε το σηµερινό απο-
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τέλεσµα. Σε κάποια σχολεία δεν έχουν πάει οι µάσκες, κάποιες
παρτίδες µάσκες είναι ελαττωµατικές, το Ελεγκτικό Συνέδριο
έβγαλε ένα τµήµα του διαγωνισµού άκυρο, και κάποιες µάσκες
µοιάζουν, συγγνώµη που θα το πω, σαν µικρά κασκόλ. Βλέπετε
πόσο σχεδιασµό µπορείτε να κάνετε; Όταν δεν µπορείτε να οργανώσετε αυτό -το οποίο δεν είναι και το πλέον δύσκολο, είναι
σχετικά απλό-, έχω πραγµατική απορία πώς θα οργανώσετε τα
πιο δύσκολα.
Και αναφέροµαι στα πιο δύσκολα, διότι βρέθηκα στη Λέσβο,
συνάντησα µαζί µε το κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ δηµάρχους, αντιπεριφερειάρχεις, τους φορείς της πόλης και θέλω να µεταφέρω
στο Κοινοβούλιο -διότι αλλιώς είναι να το ακούς στο ραδιόφωνο,
να το βλέπεις στην τηλεόραση, να το διαβάσεις στην εφηµερίδα
και αλλιώς είναι να το ζεις από κοντά-, ότι η κατάσταση στη
Λέσβο είναι άθλια. Είναι ντροπή για την Ευρώπη, είναι ντροπή
για την Ελλάδα. Με την πολιτική την οποία ακολουθείτε εδώ και
δεκατέσσερις µήνες στο προσφυγικό-µεταναστευτικό έχετε φτάσει τους ακρίτες µας στα όρια. Έχετε κακοποιήσει τους πρόσφυγες και τους µετανάστες και αυτό είναι επιλογή, διότι κάνατε
επιλογή να κάνετε κόλαση τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο για να δώσετε σήµα αποτροπής. Φτιάξατε κόλαση και φυσικά δίπλα στην
κόλαση δεν έχει παράδεισο και δεν έχει ευηµερία, έχει τραγωδία.
Αυτό που ζουν οι άνθρωποι εκεί είναι µια απίστευτη τραγωδία.
Και σας ερωτώ από το Βήµα της Βουλής: Γιατί η Ευρωπαία
Επίτροπος λέει ότι από αυτούς τους δεκατρείς χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί, κάποιοι έχουν πάρει άσυλο και
δεν τους µεταφέρετε σε δοµές, για να αποσυµφορηθεί το νησί;
Γιατί σκληρύνατε και δεν αξιοποιείτε µέχρι και σήµερα τα κριτήρια της ευαλωτότητας, για να αποσυµφορήσετε το νησί; Δεν
µπορείτε; Όχι, φυσικά και µπορείτε. Δεν θέλετε. Έχετε πάρει την
απόφαση να κάνετε τα νησιά µας αποθήκες ψυχών και να µην
µεταφέρετε κανέναν άνθρωπο είτε χρήζει διεθνούς προστασίας
είτε όχι -είναι ψιλά γράµµατα για σας αυτά, δεν σας ενδιαφέρειστην ενδοχώρα ή να πιέσετε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να πάρουν κι αυτοί πρόσφυγες, προκειµένου να υπάρξει αποσυµφόρηση. Κάνατε αυτή την επιλογή και λούζονται όλοι αυτήν την
επιλογή, αυτήν την απάνθρωπη πολιτική, αυτήν την τραγωδία,
αυτήν την αθλιότητα.
Είναι δικό σας κατασκεύασµα, διότι εµείς παραδώσαµε στη
Μόρια πέντε χιλιάδες επτακόσιους ανθρώπους. Πολύ δύσκολες
συνθήκες. Το Γενάρη έφτασε είκοσι τρεις χιλιάδες, προχθές που
µπήκε η φωτιά στη Μόρια είχε δεκατρείς χιλιάδες. Έχουµε καταλάβει πως έχετε µε το ψέµα µια σχέση αγάπης, µια σχέση
έρωτα. Η Μόρια -να πείτε και στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης,
είναι κρίµα να λέει ψέµατα ο Πρωθυπουργός-, ξεκίνησε το 2013.
Με το να βάζετε τον Πρωθυπουργό, Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Βουλευτές, κορυφαία στελέχη να λένε ψέµατα ότι
η Μόρια ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µεταθέσετε την Ευρώπη επί
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άθλιο κατασκεύασµα, δικό σας και άθλια πολιτική
δική σας.
Και το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς σχολιάζετε τη δήλωση της Ευρωπαίας Επιτρόπου, η οποία είπε ότι δεν
έχει καταθέσει η ελληνική Κυβέρνηση αίτηµα για να µεταφερθούν πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Τι λέτε στην ελληνική κοινωνία; Αν δεν έχετε καταθέσει, γιατί δεν καταθέτετε; Έχετε
συµφωνήσει µε άλλες σκληροπυρηνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη να κάνουµε τη χώρα, ασπίδα της Ευρώπης; Πότε θα το
οµολογήσετε αυτό στον ελληνικό λαό;
Επειδή ακούγονται πολλά και γράφονται ακόµα πιο πολλά,
θέλω να καταθέσω κι εγώ τη γνώµη µου από αυτό το Βήµα για
την αποχή κάποιων Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας στην ψηφοφορία των άρσεων ασυλίας. Κατά τη γνώµη µου και έτσι όπως
το διαβάζω εγώ, δεν ήταν µόνο θερινής ραστώνης, χαλάρωσης
ή λάθους. Ήταν για κάποιους -και προς τιµήν τους, παρ’ όλο που
είναι πολιτικοί µου αντίπαλοι- µια πολιτική στάση απέναντι σε µια
λογική αιχµαλωσίας του πολιτικού συστήµατος από τα media.
Ήταν πράξη, και προς τιµήν τους, χειραφέτησης. Το πίστευα, το
πιστεύω και θα το πιστεύω και πάντα ότι υπάρχουν σοβαροί και
έντιµοι πολιτικοί σε όλα τα κόµµατα και είναι καθήκον όλων των
πολιτικών δυνάµεων να θωρακίζουν τη δηµοκρατία και την αυτονοµία τους από παραπολιτικά κέντρα. Μπράβο για το θάρρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

τους να προχωρήσουν. Είναι υγεία για τη δηµοκρατία. Χρειάζεται
σεβασµός στο Κοινοβούλιο, χρειάζεται πολιτική αντιπαράθεση.
Είµαι υπέρ της πολύ σκληρής αντιπαράθεσης, αλλά χρειάζεται
και πολιτική χειραφέτηση και αυτό είναι ένα στοίχηµα για το πολιτικό σύστηµα στη χώρα, στην Ευρώπη και στον κόσµο. Έχουν
ταλαιπωρηθεί οι δηµοκρατίες και οι κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες από δουλείες. Να µην τις αναπαράγουµε εν έτει 2020.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόφορος - Εµµανουήλ Μπουτσικάκης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ζαχαριάδη, πραγµατικά νοµίζω ότι είναι τουλάχιστον
θράσος για εσάς, την Αντιπολίτευση, να µιλάτε για τη Μόρια.
Εσείς, που καταδικάσατε χιλιάδες ανθρώπους κατατρεγµένους
στην εξαθλίωση και διασύρατε τη χώρα διεθνώς, εσείς που ο αρχηγός σας παρουσίαζε τη Μόρια ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο,
ενώ είχατε τους ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες, εσείς που λάβατε από την Ευρώπη ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ και βάλε,
και το µόνο που καταφέρατε ήταν να διασύρετε τη χώρα και να
κατηγορείστε για κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των κονδυλίων. Τα ξεχάσατε αυτά; Καλό θα είναι να προσέχουµε τι λέµε
εδώ µέσα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
τον τελευταίο χρόνο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κλήθηκε να αντιµετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Καταστάσεις που ανέδειξαν την ανάγκη της
ετοιµότητας του κράτους σε όλους τους τοµείς. Τέτοιες καταστάσεις ως τώρα ήταν η αφορµή να δικαιολογηθούν ανικανότητα
και αποτυχία. Αντιθέτως, µε τη Νέα Δηµοκρατία είναι ίσως η
πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που µια Κυβέρνηση κινήθηκε τόσο άµεσα και τόσο αποτελεσµατικά απέναντι σε σοβαρά προβλήµατα και σοβαρές ανάγκες της εποχής.
Αποκαταστήσαµε την εµπιστοσύνη του κράτους απέναντι
στους πολίτες και έτσι κράτος και κοινωνία µαζί, αντιµετωπίσαµε
µε επιτυχία όλους τους κινδύνους.
Στο µεταναστευτικό η χώρα επιτέλους απέκτησε µια συγκροτηµένη πολιτική µε ένα αφήγηµα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Διεθνοποιήσαµε το πρόβληµα και προωθούµε την
αναλογική κατανοµή των βαρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι σαφές ότι η κατάσταση στη Μόρια δεν µπορεί να συνεχιστεί. Κινδυνεύει η δηµόσια υγεία και φυσικά η εθνική ασφάλεια.
Για µια ακόµα φορά όµως ο κρατικός µηχανισµός κινητοποιήθηκε
άµεσα και αποφύγαµε τα χειρότερα. Αξιολογούµε την κατάσταση
και σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνουµε
όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες µε προτεραιότητα την υγεία και
την ασφάλεια όλων, και κατοίκων και µεταναστών. Αναχαιτίσαµε
την τουρκική προκλητικότητα προστατεύοντας αποτελεσµατικά
τα σύνορά µας στον Έβρο και στη θάλασσα, σύνορα που είναι και
σύνορα της Ευρώπης. Απαντήσαµε στις παράνοµες NAVTEX και
στο παράνοµο τουρκoλιβυκό µνηµόνιο µε οριοθέτηση της ΑΟΖ µε
Ιταλία και µε Αίγυπτο, όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο, και κάναµε
τη χώρα µας µεγαλύτερη.
Απέναντι σε µια Τουρκία που µονίµως απειλεί την ειρήνη και
τη σταθερότητα στην περιοχή, εµείς υπερασπιζόµαστε τα συµφέροντα της χώρας µε γνώµονα το Διεθνές Δίκαιο. Εµβαθύνουµε
τη συνεργασία µε τους συµµάχους µας, όπως η Γαλλία, και µε
συντονισµένες διπλωµατικές πρωτοβουλίες φέρνουµε κοντά µας
τη διεθνή κοινότητα. Με εντιµότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και σε όλα τα διεθνή φόρα αποµονώνουµε την Τουρκία. Στη σύνοδο των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου εξασφαλίσαµε την πλήρη στήριξη για το
µεταναστευτικό και την τουρκική προκλητικότητα.
Για την αντιµετώπιση της πανδηµίας τώρα θα ήθελα να πω τα
εξής. Πετύχαµε εκεί που απέτυχαν ακόµα οι πιο ισχυρές χώρες
αυτού του πλανήτη. Καταφέραµε η κατάσταση να παραµείνει
υπό έλεγχο ακόµα και στην κορύφωση της τουριστικής περιό-
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δου. Δεν µένουµε όµως µόνο στην πρόληψη. Προτεραιότητά µας
είναι η υγεία, η ανθρώπινη ζωή, αλλά εξίσου σηµαντική είναι και
η ευηµερία και η αξιοπρεπής διαβίωση. Ταυτόχρονα, λοιπόν, µε
την έγκαιρη αντιµετώπιση της πανδηµίας, ξεκινήσαµε άµεσα να
λαµβάνουµε όλα τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων στην κοινωνία, στην οικονοµία, στην αγορά και την
εργασία.
Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα αντιµετωπίζεται ως ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη
πλέον. Μετέχουµε στα προγράµµατα ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που σηµαίνει αποκλιµάκωση
του κόστους δανεισµού για το δηµόσιο, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Αποκτήσαµε ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων του
ΕΣΠΑ. Με το Ταµείο Ανάκαµψης και το πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο αποκτήσαµε µια δύναµη πυρός που φτάνει τα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε εθνικό επίπεδο λάβαµε πρωτοφανή µέτρα
ανακούφισης ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι, στηρίζουµε τον παραγωγικό ιστό, τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδηµία. Ενισχύουµε τους
ανέργους µε προγράµµατα τόνωσης της απασχόλησης, ενισχύουµε τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία µε την επιστρεπτέα προκαταβολή και άλλα εργαλεία και συνεχίζουµε.
Ακριβώς σε αυτή τη λογική εντάσσονται οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα.
Με τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που τίθενται προς
κύρωση, αλλά και µε τις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου
συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια της Κυβέρνησης προκειµένου
να θωρακιστεί η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών και η εκπαίδευση, αλλά και να στηριχθούν αποτελεσµατικά οι εργαζόµενοι,
οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Εξασφαλίζουµε την προσαρµογή των επιχειρήσεων στις νέες
συνθήκες. Προστατεύουµε τους εργαζόµενους, τις θέσεις τους,
αλλά και τις συνθήκες εργασίας. Πολεµάµε την ανεργία, αντιµετωπίζουµε µε φοροελαφρύνσεις τη µείωση του τζίρου των επιχειρήσεων. Αντιµετωπίζουµε τα σοβαρά προβλήµατα της καθηµερινότητας όπως για παράδειγµα στις αστικές συγκοινωνίες. Σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα και παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούµε, η Ελλάδα αποκατέστησε την αξιοπιστία της και
έγινε χώρα πρότυπο στην αντιµετώπιση της πανδηµίας αλλά και
στη σταθερή πορεία προς την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήµα της ΔΕΘ, το αφήγηµά
µας είναι σαφές και ξεκάθαρο: Ανακούφιση της κοινωνίας από
τις συνέπειες της πανδηµίας. Διατήρηση της χώρας σε τροχιά
ανάκαµψης.
Για τον σκοπό αυτό αµέσως τους επόµενους µήνες µειώνουµε
περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές, καταργούµε την εισφορά
αλληλεγγύης, θεσµοθετούµε πρόγραµµα επιδότησης εκατό χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, ενισχύουµε και επεκτείνουµε το
πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ανοίγουµε τον τρίτο κύκλο χρηµατοδότησης µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής και οργανώνουµε το τέταρτο, καταβάλουµε τα αναδροµικά στους συνταξιούχους και καταργούµε τον ΕΝΦΙΑ στα είκοσι έξι µικρά νησιά
µας που δοκιµάστηκαν περισσότερο.
Συγχρόνως, ενισχύουµε την άµυνα της χώρας γιατί, όπως έλεγαν και οι Ρωµαίοι, «εάν θέλεις ειρήνη να είσαι προετοιµασµένος
για πόλεµο». Αυτό σηµαίνει ότι όταν µια χώρα είναι αµυντικά
ισχυρή αφ’ ενός αποτρέπει µια άλλη χώρα από την πρόθεση να
της επιτεθεί και αφ’ ετέρου είναι σε θέση να αποκρούσει κάθε
επίθεση. Έτσι, µε τις αποφάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πολλαπλασιάζουµε την αποτρεπτική ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών ενόπλων
δυνάµεων σε όλα τα επίπεδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Τους επόµενους δώδεκα µήνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προωθούµε δώδεκα σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος,
στην οικονοµία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην εκπαίδευση και στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για µεταρρυθµίσεις που
θα οδηγήσουν τη χώρα µας, την Ελλάδα, σε µια νέα εποχή. Δεν
µας φοβίζουν τα δύσκολα. Απαντάµε στην αγωνία και την ανα-
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σφάλεια µε µια νέα αυτοπεποίθηση. Απαντάµε στις ανάγκες, στις
συγκυρίες και στις προκλήσεις της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τριανταφυλλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ευχηθώ
στους συντελεστές της εκπαιδευτικής κοινότητας -τους µαθητές,
τους γονείς, τους καθηγητές- καλή χρονιά σε µια δύσκολη χρονιά που απαιτεί αντοχές, πρέπει να σηµειώσω ότι η Κυβέρνηση
είχε έξι ολόκληρους µήνες για να προετοιµαστεί και εν όψει της
νέας σχολικής χρονιάς αλλά και του δεύτερου κύµατος κορωνοϊού. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, όχι να µειώσει τους µαθητές
στους δεκαπέντε, όχι να διπλασιάσει τους καθηγητές, όχι να πολλαπλασιάσει τις τάξεις, τις αίθουσες και τα θρανία να γίνουν
µονά, αλλά έφτασε στο σηµείο να µοιράσει στην πόλη µου τη
Θεσσαλονίκη, στο πέµπτο δηµοτικό διαµέρισµα, µόλις την Παρασκευή το µεσηµέρι είκοσι επτά χιλιάδες ακατάλληλες µάσκες.
Πρόκειται για προχειρότητες, δουλειές του ποδαριού, δουλειές
της τελευταίας στιγµής χωρίς προγραµµατισµό και σχέδιο.
Ωστόσο, τα ζητήµατα για την σχολική εκπαιδευτική κοινότητα
δεν είναι µόνο η µάσκα και το παγουρίνο, είναι οι ελλείψεις των
εκπαιδευτικών, είναι οι ανεπαρκείς σχολικές υποδοµές, είναι η
καθαριότητα που υποσχέθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος στα σχολεία,
είναι τα σχολικά και γεύµατα, για παράδειγµα στην περιοχή της
δυτικής Θεσσαλονίκης που δεν θα πρέπει να λιποθυµούν τα παιδιά από την πείνα.
Τι να πούµε για τις εξαγγελίες; Ήταν οµολογουµένως εν τη
ρύµη του λόγου του «γλώσσα λανθάνουσα λέγει τα αληθή». Είχε
δίκιο ο κ. Μητσοτάκης όταν είπε ότι τα πράγµατα θα πηγαίνουν
µόνο χειρότερα. Κι έτσι το αντιλαµβάνεται και ο κόσµος. Κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, κουβέντα για την προκαταβολή φόρου,
κουβέντα για τις µειώσεις συντελεστών φορολογίας. Αυτή είναι
η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, η στήριξη της µικρής και
µεσαίας επιχείρησης στη δύσκολη αυτή συγκυρία;
Ο κ. Μητσοτάκης δεν περπάτησε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, στον Εύοσµο, στις Σαράντα Εκκλησιές, στην Καλαµαριά,
στο Κορδελιό, στην Ευκαρπία για να δει ότι η φτώχεια µεγεθύνεται και τα συσσίτια επιστρέφουν. Μιλάµε για ύφεση, λουκέτα,
ανεργία. Αυτό που έρχεται κατά πάνω µας είναι το τρένο της
ύφεσης, της ανεργίας, της ανέχειας που δεν θα έχουν προηγούµενο.
Μιλάτε για αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση για ποιον; Με 503
ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φως, νερό, τηλέφωνο, ενοίκιο, τα
φροντιστήρια των παιδιών;
Αυτά δεν πληρώνονται. Carta Bianca αυτοπεποίθηση δεν
υπάρχει. Για αυτό και µόνο ως κοροϊδία εκλαµβάνονται. Έρχεται
συσσώρευση χρεών, παύση πληρωµών, κίνδυνος κοινωνικών
εκρήξεων.
Έρχοµαι όµως στο βασικό ζητούµενο. Λείπει ο κ. Κοντοζαµάνης µε τον οποίο συναντήθηκα αρκετές φορές. Τρεις φορές συναντηθήκαµε µε επίκαιρες ερωτήσεις για το θέµα των
εργαζοµένων της πρώτης γραµµής του ΕΣΥ.
«Κανείς εργαζόµενος στο ΕΣΥ χωρίς µόνιµη σχέση εργασίας»,
θα πρέπει να είναι το βασικό και απαράβατο αξίωµα. Η µετατροπή των συµβάσεων των τεσσάρων χιλιάδων εργαζοµένων
από τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ, των επικουρικών γιατρών και
του λοιπού επικουρικού προσωπικού σε αορίστου χρόνου είναι
η στοιχειώδης τιµή, ο σεβασµός, η ενθάρρυνση σε αυτόν τον
κόσµο των εργαζοµένων που έχουν µπει στα τµήµατα των νοσοκοµείων µε κορωνοϊό και που θα συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν
καθηµερινά κατά πρόσωπο το δεύτερο και το επόµενο κύµα της
πανδηµίας, σώζοντας ζωές. Αυτοί είναι το ΕΣΥ. Οι εργαζόµενοι
είναι το ΕΣΥ. Ούτε οι αναγκαίοι αναπνευστήρες, ούτε οι αναγκαίες ΜΕΘ, ούτε οι αναγκαίες υποδοµές θα µπορούσαν να λειτουργούν χωρίς τους ανθρώπους του ΕΣΥ, γιατρούς,
νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό.
«Το ΕΣΥ ενισχύεται…» µας είπε χθες ο Πρωθυπουργός «…και
σε προσωπικό µε τέσσερις χιλιάδες νοσηλευτές, κυρίως από
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όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδηµία». Δηλαδή µε
ελαστικές µορφές απασχόλησης εργάζονται στο ΕΣΥ δεκατρείς
χιλιάδες άνθρωποι. Τέσσερις χιλιάδες εργάζονται µε το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ που κλείνουν τέσσερα χρόνια ανανεωµένων
ετήσιων συµβάσεων. Είναι χίλιοι πεντακόσιοι οι παλιοί επικουρικοί από το 2014 µέχρι και σήµερα. Δυόµισι χιλιάδες επικουρικοί
είναι από το 2018 που κλείνουν δύο χρόνια τον Δεκέµβριο. Και
είναι περίπου άλλες πέντε χιλιάδες µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας σε καθαριότητα και φύλαξη.
Όλοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθότι οι
κενές οργανικές θέσεις είναι σαράντα χιλιάδες. Το ίδιο το κράτος
διαπιστώνει ότι η απουσία τους είναι δυσαναπλήρωτη. Για αυτό
και ανανεώνει τις συµβάσεις τους.
Η Κυβέρνησή σας, βλέποντας τα µεγάλα κενά, προσέλαβε και καλά έκανε- τον Μάρτιο του 2020 µέχρι σήµερα λόγω έκτακτων αναγκών του COVID-19 επιπλέον πέντε χιλιάδες
επικουρικούς. Ωστόσο, ο αριθµός των µόνιµων εργαζοµένων του
ΕΣΥ του 2020 είναι µικρότερος από αυτόν του 2019.
Παρένθεση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ κορωνοϊού διά στόµατος της Επιτρόπου Υγείας, της κ. Τίσεν, στις 24 Μαΐου του
2019, προέτρεπε την ελληνική πολιτεία να προβεί στη µετατροπή
του ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου των εργαζοµένων
στην υγεία. Αν η πολιτεία θεωρούσε ότι δεν τους χρειαζόταν, δεν
θα ανανέωνε τρεις φορές εκτός περιόδου COVID-19 τις συµβάσεις τους.
Το κόστος των 45 εκατοµµυρίων και των 50 εκατοµµυρίων που
απαιτούνται για την µονιµοποίησή τους, δαπάνες λόγω COVID19, εξαιρούνται από το χρέος και δεν συνυπολογίζονται στο
χρέος της χώρας. Μετριέται µε ευρώ µια ανθρώπινη ζωή;
Αυτός ο κόσµος αξίζει πραγµατικά τη µονιµοποίηση. Έχουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Έχουν τους αναγκαίους τίτλους.
Έχουν την αναγκαία εµπειρία. Κανείς εργαζόµενος στο ΕΣΥ
χωρίς µόνιµη σχέση εργασίας!
Άλλωστε, ο κ. Κοντοζαµάνης που λείπει τώρα –έφυγε λίγο πριν
ξεκινήσω την παρέµβασή µου- είχε έρθει σε επίκαιρη ερώτηση
στις 19 Ιουνίου, στις 13 Ιουλίου, στις 30 Μαΐου στο Κοινοβούλιο.
Και απάντησε σε ερωτήσεις µας: «Όλοι οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι θα παραµείνουν στο ΕΣΥ, γιατί όλοι αυτοί χρειάζονται».
Αυτό είπατε. «Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Κανένας δεν περισσεύει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Τους χρειαζόµαστε». Αυτά
έλεγε ο Κοντοζαµάνης. «Η αναγκαιότητα και η διασφάλιση αυτών
των θέσεων είναι όντως ζωτικής σηµασίας για αυτές τις υγειονοµικές δοµές». Κοντοζαµάνης: «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». Αυτό µου το
είπε στις 30 Μαΐου. Φθάνουµε στο τρίτο κύµα. Πέρασαν από τις
30 Μαΐου, από την πρώτη µου ερώτηση τρεισήµισι µήνες. Πώς
εννοεί ο κ. Κοντοζαµάνης το πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε να κάνετε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση.
Γνωρίζετε ότι τον καιρό των µνηµονίων ο συσχετισµός των µόνιµων προσλήψεων ήταν πέντε συνταξιοδοτήσεις- µία πρόσληψη.
Ήταν τότε που ο Ξανθός και ο Πολάκης, ο Πολάκης και ο Ξανθός
που έδιναν µάχη µε κάθε µορφή θέσεων εργασίας για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Διότι ο ασφυκτικός εναγκαλισµός της τρόικας ήταν σαφής: πέντε συνταξιοδοτήσεις,
µόνο µία πρόσληψη.
Αυτό δεν ισχύει σήµερα. Είστε δεκατέσσερις µήνες Κυβέρνηση.
Είµαστε στο δεύτερο κύµα του κορωνοϊού. Πότε θα υλοποιήσετε
τα υπεσχηµένα; Πότε τα χειροκροτήµατα στα µπαλκόνια δεν θα
φαντάζουν ως η µεγάλη κοροϊδία, ο µεγάλος εµπαιγµός, η µεγάλη
απάτη, κύριε Μητσοτάκη, αλλά θα γίνουν πράξη αναγνώρισης των
εργαζοµένων στην υγεία;
Σοβαρά πιστεύετε -το είπε και αυτό ο Μητσοτάκης- ότι είµαστε
πιο θωρακισµένοι απ’ ό,τι ήµασταν στο πρώτο κύµα κορωνοϊού;
Τα κρούσµατα στην περιοχή µας, στη Βόρεια Μακεδονία, στη
Θεσσαλονίκη πολλαπλασιάστηκαν. Οι διασωληνωµένοι επίσης.
Ολόκληροι νοµοί της βόρειας Ελλάδας µπαίνουν σε καραντίνα.
Κλινικές και µονάδες νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης αντιµετω-
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πίζουν κρούσµατα εντός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και αδρανοποιούνται κλινικές και µονάδες νοσοκοµείων.
Και κλείνω µε αυτό: Σας το λέγαµε, αποσυµφορήστε τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης. Σας το έλεγε και ο Ανδρέας Ξανθός.
Διαχωρίστε τα κρούσµατα COVID-19 από την αντιµετώπιση των
άλλων ασθενειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας.
Σας προτείναµε να αξιοποιήσετε το κλειστό «Λοιµωδών» και το
ιστορικό «424» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν ως χώρος υποδοχής και διαχωρισµού των
υπόπτων και των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων που στη συνέχεια,
αν ήταν σοβαρά κρούσµατα, θα κατευθύνονταν προς τα νοσοκοµεία αναφοράς, δηλαδή προς το «ΑΧΕΠΑ» και το «Παπανικολάου».
Όντως, ισχυρίζεστε ενώπιον του ελληνικού λαού, κύριε Μητσοτάκη, ότι τώρα είµαστε καλύτερα από το πρώτο κύµα; Οι πολίτες σας ακούν και σας κρίνουν, όπως και οι Βουλευτές σας που
µε την αποχή τους σας έστειλαν πολύ ισχυρό µήνυµα. Διότι η
οµολογία της διαπλοκής έρχεται σε βαρύτατη αντίθεση -και µε
αυτό κλείνω, κυρία Πρόεδρε- µε το άρθρο 60 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος: Οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωµα γνώµης και τοποθετούνται µε τη συνείδησή τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, ευχόµαστε καλή και
παραγωγική σχολική χρονιά. Δυστυχώς, το ταξίδι για τη γνώση
φέτος ξεκινά µε πάρα πολλά προβλήµατα που είναι απότοκος
των πρόχειρων και καθυστερηµένων κυβερνητικών επιλογών.
Είχατε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πέντε ολόκληρους
µήνες για να προετοιµάσετε την έναρξη των σχολείων. Εσείς αντί
να µειώσετε τους µαθητές στην τάξη τους αυξήσατε, γεγονός
που αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν προσλάβατε περισσότερους εκπαιδευτικούς. Δεν αυξήσατε τις αίθουσες. Δεν
προσλάβατε περισσότερο προσωπικό στην καθαριότητα, όπως
επιβάλλουν οι κανόνες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Δεν
µεριµνήσατε για επαρκή αριθµό µασκών και µέσων προστασίας
για τη σχολική κοινότητα. Ευχόµαστε και ελπίζουµε όλοι µαζί ότι
όλα αυτά δεν θα φέρουν κινδύνους στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Αξιότιµοι, κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή διαδικασία στη Βουλή
έρχεται να κυρώσει µέτρα έκτακτου χαρακτήρα για την πανδηµία.
Τα κρίσιµα όµως είναι τα ζητήµατα που αφορούν την εργασία.
Για πρώτη φορά, γίνονται νόµοι του κράτους µε τη δική σας
ψήφο διατάξεις που δεν διανοήθηκε καµµία άλλη κυβέρνηση,
ούτε κατά τη διάρκεια των µνηµονιακών χρόνων, να φέρει. Μάλιστα, οι κουτσές, περιορισµένες και εξαιρετικά φτωχές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
επιβεβαιώνουν ότι ο νεοφιλελεύθερος οίστρος της Κυβέρνησης
θα συνεχιστεί πιο έντονος, πιο περιοριστικός, πιο επιθετικός
προς τους εργαζόµενους και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Υλοποιείται -και θα υλοποιηθεί ακόµα πιο έντονα- το σχέδιο
αποδόµησης των δικαιωµάτων και της ισοπέδωσης του κοινωνικού κράτους. Για να γίνει πιο κατανοητό το σχέδιο αυτό, θα κάνω
µια µικρή ιστορική αναδροµή.
Τον Νοέµβριο του 2010 ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, ο
ΣΕΒ, παρέδωσε στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Χρυσοχοΐδη, τις προτάσεις του για τα εργασιακά. Μία από τις προτάσεις του ΣΕΒ τότε
ήταν ο συµψηφισµός των υπερωριών µε τη µείωση του ωραρίου.
Δηλαδή, τι πρότεινε ο ΣΕΒ; Να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να µειώσει το ωράριο των εργαζοµένων κατά µία ώρα την
ηµέρα, δηλαδή αντί για οκτάωρο επτάωρο, και την υπολειπόµενη
αυτή ώρα να την αναπληρώνει µε απλήρωτη υπερωριακή εργασία. Αυτά έγιναν τον Νοέµβριο του 2010. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, µά-
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λιστα, τότε, µετά τη συνάντηση δήλωσε ότι βρήκε χρήσιµες και
σηµαντικές τις προτάσεις του συνδέσµου για τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Το σχετικό αίτηµα τότε δεν ικανοποιήθηκε, καθώς βάσιµα θεωρήθηκε ότι εισάγει για πρώτη φορά την απλήρωτη υπερωρία.
Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ως προκλητικό και αντιδραστικό το Υπουργείου Εργασίας. Κατά την περίοδο των µνηµονίων το αίτηµα του
ΣΕΒ ξαφνικά ενσωµατώθηκε στις προτάσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τις εργασιακές σχέσεις. Συνεχώς έµπαινε
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων από την πλευρά των δανειστών. Ούτε, όµως, η Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου 2012 - 2014
και ο Υπουργός Εργασίας τότε, ο κ. Βρούτσης, είχε διανοηθεί να
φέρει προς ψήφιση µια τέτοια διάταξη. Το αίτηµα δεν σταµάτησε
να τίθεται ούτε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αποκρούστηκε, όµως,
µε επιτυχία.
Συνεχίστηκαν, παράλληλα, οι δηλώσεις των νοµικών συµβούλων του ΣΕΒ για το ζήτηµα αυτό και διαπιστώνουµε ότι διαχρονικά οι µεγάλες επιχειρήσεις θεωρούσαν ότι µια τέτοια διάταξη
θα βελτίωνε την ευελιξία και τη δήθεν ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Πρόσφατα το θέµα επανήλθε στο πλαίσιο της έκθεσης Πισσαρίδη. Η επιτροπή προτείνει χαρακτηριστικά τον εξορθολογισµό
της κρίσης και του κόστους υπερωριών και συνεχίζει: «Η ευελιξία
στη χρήση υπερωριών είναι σηµαντική για την οικονοµική δραστηριότητα».
Και κάπως έτσι φτάνουµε στη σηµερινή διάταξη, µε την οποία
παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη, όταν ο εργαζόµενός
του µπαίνει σε υποχρεωτική καραντίνα επτά ή δεκατεσσάρων
ηµερών, να µπορεί ο εργοδότης να συµψηφίζει αυτή τη διάρκεια
της καραντίνας µε µία ώρα εργασίας υπερωρίας απλήρωτης
κάθε µέρα.
Μάλιστα, στην αρχική ρύθµιση, όπως θυµάστε, προβλεπόταν
η τρίωρη υπερωριακή απασχόληση χωρίς αµοιβή. Μετά την κατακραυγή και την αντίδραση το Υπουργείο υπαναχώρησε, αλλά
η ουσία της διατάξεως παραµένει.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ψηφίζετε την απλήρωτη
εργασία για πρώτη φορά στο εργατικό δίκαιο, για πρώτη φορά
στην έννοµη τάξη της χώρας.
Δυστυχώς, οι αντεργατικές ρυθµίσεις στο αντεργατικό αυτό
νοµοσχέδιο δεν σταµατούν εδώ. Για πρώτη φορά µετά από σχεδόν εκατό χρόνια η Κυβέρνηση πετσοκόβει κυριολεκτικά το
δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τοµέα, µάλιστα σε ποσοστό
έως 35%. Η προσπάθεια αυτή θυµάστε ξεκίνησε µε την περικοπή
του δώρου Πάσχα και ολοκληρώνεται µε τη συγκεκριµένη διάταξη. Προβλέπει, δηλαδή, ότι το δώρο Χριστουγέννων δεν θα
υπολογίζεται για τους εργαζόµενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και σε αναστολή εργασίας σήµερα βρίσκονται
περίπου ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι. Δεν θα υπολογίζεται, λοιπόν, για όλους αυτούς τους εργαζόµενους το δώρο Πάσχα επί
του πραγµατικού µισθού, αλλά επί του πενιχρού επιδόµατος των
532 ευρώ τον µήνα.
Αξίζει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή του κράτους για
το δώρο Πάσχα, που δόθηκε πριν τρεις µήνες, δεν έχει ακόµα
καταβληθεί µετά από τρεις µήνες.
Στο νοµοσχέδιο, επίσης, περιλαµβάνεται η διάταξη για την παράταση διατάξεων για την αναστολή εργασίας. Συνεχίζεται, δηλαδή, η επιδότηση της ανεργίας και συνεχίζουν να αναγκάζονται
οι εργαζόµενοι σε µείωση των αποδοχών τους και αναγκάζονται,
βεβαίως, να συνεχίσουν να ζουν µε τα 532 ευρώ τον µήνα και δεν
µπορούν να ανταποκριθούν, βεβαίως, στις υποχρεώσεις τους.
Επεκτείνεται το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το αποτυχηµένο
πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο, βέβαια, προβλέπει οριζόντιες µειώσεις στις αποδοχές των εργαζοµένων κατά 20%.
Έχουµε έτσι τη δηµιουργία ενός «ELDORADO» ευελιξίας και
απολύσεων.
Με µια άλλη ρύθµιση του νοµοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα νοµίµως προβλεπόµενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης
των εργαζοµένων τους να απασχολούν αυτούς υπερωριακά
χωρίς υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης.
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Έτσι χιλιάδες εργαζόµενοι που ήδη δουλεύουν σε υψηλή ένταση εδώ και αρκετούς µήνες -σε φαρµακεία, σε δοµές υγείας,
στο εµπόριο τροφίµων και άλλα- θα συνεχίσουν αυτοί οι εργαζόµενοι την πολύωρη και εξοντωτική απασχόλησή τους µέχρι το
τέλος του έτους.
Τέλος, αναστέλλεται για µήνες η εκκίνηση και ολοκλήρωση της
διαδικασίας διαβούλευσης για τον ορισµό του νοµοθετηµένου
κατώτατου µισθού και έτσι καθηλώνονται οι αποδοχές πεντακοσίων χιλιάδων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και άλλων εργαζοµένων, όπου επιδόµατα ΟΑΕΔ, µητρότητας και λοιπά
συνδέονται µε τον κατώτατο µισθό. Πάει περίπατο η προεκλογική
σας δέσµευση για την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Με όλες αυτές τις διατάξεις µειώνεται ραγδαία το εισόδηµα
των εργαζοµένων και προφανώς δεν σας νοιάζει η µείωση της
ζήτησης, η µείωση της κατανάλωσης και οι γενικότερες αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία.
Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι αυτές οι νέες ρυθµίσεις στοχεύουν στον πυρήνα της προστασίας του εργατικού δικαίου, ανατρέπουν και καταργούν ρυθµίσεις και δικαιώµατα εργαζοµένων
που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Η Κυβέρνηση κάνει µια επιλογή
απόλυτης ευελιξίας και ανασφάλειας για τους εργαζοµένους µε
µειώσεις µισθών και διευκολύνσεις απολύσεων.
Δεν υποβαθµίζονται, κύριες και κύριοι, µόνο τα εργασιακά δικαιώµατα. Ουσιαστικά ισοπεδώνονται. Μεταφέρετε στις πλάτες
των εργαζοµένων και των µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων το
κόστος των νέων µέτρων. Είναι γνωστή η αποτυχηµένη συνταγή
των µνηµονίων που επανέρχεται ακόµα πιο επιθετικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, συντοµεύετε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Αυτή τη
φορά, όµως, δεν υπάρχει δράκος στο παραµύθι. Αυτή τη φορά
είναι σκέτος, νέτος ο περιορισµός που αποτελεί τον πυρήνα των
πολιτικών σας επιλογών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Πριν έρθει στο Βήµα ο κ. Χατζηγιαννάκης µέχρι να απολυµανθεί, θα παρακαλέσω τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κ. Οικονόµου, να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει καταθέσει µια τροπολογία
µε τέσσερα άρθρα, τα οποία αφορούν τα εξής θέµατα:
Το πρώτο άρθρο έχει ως αντικείµενο τον Οργανισµό Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, και βρίσκεται σε διαδικασία ενεργοποίησης. Έχουν προκύψει κάποια
διαδικαστικά προβλήµατα και αυτά τα προβλήµατα επιχειρεί να
λύσει το συγκεκριµένο άρθρο. Πρόκειται αφενός για το ότι ο
ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος, το οποίο µετασχηµατίζεται σε ΟΦΥΠΕΚΑ και το
δεύτερο σηµείο είναι ότι ορισµένες διατάξεις που ήδη ισχύουν
για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επεκτείνονται και στο επίπεδο
του τµήµατος. Αυτό είναι το πρώτο άρθρο.
Το δεύτερο άρθρο αφορά την προστασία του Υµηττού. Όπως
το γνωρίζετε -επανειληµµένα έχει συζητηθεί και στη Βουλή- βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης το νέο προεδρικό διάταγµα
προστασίας του Υµηττού. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση
ακόµα. Έχει ξεκινήσει, αλλά ορισµένοι φορείς δεν έχουν απαντήσει. Υπάρχουν ούτως η άλλως πολλές απαντήσεις ήδη, τις
οποίες επεξεργάζονται οι υπηρεσίες. Για να ολοκληρωθεί και να
φτάσουµε στο προεδρικό διάταγµα θα χρειαστεί κάποιο διάστηµα ακόµα. Δηλαδή, πρέπει να γίνει η πλήρης επεξεργασία, η
διατύπωση του προεδρικού διατάγµατος και η αποστολή του στο
Συµβούλιο Επικρατείας. Αυτά θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο.
Επειδή η αναστολή οικοδοµικών εργασιών, που είναι απαραίτητη
για να µη δηµιουργηθούν τετελεσµένα στην περιοχή αυτή, λήγει
στο τέλος του µήνα, δίνουµε µια παράταση της αναστολής για
ένα χρόνο -δεν θα χρειαστεί, βέβαια, ένας χρόνος- ώστε να είναι
καλυµµένο κάθε ενδεχόµενο. Εµείς υπολογίζουµε ότι σε έξι
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µήνες περίπου θα έχουµε το προεδρικό διάταγµα. Αυτό είναι το
δεύτερο.
Το τρίτο άρθρο έχει σχέση µε το Μάτι. Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η επεξεργασία του προεδρικού διατάγµατος για την έγκριση του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου για το
Μάτι. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και από στιγµή σε στιγµή
θα αποσταλεί στο Συµβούλιο Επικρατείας, όπως προέβλεπε µετά
την έκδοση. Το επόµενο βήµα µετά από ένα ειδικό πολεοδοµικό
σχέδιο που καλύπτει περιοχές και εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου είναι στις περιοχές που πολεοδοµούνται να γίνει η αναλυτική πολεοδόµηση, το ρυµοτοµικό σχέδιο εφαρµογής. Αυτό
πρέπει να ξεκινήσει. Όπως και στην πρώτη περίπτωση, στην περίπτωση του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου, µε τη ρύθµιση δίνουµε τη δυνατότητα στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας να
εκπονήσει το πολεοδοµικό ρυµοτοµικό σχέδιο. Με τις ίδιες διαδικασίες η εντολή λήγει τον Ιούλιο του 2021 και είµαστε βέβαιοι
ότι, όπως και στο πρώτο στάδιο που τελείωσε εντός των προθεσµιών και επετεύχθη η ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδοµικού
σχεδίου σε επίπεδο µελέτης φυσικά, το ίδιο θα γίνει και αυτή τη
φορά.
Το τελευταίο σηµείο έχει σχέση µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Το άρθρο αφορά τη µετάθεση από τον Οκτώβριο του 2020
στον Δεκέµβριο του 2020, δέκα ηµέρες µέσα στον Δεκέµβριο του
2020, της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων που έχουν σχέση µε
τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικών έργων, τροποποίησης άδειας
παραγωγής -είναι για τις ΑΠΕ-, επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης και συναφή πράγµατα.
Είναι αναγκαία η µετατόπιση αυτού του χρονικού διαστήµατος
επειδή δεν λειτουργεί ακόµα πλήρως το πληροφοριακό σύστηµα
της ΡΑΕ. Μέχρι τον Δεκέµβριο θα έχει λειτουργήσει, οπότε θα
γίνουν τότε αυτές οι αιτήσεις και θα υπάρξουν οι αναγκαίες διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις
για τις τροπολογίες που είπε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ να είστε
σύντοµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Η πρώτη αφορά στο προεδρικό διάταγµα για τον Υµηττό, κύριε Υπουργέ. Αν θυµάστε όταν περνούσατε το σχέδιο νόµου που προέβλεπε ηµεροµηνίες µέχρι τον
Αύγουστο, σας είχαµε πει ότι δεν θα προλάβετε να κάνετε κάτι
τέτοιο. Επιβεβαιωνόµαστε τώρα.
Όµως, θα ήθελα να ρωτήσω -επειδή σας στείλαµε µια επιστολή µε τον αρµόδιο τοµεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάµελλο- αν προτίθεστε να προβείτε σε διαβούλευση µε τους
δήµους της περιοχής, τους µελετητές και το Υπουργείο, όπως
πρέπει να γίνεται µία διαβούλευση, ειδικά σε ένα ιδιαίτερο προεδρικό διάταγµα, όπως αυτό της προστασίας του Υµηττού.
Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει µε το Μάτι. Θα ήθελα να ενηµερωθούµε ποιοι και πόσοι φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους
στη διαβούλευση και πόσοι πολίτες, αν ελήφθησαν υπ’ όψιν πολλά
κενά και αστοχίες του πρώτου σχεδιασµού, ειδικά σε σχέση µε το
παραλιακό µέτωπο, και τρίτον και σηµαντικότερο τι προβλέπεται.
Θα πάει πολύ ακόµη αυτή η ιστορία µε τις απευθείας αναθέσεις
και τις οµάδες εργασίας στο Τεχνικό Επιµελητήριο; Διότι έχω διατελέσει πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Καµµία κυβέρνηση και καµµία διοίκηση στο ΤΕΕ δεν χρησιµοποιήθηκε από
κυβέρνηση ποτέ έτσι. Ποτέ!
Να πούµε ότι για το Μάτι στο πρώτο σχέδιο που θέλατε να κάνετε, χρησιµοποιήσατε το Επιµελητήριο. Δείξαµε µια ανοχή όλοι,
να δώσουµε και συγχαρητήρια στους µελετητές για τους χρόνους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ τελειώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: …αλλά πόσο θα πάει αυτή η βαλίτσα
ακόµη; Έχουµε και νόµο δηµοσίων συµβάσεων, έχετε και διαγωνισµούς για τις µελέτες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ως προς το θέµα για τη διαβούλευση του Υµηττού, πράγµατι αυτά που είπατε και εσείς σκοπεύουµε να τα κάνουµε και τα κάνουµε ήδη. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει από
καιρό και γίνεται και µε τους δήµους και µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και πολίτες. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση
ακριβώς. Αυτό γίνεται ήδη και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία
και η παράταση της αναστολής.
Για το δεύτερο θέµα σχετικά µε το Μάτι, πολύ σωστά είπατε
ότι χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν κενά και αστοχίες του αρχικού σχεδιασµού. Ο αρχικός σχεδιασµός ήταν η λεγόµενη προέγκριση που χρειάστηκε -αντί για έναν µήνα- έναν χρόνο η
προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να την προωθήσει, µε αποτέλεσµα να πάει όλος ο σχεδιασµός του Ματιού πίσω. Και δεν
είναι µόνο σχεδιασµός. Είναι και αυτά που υποφέρουν οι κάτοικοι
της περιοχής.
Εµείς καταφέραµε µέσω του Τεχνικού Επιµελητηρίου, που
προφανώς είναι µια έκτακτη διαδικασία η απευθείας ανάθεση,
µέσα σε λιγότερο από χρόνο να ολοκληρώσουµε το ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο. Θυµίζω ότι αυτά τα πράγµατα κάνουν συνήθως
δώδεκα µε δεκαπέντε χρόνια.
Το ίδιο κάνουµε και τώρα γιατί προφανώς είναι µια κατ’ εξαίρεση και ιδιαίτερη περίπτωση το Μάτι. Δεν θέλουµε να χρειαστούν πάλι κάποια χρόνια για το ρυµοτοµικό σχέδιο, το οποίο
όπως γνωρίζετε είναι απαραίτητο για να ενεργοποιηθούν ορισµένες πτυχές του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου, όσα είναι τα εντός
σχεδίου πράγµατα.
Άρα λοιπόν προχωράµε µε την ίδια κατ’ εξαίρεση διαδικασία
στην περίπτωση του Ματιού -δεν αναφέραµε κάτι άλλο-, για να
γλιτώσουµε γύρω στους εννέα µήνες που απαιτεί η κανονική διαδικασία ανάθεσης. Με το δικό σας σχέδιο νόµου θα απαιτούνταν
γύρω στους εννέα µε έντεκα µήνες. Για να γλιτώσουµε λοιπόν
αυτούς τους περίπου έντεκα µήνες, που για τους κατοίκους της
περιοχής έχουν τεράστια σηµασία, καθώς µε την ενεργοποίηση
του ρυµοτοµικού σχεδίου θα µπορούν και να οικοδοµήσουν και
να τακτοποιούν τις ιδιοκτησίες τους και να επισκευάζουν και να
δηµιουργηθούν οι δρόµοι και όλες οι υποδοµές που απαιτούνται
εκεί, γι’ αυτόν τον λόγο προχωρούµε σε µια απευθείας ανάθεση.
Όµως, απ’ ό,τι κατάλαβα, δεν έχετε αντίρρηση για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Οπότε υποθέτω ότι συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χατζηγιαννάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο κύριος Υπουργός προς
απάντηση του συναδέλφου, του κ. Σπίρτζη.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκε ο κ. Σπίρτζης σε διαβούλευση µε
τους δήµους ειδικώς, γιατί ακριβώς την προηγούµενη φορά που
βγήκε το διάταγµα του Υµηττού, σχεδόν όλοι οι δήµοι οι οποίοι
έχουν όρια στον Υµηττό προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και τελικά
ακυρώθηκε το διάταγµα προστασίας του Υµηττού. Είναι άλλο να
λέµε ότι κάνουµε τη διαβούλευση αυτή που ορίζει ο νόµος και
αυτή που γίνεται και άλλο να γίνει µια πραγµατική διαβούλευση
µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν και
εγκαταστάσεις -σχεδόν όλοι οι δήµοι έχουν και εγκαταστάσειςµέσα στα όρια προστασίας. Δεν ξέρω τώρα πώς έχουν διαµορφωθεί να σας πω την αλήθεια.
Στο προηγούµενο διάταγµα είχα την τιµή να συµµετάσχω ως
νοµικός σε αιτήσεις ακύρωσης που έγιναν εκείνη την περίοδο.
Οπότε έχουµε και µια ειδική γνώση και νοµίζουµε ότι η αυτοδιοίκηση ιδίως και οι δήµοι οι οποίοι έχουν εκεί εγκαταστάσεις -προφανώς, τους αφορά- πρέπει να τύχουν ειδικής µεταχείρισης και
να κάνετε µια ειλικρινή διαβούλευση µαζί τους. Νοµίζω ότι εκεί
ήταν και η παρατήρηση και η ερώτηση του κ. Σπίρτζη.
Να σας πω την αλήθεια σήµερα, επειδή ακριβώς ο τίτλος του
νοµοσχεδίου που εισάγει δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αναφέρει τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας, της
περιοχής δηλαδή στην οποία έχω την τιµή να εκλέγοµαι, έλεγα
να µη µιλήσω, γιατί ο εκλεκτός συνάδελφος, ο εισηγητής µας ο
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Βαγγέλης Αποστόλου και τα ξέρει πάρα πολύ καλά και τα είχε
αναφέρει πάρα πολλές φορές και στις επιτροπές αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια.
Δυστυχώς όµως σε ερώτηση που έγινε χθες από πολύ καλή
δηµοσιογράφο του «STAR» Κεντρικής Ελλάδας στον Πρωθυπουργό στη Συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, αποδείχθηκε άλλη µία
φορά πως ό,τι κάνει η Κυβέρνησή σας και ο κ. Μητσοτάκης το
κάνει χωρίς να έχει καµµία γνώση του προβλήµατος, χωρίς καν
να έχει πάει. Πήγε δύο µέρες µετά τις πληµµύρες. Έκανε µία επίσκεψη επικοινωνιακού καθαρά χαρακτήρα στη γέφυρα του Βασιλικού και δεν έχει ιδέα πώς είναι σήµερα η κατάσταση, σχεδόν
σαράντα µέρες µετά τις φονικές πληµµύρες που θρηνήσαµε τη
ζωή οκτώ συνανθρώπων µας.
Γιατί αν ήξερε ή αν είχε ενηµερωθεί από τους αρµόδιους
Υπουργούς… Όµως, ποιους αρµόδιους Υπουργούς; Ούτε οι αρµόδιοι Υπουργοί έχουν επισκεφθεί τις πληµµύρες. Πάλι πήγανε
στα κέντρα της περιφέρειας και έκαναν διαβουλεύσεις µε τους
αρµόδιους φορείς. Αν όµως επισκεπτόταν την περιοχή η οποία
είναι δίπλα, είναι στον Δήµο Χαλκίδας η πληγείσα και στον Δήµο
Διρφύων Μεσσαπίων, θα διαπίστωνε ότι η κατάσταση ιδίως στις
εκβολές του Λήλαντα παραµένει σε τραγική κατάσταση. Οι κάτοικοι εκεί ευτυχώς που µε τα πενιχρά τους µέσα και η αυτοδιοίκηση αλλά κυρίως εθελοντές και σύλλογοι καθηµερινά τους
τροφοδοτούν µε όλα τα είδη ανάγκης, γιατί έχουν καταστραφεί
οι περιουσίες τους, έχουν µείνει χωρίς σπίτια.
Και συζητάµε σαράντα µέρες µετά για ενίσχυση των ανθρώπων αυτών, που δυστυχώς ακόµα και την µικρή ενίσχυση των 500
και 600 ευρώ την οποία έχει εξαγγείλει και την οποία καλούµαστε
να εγκρίνουµε -γιατί η ψήφιση υποτίθεται ότι έχει γίνει µε την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- δεν την έχουν λάβει παρά
ελάχιστοι. Δεν συζητάµε καν για τις επιχορηγήσεις ανά νοικοκυριό και ανά επιχείρηση των 5.000 και των 8.000, που προφανώς
δεν την έχει λάβει κανείς και δεν συζητάµε καν για την καταστροφή που έπαθαν οι αγρότες, που καταστράφηκε η σοδειά
όλης της χρονιάς από αυτή που περίµεναν να ζήσουν φέτος.
Και ενώ ο αρµόδιος Υπουργός ο κ. Βορίδης ήρθε πριν από
λίγες µέρες µε τον κ. Σταϊκούρα και εξήγγειλε πάρα πολλά, πολύ
φοβάµαι ότι όχι µόνο θα αργήσουν πάρα πολύ να τα δουν, µε
αποτέλεσµα να µην ξέρουµε πώς θα ζήσουν τους επόµενους
µήνες οι παραγωγοί, αλλά περαιτέρω δεν υπάρχουν τα χρήµατα
ούτε στο 10% από αυτά που εξήγγειλε ο κ. Βορίδης.
Άρα είδαµε άλλη µία φορά -δυστυχώς- από τον τηλεοπτικό
δέκτη όλης της Ελλάδος τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη,
να µην ξέρει καν πού βρίσκεται το πρόβληµα και σε τι κατάσταση
είναι σήµερα οι συµπολίτες µας στην Εύβοια.
Δεν συζητάµε καν για τα αντιπληµµυρικά έργα στα οποία αναφέρθηκε. Έκανε αναφορά στα αντιπληµµυρικά που πρέπει να γίνουν και στην κλιµατική αλλαγή η οποία θα χειροτερεύσει τις
συνθήκες. Ήταν το µόνο πράγµα στο οποίο συµφωνήσαµε.
Πραγµατικά, η κλιµατική αλλαγή είναι παρούσα και θα χειροτερεύσουν οι συνθήκες, αλλά η Εύβοια είναι αθωράκιστη. Και στις
εξαγγελίες για τα έργα -έγιναν µεν για το οδικό δίκτυο εξαγγελίες άλλη µία φορά- δεν έγινε, όµως, καµµία αναφορά στα απαραίτητα αντιπληµµυρικά, ενώ έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά
χρόνια οι µελέτες οριοθέτησης τόσο του Λήλαντα όσο και του
Μεσαπίου, αλλά δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν χαθεί
και χρηµατοδοτήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Να µην επεκταθώ για την Εύβοια, γιατί δυστυχώς πολύ φοβάµαι ότι δεν θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ούτε τους επόµενους
µήνες και θα πρέπει να επανέλθουµε µε ερωτήσεις και µε παρεµβάσεις.
Και να κάνω µία µικρή αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Nα
ευχηθούµε πράγµατι σήµερα να έχουν καλή χρονιά όλα τα παιδιά
και όλοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί.
Όµως, δυστυχώς, δεν ξεκίνησε σωστά η χρονιά και δεν ξεκίνησε, ενώ είχατε, κύριοι της Κυβέρνησης, πάρα πολύ χρόνο να
προετοιµαστείτε. Δυστυχώς, για άλλη µία φορά αποδείξατε ότι
το επιτελικό σας κράτος µόνο επιτελικό δεν είναι και µόνο άξιο
δεν είναι. Φορτώσατε άλλη µία φορά ακόµα και την προµήθεια
των µασκών στην Κεντρική Ένωση Δήµων, που δεν ήταν δική της
αρµοδιότητα και η οποία, φυσικά, µε όλες τις δυσκολίες δεν
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έπρεπε -κατά την προσωπική µου άποψη και το λέω ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, που έχω διατελέσει και ξέρω τι προβλήµατα υπάρχουν- να πάρει αυτό το φορτίο που ήταν δικό σας.
Και δυστυχώς, αντιµετωπίσαµε όλα αυτά τα τραγελαφικά µε
παιδιά να µην έχουν µάσκες, άλλα να έχουν και οι µάσκες να τους
κάνουν πραγµατικά για µάσκες προσώπου και όχι για µάσκες
προστασίας. Δυστυχώς!
Για τις σχολικές καθαρίστριες στις οποίες αναφέρθηκε πριν ο
κύριος Υφυπουργός -του το είπα και του ίδιου στον διάδροµο
της Βουλής- δυστυχώς, σε πάρα πολλούς δήµους διορίσατε καθαρίστριες µερικής απασχόλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κυρία Πρόεδρε.
Και ενώ είναι αυξηµένες οι ανάγκες καθαριότητας -είναι προφανές- δεν έχουν την ίδια δουλειά που είχαν συνήθως -κάθε καθαρίστρια που αναλαµβάνει ένα σχολείο πρέπει να καθαρίσει τα
θρανία, πρέπει να καθαρίσει τουαλέτες, πρέπει να καθαρίσει
πολύ περισσότερες επιφάνειες και άρα, έχει και αυξηµένη δουλειά- αυτό που µας είπε ο Υφυπουργός -και νοµίζω ότι ήταν δικό
σας σφάλµα- είναι ότι µπορούν να καλυφθούν µε υπερωρίες και
άρα, να θεωρηθούν σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Όµως, πού
κρύβεται η παγίδα; Με δαπάνες των δήµων. Αφήνετε στους δήµους, οι οποίοι ξέρουµε όλοι σε τι οικονοµική κατάσταση βρίσκονται, να χρεωθούν τις υπερωρίες των καθαριστριών για
συνθήκες τις οποίες δεν είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν και δεν
τους αναλογούν.
Βοηθήστε, λοιπόν, τους δήµους, δώστε τους χρηµατοδοτήσεις
και φορτώστε τους αρµοδιότητες, γιατί αυτή τη στιγµή κάνετε
τελείως το αντίθετο!
Για τα τετραγωνικά να διορθώσω, 2 ευρώ το τετραγωνικό που
µας είπε και ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Λιβάνιος είναι σε πάρα
πολύ λίγους δήµους. Δεν είναι 2 ευρώ. Στη Σκύρο, παραδείγµατος
χάριν, είχαµε είκοσι λεπτά, δεν θα είναι 80 εκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε,
είναι το τελευταίο αυτό που λέω.
Και δεν ξέρω πραγµατικά ποιο µυαλό σκέφτηκε το άρθρο 6 του
Μέρους Β’ για τις έκτακτες ρυθµίσεις της ΠΝΠ, αυτό που ψηφίζουµε σήµερα, αναµορφώσεις προϋπολογισµού ΟΤΑ Α’ και Β’
Βαθµών, το οποίο δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά λέει ότι όλες οι
ενσωµατώσεις στους προϋπολογισµούς γίνονται µε δεσµευτική
προς το δηµοτικό συµβούλιο απόφαση-εισήγηση της οικονοµικής
επιτροπής. Τα καταργούµε τελείως. Μόνο ο προϋπολογισµός είχε
µείνει στα δηµοτικά συµβούλια και τα καταργούµε τελείως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Και η απόφαση του συµβουλίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Τελείωσα, είναι η τελευταία
φράση, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το «τελείωσα» το λέτε
εδώ και δυο λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η απόφαση του συµβουλίου
και ο έλεγχος της αποκεντρωµένης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ο έλεγχος νοµιµότητας έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και
δεν κωλύουν. Αν ακυρωθούν, όµως, να δούµε ποιος θα καταλογίσει τα ποσά και πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι έρµοι που θα
πάνε να συνάψουν συµβάσεις µε τους δήµους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Υφυπουργό, τον
κ. Οικονόµου, που θέλει να απαντήσει στον συνάδελφο και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Λοβέρδος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε δύο σηµεία. Το ένα είναι ότι είπατε ότι πρέπει
να κάνουµε πραγµατική διαβούλευση και όχι την τυπική διαβούλευση του νόµου. Η τυπική διαβούλευση του νόµου είναι αυτή
που ίσχυε από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θεωρούσατε ότι είναι
τυπική αυτή η διαβούλευση και όχι πραγµατική, θα µπορούσατε
να την αλλάξετε. Δεν την αλλάξατε, άρα σηµαίνει ότι δεν τη θεωρείτε τυπική, αλλά πραγµατική.
Πραγµατική διαβούλευση κάνουµε, λοιπόν και προφανώς, µιλάµε και µε τους δήµους. Το ξέρουµε ότι οι δήµοι έριξαν το προηγούµενο προεδρικό διάταγµα και µε τους δήµους είµαστε σε
επαφή όχι τώρα κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης µόνο, εδώ
και έναν χρόνο και στη διάρκεια της διαβούλευσης.
Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία από κάποιον
δήµο ότι δεν έχουµε µιλήσει µαζί του. Ευχαρίστως να µου το
πείτε. Από όσο ξέρω εγώ, µε όλους τους δήµους µιλάµε επανειληµµένα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου
θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε µαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς. Γνωρίζουµε όλοι ότι φέτος είναι µια
διαφορετική χρονιά. Όµως, το στοίχηµα πρέπει να το κερδίσουµε
και είµαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο κατά γενική οµολογία
εντάσσεται στο πλαίσιο της µεγάλης προσπάθειας που γίνεται
για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, η θωράκιση
της δηµόσιας υγείας, η προστασία της οικονοµίας, η ρύθµιση
µιας σειράς ζητηµάτων, όπως η εκπαιδευτική λειτουργία, αλλά
και η στήριξη της εργασίας. Είναι µια προσπάθεια επιτυχηµένη
µέχρι τώρα, όπως καταγράφεται και στην κοινή γνώµη, αλλά και
στις µετρήσεις που βλέπουµε να έρχονται στο φως της δηµοσιότητας.
Αποδείχτηκε από αυτές τις συζητήσεις που έγιναν στη διάρκεια της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, αλλά και
σήµερα στη συζήτηση που εξελίσσεται εδώ στην Ολοµέλεια ότι
το παρόν σχέδιο νόµου -πέραν των ζητηµάτων που ρυθµίζει- αποτελεί και µια ευκαιρία να συζητήσουµε συνολικά τα ζητήµατα και
τα δεδοµένα που αφορούν στην εµφάνιση της πανδηµίας και την
εξάπλωση της νόσου στη χώρα µας.
Πιστεύω πια ότι κανείς δεν αµφιβάλλει ότι η Ελλάδα αντιµετώπισε µε υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα το πρώτο κύµα
της πανδηµίας και προφανώς, το πιστώνεται αυτό ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση. Και λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τα µέχρι τώρα στοιχεία που έχουµε στα χέρια µας, πιστεύω ότι κανείς δεν αµφιβάλλει ότι και στο δεύτερο κύµα η
χώρα µας ανταποκρίνεται πολύ θετικά.
Το τρίπτυχο, «κυβερνητικό σχέδιο-οδηγίες των ειδικών-υπευθυνότητα των πολιτών» έχει φέρει την Ελλάδα ανάµεσα στις
χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις.
Και επειδή πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται το τελευταίο
διάστηµα σχετικά µε τη διαχείριση του δεύτερου κύµατος της
πανδηµίας -ως µια προσπάθεια προφανώς να εκµεταλλευτούν
την εύλογη ανησυχία όλων µας- ας δούµε τι λένε τα στοιχεία σε
αυτή την περίπτωση: Συγκεκριµένα, στον δείκτη που φανερώνει
µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια την αντιµετώπιση της πανδηµίας από
κάθε χώρα, αυτόν της απώλειας ζωής ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού, η χώρα µας βρίσκεται σήµερα στην 111η θέση. Στην
πρώτη φάση η Ελλάδα βρισκόταν στην 63η θέση.
Πού τη βλέπετε, άραγε, εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, την
επιδείνωση και την αναποτελεσµατικότητα; Φυσικά, δεν µας το
έχετε πει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέραµε από την αρχή ότι το
άνοιγµα της οικονοµίας µετά το γενικό lockdown είναι µια δύσκολη εξίσωση. Γνωρίζουµε όλοι µας πως η χώρα µας δεν είναι
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δυνατόν να τα καταφέρει να παραµείνει µε κατεβασµένους τους
διακόπτες ούτε η οικονοµία να τρέχει µε µηδενικές ταχύτητες
µέχρι την εξάλειψη της νόσου. Αυτό θα είχε συνέπειες στην οικονοµία και κατά συνέπεια στον κοινωνικό ιστό, οι οποίες θα ήταν
τραγικές και όλοι το ξέρουµε πάρα πολύ καλά αυτό.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό και των δεδοµένων όλων των στοιχείων που έχει στα χέρια της η Κυβέρνηση, έγινε το σταδιακό
άνοιγµα του τουρισµού µε σχέδιο, επανήλθαν σε λειτουργία τα
καταστήµατα εστίασης, άνοιξαν τα σχολεία και ως έναν βαθµό
επιστρέψαµε στην κανονικότητα, επιφορτισµένοι, όµως, µε την
ευθύνη να λειτουργούµε ατοµικά και συλλογικά διαφορετικά από
ό,τι είχαµε συνηθίσει µέχρι τώρα.
Όλο το διάστηµα από την εµφάνιση της υγειονοµικής κρίσης
έγινε µια τιτάνια προσπάθεια από πλευράς της Κυβέρνησης,
ώστε να αναπληρωθεί το χαµένο έδαφος σε τοµείς όπως η υγεία
και δεν έγιναν και λίγα.
Διπλασιάστηκαν οι µονάδες εντατικής θεραπείας, έγιναν
άµεσα χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, επικουρικού προσωπικού. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν στην πρώτη γραµµή και έδωσαν µια µεγάλη ανάσα σε
ένα οµολογουµένως ταλαιπωρηµένο σύστηµα υγείας.
Τώρα, όσον αφορά αυτό για τη µείωση του προσωπικού, προφανώς, οι αριθµοί δεν το επιβεβαιώνουν αυτό. Έγιναν έξι χιλιάδες οκτακόσιες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, µέσα
στον Σεπτέµβριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µόνιµου προσωπικού γιατρών, και έγιναν, επίσης, χίλιες εκατό προσλήψεις
νοσηλευτών.
Συντελέστηκε, επίσης, µεγάλο έργο στην προσαρµογή των
δοµών και του ανθρώπινου δυναµικού σε νέα δεδοµένα, όπως η
τηλεκπαίδευση στον τοµέα της παιδείας, ενώ για πρώτη φορά
το ελληνικό δηµόσιο έρχεται να τρέξει µε ψηφιακές ταχύτητες.
Πάρθηκαν µέτρα για τη στήριξη αυτών που επλήγησαν από τα
περιοριστικά µέτρα και να µην ξεχνάµε ότι στήθηκε ένα µεγάλο
επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιµετώπιση του ιού µε πρωτοπόρα συστήµατα ιχνηλάτησης.
Έχουµε ακούσει πολλά από την Αντιπολίτευση το τελευταίο
διάστηµα. Ακούσαµε πολλά και στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Εργαλειοποιούµε, λέτε, την επιτυχηµένη αντιµετώπιση του πρώτου κύµατος του κορωνοϊού. Δεν κάναµε τίποτα για τον τουρισµό. Έτσι είπατε στην αρχή, τον Μάιο, τον Απρίλιο. Και αφού
άνοιξε ο τουρισµός µε σχέδιο, µάς είπατε ότι κακώς ανοίξαµε
τουρισµό. Έχουµε ακούσει ότι χρειαζόµαστε τουρίστες, αλλά
δεν πρέπει να επιτρέψουµε τα αεροπλάνα να πετάνε µε πληρότητα, που οι ίδιες οι εταιρείες σε όλο τον κόσµο ορίζουν. Ακόµα
και σήµερα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για φιάσκο στον τουρισµό.
Γιατί δεν τα λέτε αυτά στους ανθρώπους που ασχολούνται µε
τον τουρισµό, στους επαγγελµατίες, στους εργαζόµενους; Και
να µας πείτε τι θα κάνετε και εσείς. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο ίδιος
ο Αρχηγός σας τον Μάιο ισχυριζόταν ότι έπρεπε να ανοίξει ο τουρισµός και ότι δεν είχε γίνει τίποτα τότε. Μέχρι πού θα φτάσει
επιτέλους αυτό το µέγεθος της υποκρισίας σας;
Έχουµε ακούσει ότι κάναµε λάθος που ανοίξαµε τα σχολεία
στην αρχή -τον Μάιο, τον Ιούνιο- και τώρα που το ανοίγουµε, ότι
το κάνουµε µε λάθος τρόπο, διαφωνώντας µάλιστα και καταψηφίζοντας τις δύο προτάσεις του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου.
Μάλιστα λέτε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα στον χώρο της
εκπαίδευσης. Δεν έχετε ακούσει ότι προσλήφθηκαν τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι σαράντα πέντε εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή;
Πρώτη φορά. Πρώτη φορά διορίζονται µόνιµοι καθηγητές στην
ειδική αγωγή. Δεν έχετε ακούσει ότι προσλήφθηκαν είκοσι µία
χιλιάδες και πλέον αναπληρωτές -πρώτη φορά τόσοι πολλοί- στο
πρώτο κύµα. Δεν έχετε ακούσει ότι πρώτη φορά την τελευταία
δεκαετία διορίστηκαν µόνιµοι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση;
Φυσικά δεν παίρνετε κάποια θέση. Τι άλλωστε µπορείτε να πείτε
όταν τα τεσσεράµισι χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ δεν διορίστηκε κανένας
εκπαιδευτικός;
Για να µην µιλήσουµε για τις θέσεις σας για την οικονοµία.
Συγγνώµη, δεν το κατάλαβα καλά. Ο Μάρτιος δεν ανήκει στο
πρώτο τρίµηνο του 2020; Ή τότε δεν είχαµε τις επιπτώσεις του
κορωνοϊού, γιατί µας είπατε ότι η κρίση ήρθε πριν τον κορωνοϊό.
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Ακατανόητα πράγµατα. Επίσης, «δώστε τα όλα» φωνάζετε από
το πρώτο κύµα της πανδηµίας. Ειλικρινά δεν ξέρω πού θα ήταν
η χώρα και που θα βρίσκονταν τώρα οι δείκτες της οικονοµίας
και µε πόση απελπισία θα βλέπαµε το δεύτερο κύµα της πανδηµίας να έρχεται, αν ακούγαµε τις παραινέσεις του κ. Τσίπρα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αποδείχθηκε και µε όσα
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, η χώρα µας δεν θα σταθεί φοβικά
απέναντι στις δυσκολίες που εµφανίστηκαν το τελευταίο διάστηµα. Πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης είναι να στηρίξει όσους
επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού, αλλά και ταυτόχρονα
να προχωρήσει πιο πέρα, δίνοντας ώθηση την οικονοµία και διορθώνοντας όσα µέχρι σήµερα αποτελούσαν εµπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας.
Έχουµε µπροστά µας µία κρίση που δεν την χρησιµοποιούµε
ως άλλοθι, αλλά αντίθετα την αντιµετωπίζουµε πηγαίνοντας
µπροστά. Αυτό κάνει και το σηµερινό σχέδιο νόµου, που είναι ένα
µεγάλο κοµµάτι της συλλογικής προσπάθειας στην οποία οι
µόνοι που έχετε µείνει απέξω είστε εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω
την οµιλία µου σχολιάζοντας και παίρνοντας θέση για τις εξελίξεις στα θέµατα της εξωτερικής µας πολιτικής και ειδικά στο
θέµα των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας.
Έχουµε µία αναδίπλωση από την πλευρά του προέδρου Ερντογάν αναµφίβολα. Στα αίτιά της πρέπει να καταγράψουµε: Πρώτον, το µέτωπο που έχει απέναντί του πια διαµορφωµένο: Γαλλία
- Ελλάδα - Αίγυπτος – Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Είναι ένα µέτωπο που πρέπει να το συνυπολογίζει -και το συνυπολογίζειόταν προκαλεί θερµά επεισόδια ή απειλεί µε επιθέσεις. Δεύτερον, η στάση των Ηνωµένων Πολιτειών και ειδικά του Προέδρου
Τραµπ και η απροθυµία των Ηνωµένων Πολιτειών για µία εµπλοκή ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία προ των εκλογών
για νέο Πρόεδρο δηµοκρατίας στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τρίτον,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πλήρης αποµόνωση του Ερντογάν
ακόµα και από χώρες που έχουν κρατήσει µία φιλική στάση απέναντί του και που αναγκάζονται να προσχωρούν στο εναντίον του
µέτωπο, διότι δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσουν τη συµπεριφορά του.
Δεν είναι οι κυρώσεις που φοβάται. Το απέδειξε στην περίπτωση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σπάσιµο
του εµπάργκο όπλων στη Λιβύη. Οι κυρώσεις δεν τον φοβίζουν.
Τις αγνοεί. Δεν είναι άλλωστε -εξ όσων µέχρι τώρα από την εµπειρία µας γνωρίζουµε- και ιδιαίτερα σκληρές. Από το σύνολο,
δε, των ενδεχόµενων κυρώσεων, µε τις οποίες µάθαµε πως απειλείται η Τουρκία, οι µισές ήταν χαλαρές και µε έναν δεδοµένο
συσχετισµό δυνάµεων και την ανάγκη οµοφωνίας κάνεις φαντάζεται ότι είναι εύλογο να µη φοβάται τις κυρώσεις. Άλλο αυτό,
άλλο η αποµόνωσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες
που, επαναλαµβάνω, κρατούσαν µία φιλικότερη στάση απέναντί
του. Αυτοί είναι οι λόγοι που τον οδηγούν σε αναδίπλωση.
Κυρίες και κύριοι, πριν από δεκαπέντε περίπου µέρες, όταν κορυφωνόταν ο επιθετικός του πολιτικός λόγος εναντίον της χώρας
µας, ζητήθηκε η γνώµη µου αρκετές φορές από µέσα ενηµέρωσης. Εκφράζοντας τις θέσεις του Κινήµατος Αλλαγής, είπα πως
αυτά τα οποία λέει µάλλον οδηγούν σε αναδίπλωση, αυξάνει την
επιθετικότητα του λόγου για να καλύψει την αναδίπλωσή του.
Προφανώς αυτά είναι εκτιµήσεις. Δεν είναι βεβαιότητες. Όταν,
όµως, παίρνεις την ευθύνη µιας εκτίµησης κινδυνεύεις και να
εκτεθείς. Θεωρούσα και θεωρώ κυρίαρχη άποψη αυτή σε ό,τι
αφορά τη συµπεριφορά του Τούρκου Προέδρου.
Πάµε τώρα στο αποτέλεσµα και στην εκτίµηση του αποτελέσµατος. Είναι νίκη για την Ελλάδα και ήττα της Τουρκίας; Τι είναι;
Δεν πιστεύω ότι είναι νίκη της χώρας, διότι δυστυχώς στις σαράντα µέρες που η νηοποµπή των τουρκικών πλοίων ανεβοκατέβαινε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στο πεδίο των κυριαρχικών
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µας δικαιωµάτων -όχι της κυριαρχίας µας, το επαναλαµβάνω
αυτό, των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων- η Τουρκία «γκριζάρισε»
µία περιοχή. «Μαρκάρισε», όπως είπε ο πρώην σύµβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, µία περιοχή στο πεδίο των
κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Επί σαράντα ηµέρες η νηοποµπή
έπλεε σε αυτόν τον χώρο. Επειδή δεν πλέει την τεσσαρακοστή
πρώτη, δεν σηµαίνει ότι διαγράφουµε τις σαράντα. Έχει επέλθει
η προσβολή των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Η αναδίπλωσή
του, όµως, οδηγεί στην εκτίµηση περί µιας ισοπαλίας των δυνάµεων και των πολιτικών τακτικών και όχι περί µιας νίκης του ενός
ή του άλλου. Η ιστορία µε την Τουρκία δεν τελείωσε µε την αναδίπλωση Ερντογάν. Θα κρατήσει. Ωστόσο στις προσπάθειες που
έχει κάνει απέναντι στη χώρα δεν µετράει νίκες ο Πρόεδρος Ερντογάν στις τελευταίες εξελίξεις.
Θυµάµαι σε µία επιτροπή για εξοπλιστικά προγράµµατα, στην
οποία αντικατέστησα τον κ. Κεγκέρογλου, να αποφασίζουµε από
κοινού την ανάγκη να εξοπλιστεί χώρα. Όπως σωστά είπε στην
οµιλία του πριν από λίγο ο συνάδελφος, δεν µπορώ να υπογραµµίσω το θετικό γεγονός ότι η Ελλάδα εξοπλίστηκε, διότι δεν έχει
εξοπλιστεί.
Η χρονική απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στην ανακοίνωση
ενός εξοπλιστικού προγράµµατος και στον εξοπλισµό της χώρας
είναι πολύ µεγάλη. Όπως είπε ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου νωρίτερα, δεν εξηγούνται όλα από τη γραφειοκρατία, υπάρχουν και
πολιτικές πάνω στη γραφειοκρατία που δεν είναι διαφανείς και
οδηγούν σε καθυστερήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε
αλλιώς, η χώρα πρέπει να εξοπλιστεί.
Θυµίζω την τοποθέτηση τη δική µου και του κ. Κατρίνη τον Δεκέµβριο του 2019 στη διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισµού. Και οι δυο µας είχαµε σηµειώσει τη µείωση του κονδυλίου
για τα εξοπλιστικά προγράµµατα που οδήγησε στο να µην ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης τον
Δεκέµβριο του 2019 στην ψηφοφορία.
Κυρίες και κύριοι, ο κ. Κατρούγκαλος θα το θυµάται πολύ
καλά, ο κ. Κοτζιάς επίσης, ο κ. Δένδιας παροµοίως. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής πάντα
υπογράµµιζα ότι όταν η Ελλάδα λέει ότι δεν ανέχεται και θα αποκρούσει κάθε προσπάθεια προσβολής των κυριαρχικών της δικαιωµάτων, το εννοεί. Έλεγα ότι αφού το εννοούµε, πρέπει να
κοιτάξουµε τα εξοπλιστικά προγράµµατα και πάλι, φεύγοντας
από την αδράνεια που µας οδήγησε η κρίση, όταν τα χρήµατα
δεν περίσσευαν και δεύτερον, όταν η διαφθορά είχε απαξιώσει
τον πολιτικό λόγο που σχετιζόταν µε την ανάγκη εξοπλισµού της
χώρας.
Δεν µπορώ να µην κάνω αναφορά -το έκαναν και άλλοι συνάδελφοι, άρα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ανήκει στα καθήκοντά µου- στη Μόρια. Πίσω από τον COVID-19, πίσω από τα
Ελληνοτουρκικά, η Κυβέρνηση κρύφτηκε, σαν να χάθηκε το πρόβληµα των προσφύγων και µεταναστών στις συνθήκες που ζουν,
στην ανάγκη διαίρεσης του θέµατος µε τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, στα ασυνόδευτα παιδιά, στα προβλήµατα εν πάση περιπτώσει που η χώρα µας έχει.
Κρύβοντας το πρόβληµα, µη αναφέροντάς το, η Κυβέρνηση
δεν ανέφερε και τις θετικές της ενέργειες ως προς αυτό, µε αποτέλεσµα τα γεγονότα στη Μόρια να εκθέσουν και την Κυβέρνηση
και τη χώρα. Δεν µας αρκούν τα λόγια συµπάθειας του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά. Έχουµε
ακούσει πολλά λόγια συµπάθειας και στα ελληνοτουρκικά και
στο µεταναστευτικό-προσφυγικό. Φτάνουν!
Θέλουµε πράξεις και µέχρι στιγµής τέτοιες πράξεις δεν έχουµε
δει, ούτε η Κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί. Πρώτον, µας έλεγε προεκλογικά ότι είναι ένα θέµα που θα το λύσει σε λίγες εβδοµάδες.
Απέτυχε. Και δεύτερον, κατήργησε και επανίδρυσε το Υπουργείο
Μετανάστευσης, πράγµα που εµείς δεν θα το ξεχάσουµε και θα
το αναφέρουµε σε κάθε τοποθέτησή µας.
Πολλοί συνάδελφοι έκαναν αναφορά στις µάσκες. Δεν µου
αρέσει η συζήτηση περί µασκών και µασκολογίας, αλλά οφείλω
να πω ότι στις 7 Αυγούστου οι είκοσι µάσκες επωλούντο στα σουπερµάρκετ 9,90 ευρώ, στις τελευταίες δέκα µέρες του Αυγούστου πήγαν στο 12,90 και τώρα είναι στο 10,99 ευρώ, 1 ευρώ
πάνω από την τιµή των αρχών του Αυγούστου και 1 ευρώ κάτω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την εκτίναξη που είχαν στα τέλη του Αυγούστου του 2020.
Κυβέρνηση δεν έχουµε; Παρατηρητήρια δεν έχουµε; Τι
έχουµε; Τι είναι αυτά; Και µάλιστα για ένα προϊόν το οποίο έχει
ενισχυθεί. Το υπογραµµίζω.
Όπως επίσης µεταφέρω τη σηµερινή εµπειρία ότι στα σχολεία
και της κ. Γεννηµατά και του κ. Κεγκέρογλου -οι συνάδελφοι που
έκαναν κριτική για τις µάσκες ας το καταγράψουν και αυτό στα
δεδοµένα τους- ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές -δεν γνωρίζωπροµήθευσαν ένα µέγεθος µάσκας, µε αποτέλεσµα τα παιδιά του
δηµοτικού, τα µικρά παιδιά, να φορούν full face µάσκα και να πρέπει να τις κάνουν τρύπες!
Ο καλός συντονισµός αποδεικνύεται στις λεπτοµέρειες, όπως
επίσης ο κακός συντονισµός και η κακή προετοιµασία και πάλι
στις λεπτοµέρειες αναδεικνύεται.
Λέγαµε -το έλεγα προσωπικά από τα τέλη Απριλίου και το λέω
και σήµερα- ότι η νέα φάση που περνάει η χώρα και η Ευρώπη
και ο πλανήτης σε σχέση µε τον COVID-19 είναι η φάση που προσπαθούµε να αποφύγουµε τα lockdowns και στη θέση τους να
αναπτυχθούν δύο συντελεστές αντιµετώπισης της πανδηµίας: ο
καλός εξοπλισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και δεύτερον,
η ατοµική ευθύνη. Σαρώνετε το πρώτο και ανάγετε σε βασικό
θέµα της Ελλάδας την έλλειψη ατοµικής ευθύνης. Αυτό είναι
λάθος και προσβολή για τον Έλληνα πολίτη. Και γιατί το λέω
αυτό;
Το λέω γιατί δεν έχετε επιδείξει άριστη, όπως απαιτούν οι συνθήκες, προετοιµασία σε ό,τι αφορά αυτό το δεύτερο κύµα. Δεν
θέλω να είµαι αόριστος, θέλω να είµαι γενικός. Δεν έχω χρόνο.
Σηµειώνω ότι διαρκώς ανέφερα την ανάγκη επιµόρφωσης ή µόρφωσης ή κατάρτισης του προσωπικού που υπηρετεί στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν αρκεί να το έχεις, πρέπει να
ξέρουν κι αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά να κάνουν. Πάω παραπέρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ενηµερώνοµαι, κύριε Υφυπουργέ, ότι το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας έκανε δωρεά µέχρι πρόσφατα πέντε µε έξι χιλιάδες ελέγχους ηµερησίως και τώρα λόγω της έλλειψης αντιδραστήρων
κάνει τετρακόσιους. Είναι στοιχείο. Αν µπορείτε, να το αµφισβητήσετε. Το παίρνω από τον χώρο της υγείας, το καταθέτω και θα
χαρώ πολύ να µην έχω δίκιο.
Δεύτερον, πολλά νοσοκοµεία, όπως ενηµερώνοµαι, δεν έχουν
µοριακούς αναλυτές, στέλνουν δείγµατα στο Παστέρ το οποίο
το σαββατοκύριακο είναι κλειστό ή σε ιδιωτικά κέντρα. Με αυτού
του είδους τον έλεγχο, ειδικά µέσω Παστέρ, ενηµερώνοµαι πως
φθάνει στον αποδέκτη το αποτέλεσµα δύο µε τέσσερις ηµέρες
µετά. Αυτές τις δύο µε τέσσερις ηµέρες σε όλη την τουριστική
περίοδο ο άνθρωπος που είχε κάνει το τεστ και ζητούσε να ελέγξει αν είναι θετικός, είναι και διασπορέας.
Το ΑΧΕΠΑ µαθαίνω ότι κάνει πια µόνο τους δικούς του ελέγχους. Δεν κάνει ελέγχους για άλλους. Επίσης, κέντρα υγείας στα
νησιά, όπως οι Παξοί, δεν είναι µόνο ότι δεν µπορούν να κάνουν
τεστ, αλλά δεν παραλαµβάνουν και τα δείγµατα. Στη Χαλκιδική
ενηµερώνοµαι πως συµβαίνει το ίδιο.
Αν αυτά είναι αλήθεια -θα ήθελα να µην είναι-, η επάρκεια του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε ό,τι αφορά την προετοιµασία δεν
είναι αυτή που η χώρα έχει ανάγκη. Το σηµειώνουµε, το καταγράφουµε. Αν αυτά είναι αληθή, η έπαρση που σας διακατέχει
αρκετές φορές, όταν µιλάτε δηµόσια -δεν µιλάω για εσάς προσωπικά, δεν σας έχω ακούσει άλλωστε, αλλά που η Κυβέρνηση,
ο Υπουργός, άλλα στελέχη εκφέρουν δηµόσιο λόγο- είναι αδικαιολόγητη. Δεν είναι ένα θέµα απλό. Είναι ένα θέµα που θα µας
βασανίσει.
Επειδή είµαστε ακόµα περίπου στο καλοκαίρι κι επειδή οι δυσκολίες είναι µπροστά, εάν υπάρχει χρόνος, όσος χρόνος υπάρχει, ετοιµαστείτε καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αµέσως µετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Παφίλη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κρινόµαστε όλοι για την ανταπόκρισή µας σε πρωτόγνωρα και αφάνταστα σύνθετα καθήκοντα.
Η Κυβέρνηση κρίνεται για τα αντανακλαστικά της, την αποτελεσµατικότητα των λύσεων που δίνει σε εκρηκτικά ζητήµατα που
διαχειρίζεται, πανδηµία, εφιαλτικές επιπτώσεις, τουρισµός,
ύφεση, ανεργία, φτώχεια, ασφαλές άνοιγµα σχολείων και ταυτόχρονα, τουρκική επιθετικότητα, εξοπλισµοί, η ανθρωπιστική τραγωδία στη Μόρια και η εκρηκτικότητα των διαστάσεων του
προσφυγικού-µεταναστευτικού προβλήµατος.
Όλα αυτά για εµάς, στην Αντιπολίτευση, σηµαίνουν παράλληλα τον τρόπο µε τον οποίο αντιπροτείνουµε και τεκµηριώνουµε
συγκεκριµένες λύσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Εµείς το
έχουµε κάνει και µε το «Μένουµε Όρθιοι» και µε τη θωράκιση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε µια ολιστική παρέµβαση, που να
περιλαµβάνει και τον ρόλο του πρωτοβάθµιου συστήµατος
υγείας, τη στήριξη των λειτουργών της υγείας, τη δυνατότητα να
µπορέσουµε να δώσουµε κίνητρα στελέχωσης και βέβαια, το
ασφαλές άνοιγµα των σχολείων, το οποίο συνεπάγεται πάρα
πολλά ζητήµατα, τα οποία έχουµε θέσει και µε λύπη βλέπουµε
ότι δεν έχουν ακολουθηθεί. Όµως, ευχόµαστε στους µαθητές και
στις οικογένειές τους να υπάρξει η δυνατότητα της εµπειρίας
ενός ασφαλούς ανοίγµατος των σχολείων, που το χρειαζόµαστε.
Οι επείγουσες κυβερνητικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται
στις δύο ΠΝΠ για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών του
ΕΣΥ, δεν αντιστοιχούν στη συνειδητοποίηση των κινδύνων από
την ανοδική αύξηση των κρουσµάτων, από τη µεγάλη αύξηση
των διασωληνωµένων ασθενών. Προσέξτε: Πενήντα τέσσερις
χθες, οκτώ ήταν τον Ιούλιο.
Επιπλέον, έχουµε µπροστά µας όλα εκείνα τα ζητήµατα τα
οποία θα συµβούν και µε τις ιώσεις που αναµένονται και βέβαια,
µε τα τακτικά καθήκοντα τα οποία έχουν όλες οι δοµές λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Πρέπει να σας πούµε ότι γνωρίζατε την αναγκαιότητα διαγνωστικών ελέγχων σε όλες τις πύλες εισόδου στη χώρα, στους χώρους συνωστισµού και υπερµετάδοσης. Όµως, αντί να υπάρχουν
έγκαιρα σε επάρκεια διαγνωστικά τεστ σε όλες τις δοµές του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, επιτρέψατε να λείψουν αντιδραστήρια στο ΕΚΕΑ, αρκετά νοσοκοµεία να µην έχουν τους µοριακούς
αναλυτές που θα διευκόλυναν πάρα πολύ.
Βέβαια, πρέπει να επισηµάνουµε ότι διαγνωστικά τεστ έπρεπε
και πρέπει να γίνουν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους
τους υγειονοµικούς, σε όλους εκείνους που εργάζονται σε δοµές
υπερµετάδοσης των κρουσµάτων και αυτά να γίνονται ταυτόχρονα και παράλληλα µε ευθύνη του ΕΟΔΥ, των δηµόσιων εργαστηρίων και όχι ιδιωτικών κέντρων που υπερεκµεταλλεύονται την
ανάγκη ελέγχων.
Δεύτερον, γνωρίζατε την αναγκαιότητα θωράκισης του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και βέβαια, την αναγκαιότητα η χώρα να είναι
ασφαλής τουριστικός προορισµός. Δεν το κάνατε. Στο άρθρο 8
της πρώτης ΠΝΠ παρατείνετε την αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών
στα δηµόσια νοσοκοµεία για την κάλυψη αναγκών αντιµετώπισης
πανδηµίας είτε στο τακτικό ωράριο είτε στην εφηµερία. Όµως, οι
δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας -νοσοκοµεία, κέντρα
υγείας, περιφερειακά ιατρεία, ΤΟΜΥ, µονάδες εντατικής θεραπείας- χρειάζονται σηµαντική ενίσχυση από µόνιµο ανθρώπινο δυναµικό.
Προχθές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέσσερις χιλιάδες µόνιµες προσλήψεις στο ΕΣΥ. Τώρα ξύπνησε; Τώρα συνειδητοποίησε η Νέα Δηµοκρατία την αναγκαιότητα µόνιµης στελέχωσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
ανακοινώνει ότι µέχρι τα τέλη του Δεκέµβρη θα έχουµε χίλιες διακόσιες κλίνες ΜΕΘ στη διάθεσή µας. Με ποιο ανθρώπινο δυναµικό; Ακόµη και να κάνει τώρα -που πρέπει να κάνει τώρα- τον
διαγωνισµό για τις προσλήψεις που ανακοινώνει, καθώς χάσαµε
πολύτιµο χρόνο και αγνοήσατε τις προτάσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για δυόµισι χιλιάδες ετήσιες προσλήψεις σε βάθος χρόνου,
το ζήτηµα όλα αυτά θα βοηθήσουν σε αυτό που λέτε ότι το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας σήµερα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από
την αντιµετώπιση της πρώτης φάσης της πανδηµίας; Δεν είναι
έτσι. Μακάρι να ήταν!
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Όµως, το ζήτηµα για µας είναι πάλι να σας επισηµαίνουµε θετικά, εποικοδοµητικά, τεκµηριωµένα το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, το οποίο πρέπει να υπάρξει και
βέβαια και τα σαφή κίνητρα στελέχωσης και για άγονες περιοχές
και για άλλες δυνατότητες, καθώς χρηµατοδοτικές δυνατότητες
υπάρχουν και από εθνικούς πόρους και από ευρωπαϊκούς πόρους
του Ταµείου Ανάκαµψης.
Τι ακριβώς περιλαµβάνει το σχέδιό σας για την ενίσχυση του
ΕΣΥ στο Ταµείο Ανάκαµψης; Έχει κάποια πρόνοια το περιβόητο
κείµενο του Πισσαρίδη και οι νεοφιλελεύθερες προτάσεις τις
οποίες κάνει;
Τρίτο ζήτηµα: Γνωρίζατε τη σηµασία της καθαριότητας για την
πρόληψη της διασποράς και όµως, οι προσλήψεις προσωπικού
καθαριότητας για τα σχολεία είναι πολύ λιγότερες από όσες
χρειάζονται.
Τέταρτο ζήτηµα: Στη διακοµµατική επιτροπή φαρµάκου της
Βουλής, που είχε συγκροτηθεί την προηγούµενη περίοδο, είχαµε
συζητήσει µε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές -συλλόγους ασθενών, πανεπιστηµιακούς, φαρµακοβιοµηχανίες, φαρµακοποιούς,
όλους τους εµπλεκόµενους- τη χάραξη µιας µακροπρόθεσµης
εθνικής φαρµακευτικής πολιτικής, που να περιλαµβάνει και µείωση
του clawback στην εθνική φαρµακοβιοµηχανία και βέβαια, στους
εργαστηριακούς γιατρούς. Και όµως, δεν τα κάνατε όλα αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με αυτό κλείνω, αγαπητή Πρόεδρε.
Τουλάχιστον, λαµβάνετε υπ’ όψιν όλα τα ζητήµατα που έχουν
επισηµανθεί, για να µην ακυρωθούν µέτρα για την προώθηση των
φθηνών φαρµάκων, των καινοτόµων, των γενόσηµων και τη δέσµευση για αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ;
Καταλήγοντας, δεν αγνοούµε ότι στις δύο ΠΝΠ υπάρχουν και
ορισµένα θετικά µέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν. Για παράδειγµα, επισηµαίνω τη ρύθµιση για τα αντιβιοτικά. Όµως, δεν µεταβάλλουν την εικόνα ότι οι παρεµβάσεις που κάνετε δεν
ανταποκρίνονται στα σύνθετα καθήκοντα µιας δύσκολης περιόδου που διανύουµε και γι’ αυτό καταψηφίζουµε το σηµερινό νοµοσχέδιό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: «Μέχρι να τηρηθεί», λέει, «το υγειονοµικό πρωτόκολλο».
Κύριε Υπουργέ, καλό είναι το υγειονοµικό πρωτόκολλο στη
Βουλή. Κάπως έτσι είναι και στα εργοστάσια. Κάπως έτσι είναι
και στις δηµόσιες υπηρεσίες. Κάπως έτσι είναι εκεί που δουλεύουν, όπως παραδείγµατος χάριν, στα Γιαννιτσά, µε εκατόν
ενενήντα ένα κρούσµατα. Μια χαρά είναι εδώ και οι µάσκες και
το πρωτόκολλο. Και στα λεωφορεία αυτά δεν συµβαίνουν; Και
έρχεστε µε ένα ύφος οκτακοσίων καρδιναλίων να πείρε ότι «όλα
τα έχουµε κάνει καλά». «Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης» είναι το
νέο σλόγκαν της Κυβέρνησης.
Αλήθεια, πού ζείτε; Εικονική πραγµατικότητα; Ο κόσµος είναι
ανήσυχος, ο κόσµος είναι αγχωµένος, είναι φοβισµένος, δεν
ξέρει τι θα του ξηµερώσει και µιλάτε για αυτοπεποίθηση; Δίκιο
έχετε! Εννοείτε αυτοπεποίθηση των µεγαλοκαρχαριών και των
µεγάλων επιχειρήσεων. Για αυτούς, πράγµατι, υπάρχει αυτοπεποίθηση µε τον πακτωλό που δίνετε από τα διάφορα πακέτα και
από τον ιδρώτα των εργαζοµένων.
Και επειδή λέτε ότι πρέπει να οικοδοµήσουµε αυτή την Ελλάδα, χρειάζεται εθνική συστράτευση, δηλαδή όλοι µαζί, και
αυτοί που κατέχουν τον αµύθητο πλούτο και εκείνοι που φυτοζωούν και δεν µπορούν να επιβιώσουν, όταν οι ίδιοι παράγουν
όλο αυτό τον πλούτο.
Τι ζητάτε δηλαδή σε τελευταία ανάλυση; Να δεχθούν αδιαµαρτύρητα την κατάργηση, την καρατόµηση των τελευταίων δικαιωµάτων που τους έχουν αποµείνει; Τι ζητάτε; Να πληρώσουν πάλι
-που πληρώνουν- οι εργαζόµενοι την υγειονοµική κρίση, όπως
πλήρωσαν και την οικονοµική κρίση;
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Πείτε µας εδώ, φέρτε µας στοιχεία για το τι πλήρωσαν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, τι κάνατε αυτό το διάστηµα σε εκείνους που
θησαύρισαν για να πληρώσουν και αυτοί. Δεν µπορούσατε να αυξήσετε τη φορολογία σε ορισµένους κλάδους που έχουν «τρελαθεί» στα κέρδη αυτό το διάστηµα; Όχι, πάλι στους εργαζόµενους.
Τι ζητάτε λοιπόν; Λέτε ότι αν εσύ µπεις σε καραντίνα και φύγεις από τη δουλειά, όταν θα γυρίσεις, θα δουλέψεις µία ώρα
υπερωρία και δεν θα πληρώνεσαι. Αλήθεια; Πού το βρήκατε αυτό
γραµµένο; Ο εργαζόµενος φταίει που δεν θα πάει στη δουλειά
και γιατί θα δουλεύει παραπάνω και δεν θα πληρώνεται; Τι µέτρο
είναι αυτό; Δεν είναι απάνθρωπο; Δεν γυρίζουµε οκτακόσια χρόνια πίσω; Φρόντισαν και άλλοι βέβαια και εσείς να µειώσετε τις
υπερωρίες.
Τι ζητάτε; Να δεχτούν -αδιαµαρτύρητα κιόλας- την παντοδυναµία του εργοδότη, που τους δίνετε τσεκούρι και µαχαίρι για
να µπορούν να κόψουν ό,τι δικαιώµατα υπάρχουν, να κάνουν
αναστολή εργασίας, να τους υποχρεώνουν σε τηλεργασία και αν
δεν δέχονται, να µην αµείβονται; Αυτά είναι τα φιλεργατικά µέτρα
που έλεγε ο κ. Βρούτσης εδώ; Τι ζητάτε; Να ζήσουν µε 500 ευρώ
την οικογένειά τους όσοι δεν είναι στη δουλειά λόγω κορωνοϊού
κ.λπ., κ.λπ.; Και θέλετε να το δεχτούν;
Τι τους ζητάτε; Να δεχτούν το πετσόκοµµα του δώρου των
Χριστουγέννων; Και λέτε κι από πάνω ότι προστατεύετε τους εργαζόµενους; Τους εργοδότες προστατεύετε και µάλιστα τη µεγαλοεργοδοσία. Αυτό κάνει αυτή η σκληρή βάρβαρη ταξική
πολιτική.
Τι ζητάτε σε τελευταία ανάλυση από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν δούλεψαν καθόλου; Και το παρουσιάζετε -κι αυτό
είναι το αίσχος!- ότι είναι φιλεργατικό µέτρο. Μειώνουµε, λέει,
από τα εκατό µεροκάµατα που έπρεπε να κάνεις, τα πενήντα. Και
αυτός που δεν δούλεψε καθόλου; Γιατί δούλεψαν όλοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι;
Κύριε Κατσώτη, στον κλάδο είστε. Αναφέροµαι στον Χρήστο
τον Κατσώτη, τον εισηγητή µας. Οι χιλιάδες, οι δεκάδες χιλιάδες
που δεν δούλεψαν καθόλου αυτή την περίοδο, πώς θα ζήσουν
αλήθεια, µε τι; Και έρχεστε και κάνετε εξαγγελίες, λες και τα βγάζετε από την τσέπη σας ή από την τσέπη των επιχειρηµατιών.
Θα µπορούσα να αναφέρω κι άλλα ερωτήµατα κι άλλα τόσα,
αλλά υπάρχει και ένα βασικό ερώτηµα, πέρα από τα υπόλοιπα.
Γιατί θυσιάσατε την υγεία και τη ζωή, θα λέγαµε, των εργαζοµένων ανοίγοντας τον τουρισµό, χωρίς ουσιαστικά µέτρα προστασίας; Ποιος φταίει γι’ αυτό; Ποιος είναι υπεύθυνος και για τη νέα
έξαρση του κορωνοϊού και για θανάτους και για πάρα πολλούς
αρρώστους;
Γιατί ανοίξατε χωρίς να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχουν τεστ
υποχρεωτικά είτε στη χώρα τους είτε εδώ για τον τουρισµό; Και
µη µας πείτε ότι δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Αυτό είναι το πρόβληµα, το ξέρετε, αλλά γιατί το κάνατε; Γιατί σας το ζητούσαν οι
µεγαλοξενοδόχοι, γιατί σας το ζητούσαν οι εφοπλιστές -φτωχοί
και αυτοί, όλα τα προηγούµενα χρόνια χρεοκόπησαν!- γιατί σας
το ζητούσαν οι άλλοι που δουλεύουν στις µεταφορές. Κρίµα!
Δύο δισεκατοµµύρια είχε δηλώσει συγκεκριµένη εταιρεία στην
Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια. Ας έχανε και µια χρονιά, δεν θα
πάθαινε τίποτα. «Έσκασαν» από τα κέρδη το προηγούµενο διάστηµα και εσείς ακριβώς αυτό κάνατε. Ανοίξατε χωρίς ουσιαστικά µέτρα για να ικανοποιήσετε τα κέρδη αυτών, για να µην
µιλήσω και για άλλους τοµείς.
Τι απαντάτε αλήθεια σήµερα; Τι απαντάτε στους εκατόν ενενήντα ένα εργάτες στο εργοστάσιο στα Γιαννιτσά; Και λέω ένα
ακραίο παράδειγµα. Τι απαντάτε στα γηροκοµεία όπου πεθαίνει
ο κόσµος; Γιατί δεν πάρθηκε κανένα µέτρο; Κανένας δε φταίει
σε αυτόν τον τόπο; Γιατί δεν υποχρεώσατε να γίνουν υποχρεωτικά τεστ; Γιατί δεν έχετε λεφτά; Δισεκατοµµύρια σκορπάτε από
δω κι από κει στους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Τι θα απαντήσετε
στους συγγενείς και στα θύµατα για αυτήν την πολιτική που ακολουθήσατε για την έλλειψη ελέγχων; Να πάµε όλοι µαζί.
Να δεχτεί και ο ναυτεργάτης -άκουσον, άκουσον!- το πεντακοσάρικο, γιατί οι εφοπλιστές έχουν χρεοκοπήσει! Τι να σας πω;
Είναι στην Οµόνοια και ζητιανεύουν! Η πρώτη χώρα σε εµπορικό
στόλο στον κόσµο. Ήδη άρχισαν οι περικοπές στα ποντοπόρα
και οι διαπραγµατεύσεις για περικοπές και κόβετε και εδώ. Σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποιους, σε ποιους αλήθεια; Στην πρώτη δύναµη σε εµπορικό
στόλο στον κόσµο; Στον αµύθητο, ασύλληπτο πλούτο -για τα ανθρώπινα µυαλά- που έχει ο καθένας από αυτούς; Να, ποιες είναι
οι πολιτικές.
Και ζητάτε τώρα από τον εργαζόµενο, από τον ναυτεργάτη,
που δουλεύει δεκαοκτώ ώρες το εικοσιτετράωρο και είκοσι τέσσερις ώρες στα ποντοπόρα, να µειώσει τις αποδοχές του. Γιατί;
Για να φτιάξουν δεκαπέντε ελικόπτερα ο καθένας;
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, λέει ότι έκανε τα πάντα, πως αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει µε επιτυχία την πανδηµία. Στο πρώτο συµφωνούµε, τα πάντα κάνατε. Πράγµατι κάνατε τα πάντα. Τώρα το
θέµα είναι για ποιον κάνατε τα πάντα. Και εδώ δεν θα περάσει
έτσι. Εκµεταλλευτήκατε την πανδηµία για να περάσετε αντεργατικά µέτρα και σήµερα αυτό κάνετε -και ουδέν µονιµότερο του
προσωρινού- που ζητούσαν το µεγάλο κεφάλαιο, ο ΣΕΒ και που
θα δυσκολεύονταν σε κανονικές συνθήκες.
Χρησιµοποιήσατε συνειδητά, κυριολεκτικά την πειθαρχία και
την ανοχή που έδειξαν οι εργαζόµενοι. Χρησιµοποιήσατε το πρόσχηµα της προετοιµασίας για την περίοδο της ύφεσης της πανδηµίας, όχι για να προετοιµάσετε τη χώρα για το ενδεχόµενο
αντιµετώπισης του νέου κύµατος -και αυτό φαίνεται και σήµερα
που ανοίγουν τα σχολεία- αλλά για να περάσετε σωρεία αντιλαϊκών νοµοσχεδίων. Είχαµε βιοµηχανία νοµοσχεδίων στη Βουλή,
το ένα µετά το άλλο. Όλη η κοινωνία έχει παραλύσει και εδώ έπεφταν «βροχή» τα αντιλαϊκά νοµοσχέδια. Τα πάντα στην υπηρεσία
των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Δεν µας παραξενεύει βέβαια, ούτε νοµίζουµε ότι υπάρχει ανθρωπιά. Με την έννοια «άνθρωπος», ο καθένας µπορεί να είναι,
αλλά η πολιτική εξυπηρέτησης του καπιταλιστικού συστήµατος
δεν έχει ανθρωπιά. Έχει αίµα, έχει πόλεµο, έχει κέρδος, έχει δυστυχία, έχει ανεργία, αυτά που ζει ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Όµως, µην έχετε αυταπάτες. Θα γυρίσει µπούµερανγκ αυτή η
έπαρση ότι «τα κάναµε όλα καλά» και ότι «δεν γινόταν τίποτε
άλλο». Γιατί αυτά που λέτε εδώ γκρεµίζονται καθηµερινά στους
χώρους δουλειάς, στη φτώχεια και την αβεβαιότητα που καταδικάζετε ένα µέρος του πληθυσµού.
Και το νέο κύµα της πανδηµίας -εµείς θα το πούµε ανοιχτάφέρει την δική σας υπογραφή. Δεν ήταν αντικειµενικό, όταν είχες
τέτοια ύφεση και ούτε ήρθε ως µάστιγα του θεού που έλεγαν και
για τον Αττίλα, παρεµπιπτόντως.
Το επιχείρηµα της εφαρµόσιµης πολιτικής που λέτε, θα λέγαµε
ότι αγγίζει τα όρια της απανθρωπιάς. Δεν έχετε χρήµατα για αίθουσες, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες κτήρια σε όλη την Ελλάδα
και δηµόσια κτήρια. Δεν έχετε χρήµατα για τους εκπαιδευτικούς.
Δεν έχετε χρήµατα για τους γιατρούς. Όµως για τους επιχειρηµατικούς οµίλους δισεκατοµµύρια. Και τα ευρωπαϊκά πακέτα, για
τα οποία κόπτεστε όλοι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής, πού πάνε στη συντριπτική τους πλειοψηφία; Πάνε στους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Και βέβαια δεν θα εµποδίσει τους αγώνες
ο αυταρχισµός.
Η πανδηµία, κυρίες και κύριοι, έδειξε µε ένα δραµατικό, κραυγαλέο τρόπο την απανθρωπιά του συστήµατος. Οι περιβόητοι
µύθοι σας, που ακόµα τους καλλιεργείτε, για τα ευρωπαϊκά και
αµερικανικά συστήµατα που κυρίως στηρίζονται στον ιδιωτικό
τοµέα και που θέλετε να τα δηµιουργήσετε και τα διαφηµίζετε,
αυτοί λοιπόν οι µύθοι θάφτηκαν µαζί µε εκατοντάδες χιλιάδες
φέρετρα ανθρώπων που πλήρωσαν µε τη ζωή τους αυτή την πολιτική και δεν πρέπει κανένας εργαζόµενος να ξεχνάει ποια µπορεί να είναι η µοίρα του.
Στα γήπεδα συσσωρεύονταν τα φέρετρα ηλικιωµένων, στην
Ιταλία, τη Βρετανία, τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Παντού γέµισε ο τόπος από νεκρούς ανθρώπους, οι οποίοι πλήρωσαν αυτό το σύστηµα. Και αυτός είναι ο αντίπαλος! Και
απευθύνοµαι και προς την Ελληνική Λύση, που έχει πιάσει το κρεσέντο τώρα. Έφυγε η Χρυσή Αυγή και οι ιδέες της έρχονται εδώ.
Φταίνε οι πρόσφυγες. Ποιος φταίει; Φταίνε οι πρόσφυγες; Όχι
ότι είναι άγιοι όλοι οι πρόσφυγες και οι µετανάστες. Υπάρχει και
εκεί ό,τι υπάρχει στην καπιταλιστική κοινωνία. Αυτό που φταίει
είναι το καπιταλιστικό σύστηµα. Αυτό δηµιουργεί τους πολέµους.
Αυτό δηµιουργεί τους πρόσφυγες. Αυτό δηµιουργεί τη φτώχεια.
Αυτό δηµιουργεί τη δυστυχία.
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Όσο για τη Μόρια: Μαζευτείτε λίγο πριν να µάθετε ποιος την
έκαψε ή, µάλλον, ποιοι την έκαψαν. Ναι, στο ότι ήταν και µα
οµάδα προσφύγων, για τα υπόλοιπα περιµένετε τα πορίσµατα.
Μήπως βρείτε τίποτα ψηφοφόρους δικούς σας εκεί στα επόµενα
πορίσµατα;
Εποµένως, µαζευτείτε λίγο µε αυτό το κρεσέντο να εκµεταλλευτείτε τον κόσµο που είναι σε αδιέξοδο και να περνάτε ρατσιστικές αντιλήψεις, να µιλάτε για ξερονήσια και δεν συµµαζεύεται.
Να πάτε εσείς να ζήσετε εκεί, στα στρατόπεδα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ είµαι νόµιµος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η απάντηση, λοιπόν, του λαού µας -και
τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- στο κάλεσµα όλοι µαζί να ξεπεράσουµε
την κρίση µπορεί και πρέπει να είναι -κατά τη γνώµη του ΚΚΕ- όλοι
µαζί, εργάτες, εργαζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι, φτωχοί αγρότες, νέες και νέοι, γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων σε µια κοινωνική συµµαχία ενάντια στο σύστηµα, να αποσπάσει κατακτήσεις
και να βάλει δρόµο ανατροπής. Γιατί το σύγχρονο δίληµµα έτσι ή
αλλιώς, ό,τι και να λέτε είναι η υποταγή στην καπιταλιστική βαρβαρότητα ή η ανατροπή της για µια νέα ανθρώπινη κοινωνία; Αργά
ή γρήγορα οι λαοί θα απαντήσουν µε το δεύτερο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπουκώρο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας
παρακαλέσω µόνο για την πρωτολογία µου -στη συνέχεια θα
επανέλθω- διότι ακούω από πολλούς συναδέλφους, από διάφορα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µιλούν για το δεύτερο
κύµα πανδηµίας και για τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Βεβαίως,
όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ξέρετε, ακόµη και ακραίες απόψεις εκτός Αιθούσης, εναντίον της µάσκας, όλα αυτά µπορούν
να συζητηθούν γιατί κανένας δεν είναι κάτοχος της µίας και µοναδικής αλήθειας. Όµως, ακούω από το πρωί εδώ µια ατελείωτη
πτωµατολογία. Πλην, όµως, πτώµατα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
από τον κορωνοϊό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή όλα τα µέτρα στοχεύουν
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής -σε αυτό νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι- θέλω να σας υπενθυµίσω ότι τα
θύµατα από την πανδηµία στην Ελλάδα είναι τριάντα ανά εκατοµµύριο. Αυτός ο αριθµός, που είναι ο πλέον κρίσιµος, φέρνει
τη χώρα µας στην εκατοστή δέκατη θέση παγκοσµίως, που νοµίζω ότι είναι µια καλή επίδοση, που σηµαίνει ότι τα µέτρα και
στο πρώτο µέρος της πανδηµίας, αλλά και στο δεύτερο κύµα της
πανδηµίας, σε ό,τι αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής,
αποδίδουν. Το να συζητήσουµε αν είναι πολλά τα τεστ, αν είναι
πολλά τα κρούσµατα, αν έπρεπε να ανοίξει η οικονοµία ή να παραµείνει επτά µήνες κλειστή, σας είπα και πάλι ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και µπορούν να συζητηθούν και εντός της
Αιθούσης και στα µέσα ενηµέρωσης και στην κοινωνία και στα
καφενεία και παντού. Για µένα, τουλάχιστον, είναι όλες οι απόψεις σεβαστές, πλην, όµως, οι αριθµοί. Όταν µιλάµε για αριθµούς τόσο κρίσιµων παραµέτρων, όπως είναι τα θύµατα που
προκαλεί µια πανδηµία λένε την αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και να το κάνουµε. Και προσωπικά, αν θέλετε,
εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν καλύτερη η αντιµετώπιση το πρώτο
κύµα της πανδηµίας και χειρότερη η αντιµετώπιση στο δεύτερο,
είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μιλάµε για την αντιµετώπιση της διασποράς µε εντελώς κλειστή την οικονοµία και µιλάµε
για αντιµετώπιση της διασποράς µε ανοικτή την οικονοµία.
Σας είπα ότι πάνω απ’ όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και εκεί ευτυχώς τα πάει καλά η χώρα, τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σε
καλύτερη θέση από εκατόν δέκα χώρες στον πλανήτη. Αυτά είναι
διεθνή στοιχεία, δεν είναι στοιχεία της Κυβέρνησης. Αυτό θα
ήθελα όλοι να το έχουµε υπ’ όψιν µας, γιατί δεν θέλω σε καµµία
περίπτωση να σκεφτώ ότι υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που
εύχονται οι ασθενείς και οι φορείς να γίνουν θύµατα, για να πάρουν σάρκα και οστά τα όποια επιχειρήµατά τους. Δεν το πιστεύω ειλικρινά αυτό. Θα επανέλθω στα υπόλοιπα θέµατα, κυρία
Πρόεδρε, κατά τη δευτερολογία µου.
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Σας ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: …για τον θάνατο του σαρανταεννιάχρονου; Σε ποιον δείκτη είναι αυτός;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Στον δείκτη όλων των ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά
ο κύριος Υπουργός Παιδείας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στο σηµερινό σχέδιο
νόµου επικρατούν οι πρωτοφανείς νοµοθετικές ρυθµίσεις που
αφορούν το εργασιακό πλαίσιο, αλλά και οι κατ’ εξαίρεση διαδικασίες στην κατεύθυνση της αδιαφάνειας σε αναθέσεις και σε
προσλήψεις σε κρίσιµους τοµείς.
Είναι εξόφθαλµες οι διαφορετικές αντιλήψεις µας, οι πολιτικές
µας διαφορές και αντικατοπτρίζονται στις τοποθετήσεις µε πολύ
έκδηλο τρόπο. Είναι γνωστή η ιδεολογική µας διαφορά. Εµείς
παλεύουµε για µια κοινωνία που δεν θα εκµεταλλεύεται άνθρωπος τον άνθρωπο, γι’ αυτό είµαστε µέσα στην κοινωνία, µέσα
στους εργαζόµενους, µέσα στους µικροµεσαίους. Εσείς θέλετε,
όχι απλά πλέον να εκµεταλλεύεται άνθρωπος τον άνθρωπο, αλλά
τη ζωή του, τη ζωή των παιδιών του, τις συνθήκες διαβίωσης των
γονιών του, τον ελεύθερο χρόνο του, τα πάντα, γι’ αυτό καταργείτε σήµερα ακόµη και τις αµοιβές των εργαζοµένων µε τις υπερωρίες, καθώς και όλα τα άλλα πρωτόγνωρα που διαβάζουµε για
τον ευρωπαϊκό εργασιακό πολιτισµό. Γι’ αυτό και στη Λέσβο δεν
πήγατε να δείτε από κοντά, µέσα στους πρόσφυγες τα µατάκια
των παιδιών που κοιµούνται στον δρόµο τόσες µέρες, ούτε
πόσες χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, γυναίκες, γέροι, σκουπίδια,
φαγητά, ακαθαρσίες, είναι ένα πράγµα στον δρόµο της Λέσβου.
Τα στελέχη σας τους βλέπουν από το ελικόπτερο, όχι µόνο στη
Λέσβο αλλά και γενικότερα. Βέβαια, δεν βλέπετε ούτε το αδιέξοδο των συµπολιτών µας, των κατοίκων των νησιών του βορείου
Αιγαίου και ιδιαίτερα της Λέσβου, και αυτά από το ελικόπτερο.
Ακούτε τι λέει η Επίτροπος Γιόχανσον; Λέει ότι ενάµιση χρόνο
τώρα δεν ζητήσατε να µεταφερθούν πρόσφυγες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ακούτε ούτε αυτό. Όµως, σας καλώ να
αναλογιστείτε, όχι στη δική µας λογική, αλλά στη δική µας λογική, ότι όταν µια χώρα, ένας λαός αντιµετωπίζει ταυτόχρονα
τρεις τόσο µεγάλες κρίσεις και εσείς λέτε ότι για να τα αντιµετωπίσουµε όλα αυτά -το λέτε σε όλους τους τόνους- πρέπει να
είµαστε ενωµένοι για να τις αντιµετωπίσουµε, δεν δικαιούσθε,
δεν µπορείτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, την ίδια στιγµή να
σπρώχνετε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού στο περιθώριο
και στη φτώχεια, να θεσµοθετείτε την κατάργηση των βασικών
σηµείων του εργασιακού πλαισίου και ταυτόχρονα να συνεχίζετε
την ίδια πολιτική που ξεκινήσατε από την πρώτη ηµέρα, ένα επιτελικό κοµµατικό κράτος, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει ήδη
αποτύχει.
Χάος στα τεστ, χάος στην πανδηµία, χάος στον τουρισµό,
χάος στα σχολεία. Πανηγυρίζετε που δεν έχουµε καθαρίστριες.
Πανηγυρίζετε για τις µάσκες που παραδώσατε τελευταία µέρα,
καθυστερηµένη η έναρξη του σχολείου, το 1/3 των µασκών και
λάθος!
Χάος στη δηµόσια διοίκηση. Χάος στις µεταφορές. Χάος στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στο προσφυγικό, απόλυτη ερήµωση των
αναπτυξιακών δράσεων, συνέχιση του δόγµατος «τρόµος και πάταξη». Περιµένουµε τις εκθέσεις ακόµη, να δούµε πότε θα έρθουν. Δραµατική αύξηση της ανεργίας. Χιλιάδες επιχειρήσεις
κλείνουν. Όλοι οι φορείς να διαµαρτύρονται και η Κυβέρνηση
αταλάντευτη συνεχίζει τις κύριες επιλογές της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατείνετε τις προβλέψεις, σε
αντίθεση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, για τις δηµόσιες συµβάσεις λόγω κορωνοϊού, αλλά όλους αυτούς τους µήνες δεν ακούσατε τίποτα. Δεν γνωρίζετε ότι το φιάσκο του Μεγάλου Περιπάτου
πραγµατοποιήθηκε µε διαδικασίες λόγω κορωνοϊού. Δεν έχετε
ακούσει τίποτα. Δεν γνωρίζετε το φιάσκο των αναπτυξιακών εταιρειών που σας τα λέγαµε στον πρώτο νόµο, τι ζηµιά κάνετε στο
«LEADER» που τους κάνατε αναπτυξιακούς οργανισµούς. Ούτε
αυτό το έχετε ακούσει. Δεν γνωρίζετε τις στρεβλώσεις που έχουν
αναδειχθεί σε όλο το φάσµα των δηµόσιων συµβάσεων και προµηθειών µε άλλοθι τον κορωνοϊό. Τα γνωρίζετε και πριν από λίγες
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ηµέρες διακηρύξατε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου,
ότι θα καταργήσετε τις κατ’ εξαίρεση δήθεν διατάξεις στις προσλήψεις και στις προβλέψεις του δηµόσιου τοµέα στην αλλαγή
του νόµου του ΑΣΕΠ.
Ακούστε σήµερα τι ψηφίζετε µετά την απόφαση στο Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από όσα ψέµατα λέτε στον ελληνικό λαό.
Στην πρώτη ΠΝΠ, στο άρθρο έκτο για τον ΕΟΔΥ, επέκταση µε
κατ’ εξαίρεση διαδικασίες, εξήντα άτοµα. Στο άρθρο έβδοµο
κατά παρέκκλιση -εδώ έχει πλάκα µεγάλη- δεν φτάνει που βάλατε όσους θέλατε εκτός ΑΣΕΠ κι όλα τα άλλα, αλλά προβλέπετε
ότι οι συγκεκριµένοι µπορούν να ανταποκρίνονται στο ωράριο
της υπηρεσίας και εφόσον το επιθυµούν εκτός ωραρίου να
ασκούν ιδιωτικό έργο. Ρουσφέτι στο ρουσφέτι. Άρθρο δέκατο
όγδοο κατά παρέκκλιση, παράταση ισχύος συµβάσεων ΙΔΟΧ στις
δοµές φιλοξενίας µεταναστών.
Στην άλλη ΠΝΠ, στο άρθρο δεύτερο βρίσκεται η απόδειξη των
ψεµάτων που λέγατε. Είναι για τον ΟΑΣΑ, τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΥ, τη
ΣΤΑΣΥ. Όταν εµείς πήγαµε να κάνουµε πιο σύντοµες διαδικασίες
για αυτά που λέγατε για τις αστικές µεταφορές Θεσσαλονίκης, ο
κ. Καραµανλής µας κατήγγειλε εδώ. Έλεγε ότι κάνουµε όργιο
γιατί βάλαµε δεκαπέντε µέρες µε ΑΣΕΠ, µε επιτροπή που είναι
τρεις δικαστικοί, που θα έβλεπε τη µετατροπή των συµβάσεων σε
αορίστου χρόνου. Και εσείς τα καταργείτε αυτά και βάζετε µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του φορέα.
Και έτσι για να µην ξεχνιόµαστε και ενός Υπουργού σας το µπιλιετάκι για τις προσλήψεις του ΟΑΣΘ, όσο δεν είχε κρατικοποιηθεί. Θα τα καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε παρακάτω. Στο άρθρο τρίτο τα ίδια ισχύουν για τον
ΟΑΣΑ. Στο άρθρο έκτο δίνονται περισσότερες αρµοδιότητες στις
οικονοµικές επιτροπές των δήµων εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.
Για όνοµα του θεού, τέτοιος δογµατισµός. Εσείς καταγγέλλατε
την Αριστερά για δογµατισµό κάποτε. Τέτοιο δογµατισµό; Με ένα
δήµαρχο δεν έχετε µιλήσει; Με έναν. Έτσι για τα µάτια του κόσµου.
Άρθρο 10. Εδώ είναι υπέροχο. Πρόσθετες εκατόν ενενήντα
δυο προσλήψεις ατόµων εκτός ΑΣΕΠ, εκτός διαδικασίας, για τη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας λόγω COVID-19.
Έλεος. Κύριε Χαρδαλιά, έλεος.
Άρθρο 31: συµβάσεις ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό στο
Υπουργείο Υγείας. Στον ΕΟΠΥΥ, τρεις θέσεις στο ειδικό συµβούλιο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του αντιπροέδρου.
Εδώ έχετε βάλει ένα στοίχηµα οι µετακλητοί να είναι περισσότεροι από τους υπαλλήλους. Δεν υπάρχει αυτό που κάνετε πουθενά στον πλανήτη.
Ακούσαµε στο παρελθόν ύµνους για κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων από την Κυβέρνηση. Σας ρωτάµε τι έχετε προβλέψει
για τον εργαζόµενο που µαζεύει τα σκουπίδια, που τον ξαναείδατε στη φάση της πανδηµίας, για τον επαγγελµατία που έκλεισε
το µαγαζί του, για τον πυροσβέστη που είναι στην πρώτη γραµµή
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της µάχης. Αυτούς που έσβηναν τη φωτιά στη Μόρια πήγε κανείς
από την Κυβέρνηση να τους δει; Για τον αστυνοµικό που πολεµά
την εγκληµατικότητα και όχι γι’ αυτόν που καλύπτεται και τραµπουκίζει τους πολίτες. Ποια τεστ έχετε προβλέψει γι’ αυτούς
όλους; Ποια επιδόµατα; Ποιες πρόνοιες έχετε λάβει; Καµµία,
είναι η απάντηση. Γιατί αυτοί δεν ανήκουν, κύριοι της Κυβέρνησης στο επιτελικό κράτος της Νέας Δηµοκρατίας. Έγιναν πάλι
αόρατοι για σας και σύντοµα θα γίνετε κι εσείς αόρατοι για
όσους έχετε ξεγελάσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Υγείας, κ. Κικίλιας για δεκαοκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Ένα λεπτό θα
ήθελα, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω τους συναδέλφους. Θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κάνουµε αποδεκτές τις υπουργικές τροπολογίες µε αριθµό
454, 455, 456, 457, 458, 459 και 461. Σε ό,τι έχει να κάνει µε την
τροπολογία 458 του Υπουργείου Υγείας, αφορά στον µηχανισµό
παρακολούθησης των αποθεµάτων ΜΑΠ, των µέσων ατοµικής
προστασίας. Γίνεται µια πρόβλεψη έτσι ώστε αν το ποσοστό των
µέσων ατοµικής προστασίας που υπάρχουν στις αποθήκες και
τα logistics µας µε βάση τους διαγωνισµούς που κάνουν οι υγειονοµικές υπηρεσίες πέσει κάτω από έναν συγκεκριµένο αριθµό
ασφαλείας να µπορούµε µέσα από την ΙΦΕΤ ΑΕ να προχωρήσουµε σε διαγωνισµούς µε βάση τη δηµόσια υγεία και την εξασφάλισή της, έτσι ώστε να έχουµε επαρκή µέσα ατοµικής
προστασίας για τους κρίσιµους µήνες του κορωνοϊού.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις βουλευτικές τροπολογίες, το Υπουργείο Υγείας κάνει αποδεκτή τη βουλευτική τροπολογία µε αριθµό
452 που κατέθεσε ο κ. Αθανασίου.
Επίσης, λαµβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν του τη βουλευτική
τροπολογία που κατέθεσε η κ. Βέττα µε τον κύριο Υπουργό, τον
κ. Ξανθό, που έχει να κάνει µε την παράταση χρονικού ορίου
κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού. Υπάρχουν δυο µικρές λεπτοµέρειες τις οποίες θέλουµε να ρυθµίσουµε. Στον νόµο που
θα φέρουµε µέσα στις επόµενες µέρες, κύριε Υπουργέ, που έχει
να κάνει µε την κύρωση της σύµβασης µε το Ωνάσειο θα φέρουµε κι αυτή την τροπολογία µε τις δυο µικρές υποσηµειώσεις,
έτσι ώστε να την περάσουµε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις δικές µας νοµοτεχνικές και το περιεχόµενό τους, στην υπ’ αριθµόν 3, εκ παραδροµής ήταν η ηµεροµηνία των ΣΟΧ µέχρι 31-6-2021. Παρατείνεται µέχρι
31-12-2021 η επέκταση των συµβάσεων. Στην υπ’ αριθµόν 4 και
5 διευκρινίζουµε ότι το clawback στη ρύθµιση αυτή αφορά την
εξωνοσοκοµειακή δαπάνη και υπολογίζεται από 1-7-2020 αντί για
1-1-2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πλησιάζουµε στο τέλος της συζήτησης. Θεωρώ αναγκαίο να
κάνω µια αναφορά στις προχθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη.
Θεωρώ, αγαπητοί Υπουργοί, ότι ο τρόπος µε τον οποίον τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για τη συνολική εικόνα που έχει η
πανδηµία στη χώρα µας είναι απολύτως προβληµατικός. Είµαστε
σε µία πολύ οριακή φάση. Το λένε οι πάντες. Το λένε οι επιστήµονες οι οποίοι µε κάθε ευκαιρία εκφράζουν την ανησυχία τους
για τον κίνδυνο εκθετικής αύξησης των κρουσµάτων. Έχουµε διπλάσια κρούσµατα σε καθηµερινή βάση από την πρώτη περίοδο
της πανδηµίας όπου οδηγηθήκαµε σε lockdown. Έχουµε εξαπλασιασµό ή επταπλασιασµό των διασωληνωµένων αυτή την περίοδο σε σχέση µε την αρχική φάση του καλοκαιριού. Έχουµε
ανέβει επίπεδο ως χώρα από την πολύ καλή θέση που είχαµε,
όντως, βρεθεί την πρώτη περίοδο στον αριθµό των κρουσµάτων
ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού, ανά εκατό χιλιάδες και στον
αριθµό των θανάτων συγκρινόµενοι µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην κάνουµε εδώ αυτή την αλχηµεία των αριθµών.
Είναι πολύ βολικοί οι συσχετισµοί µε τις εκατόν ενενήντα τέσσερις χώρες του κόσµου. Με τις χώρες της Ευρώπης συγκρινόµαστε, αγαπητέ µου Υπουργέ και είναι απολύτως προβληµατικό να
προσπαθήσετε να υποτιµήσετε αυτό το πράγµα.
Βεβαίως, όλοι ξέρουµε ότι τα δύο τρίτα των επιβεβαιωµένων
κρουσµάτων στη χώρα έχουν επισυµβεί τον τελευταίο ενάµιση
µήνα. Η τάση, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Δεν µπορείτε
να τα βάζετε µία σούµα όλα από την αρχή της πανδηµίας για να
ωραιοποιήσετε την εικόνα. Το να βγαίνει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση και να λέει «πάµε καλύτερα από το πρώτο
κύµα» κατά την άποψή µου είναι σαφέστατη υποτίµηση του κινδύνου και είναι και λάθος σήµα. Είναι λάθος σήµα. Σαφώς είναι
και διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Επειδή, λοιπόν, από τα πράγµατα αποδεικνύεται ότι η διαχείριση έχει πρόβληµα, επειδή δεν µείναµε ασφαλείς, όπως ήταν ο
πολιτικός στόχος -«µένουµε ασφαλείς», ήταν το σύνθηµα κι εµείς
δεν µείναµε ασφαλείς-, και επειδή πλέον µε µετρήσιµο τρόπο στο
υγειονοµικό σκέλος, στην οικονοµία, στην απασχόληση, στο εισόδηµα, στον τουρισµό και παντού υπάρχει αρνητική επίπτωση,
αρχίζει τώρα το νέο αφήγηµα ότι χτίζουµε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Μας τέλειωσε η Ελλάδα της ασφάλειας, αυτό που
είναι το κυρίαρχο σήµερα κοινωνικό κλίµα -η ανασφάλεια των ανθρώπων και η αβεβαιότητά τους για το αύριο είναι το κυρίαρχο
κλίµα, και σε αυτό πρέπει να απαντά η υπεύθυνη Κυβέρνηση- και
τώρα αρχίζουµε να ασχολούµαστε µε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης.
Και βεβαίως, ειπώθηκαν και πράγµατα εξόχως προκλητικά. Το
ένα ήταν αυτό για τις παρωχηµένες ρυθµίσεις του προηγούµενου αιώνα. Το καταλάβαµε αυτό από το νοµοσχέδιο που φέρατε
και νοµοθετούµε τώρα, δηλαδή θα νοµοθετήσετε, εσείς θα το
ψηφίσετε. Σε ένα κλίµα σοβαρής πολιτικής αποµόνωσης, τα κατά
όλων των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης τα ακούσατε. Νοµοθετείτε λοιπόν, τη θεσµοθέτηση αυτής της δυνατότητας υπερωριακής εργασίας, µη αµειβόµενης, υποτίθεται στο πλαίσιο του
συµψηφισµού, µε την υποχρεωτική καραντίνα κάποιων εργαζοµένων.
Το δεύτερο είναι πως ο Πρωθυπουργός, στα πλαίσια των µεταρρυθµίσεων που εξήγγειλε, ανέφερε πως θα κάνουµε µια µεγάλη τοµή στην πρωτοβάθµια φροντίδα, µε µονάδες χρόνιων
παθήσεων και ηµερήσιας νοσηλείας για µικρά χειρουργεία και
θεραπείες.
Αγαπητοί Υπουργοί, αυτό αν µη τι άλλο είναι τοποθέτηση
άγνοιας. Οι µονάδες χρόνιων παθήσεων είναι µετανοσοκοµειακή
φροντίδα και η ηµερήσια νοσηλεία έχει σχέση µε την καλύτερη
διαχείριση του νοσοκοµειακού έργου. Δεν έχουν καµµία σχέση
µε την πρωτοβάθµια φροντίδα. Η πρωτοβάθµια φροντίδα έχει
στον πυρήνα της τον οικογενειακό γιατρό, έχει τη διεπαγγελµατική, διεπιστηµονική οµάδα υγείας που παρεµβαίνει στην κοινότητα, έχει στον πυρήνα της τις αποκεντρωµένες δοµές, όπου

18269

µπορούν κοντά στον τόπο κατοικίας και εργασίας οι άνθρωποι
να έχουν εύκολη πρόσβαση, να παρακολουθούνται µε συστηµατικό τρόπο, να υπάρχει ο ατοµικός φάκελος υγείας του ασθενή,
να υπάρχουν δράσεις πρόληψης αγωγής υγείας, κατ’ οίκον
φροντίδας και σχολικής υγείας, που είναι πάρα πολύ επίκαιρη
σήµερα. Αυτός είναι ο πυρήνας της πρωτοβάθµιας φροντίδας,
όχι αυτά τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Λίγο καλύτερη
προετοιµασία των οµιλιών του Πρωθυπουργού νοµίζω ότι είναι
αναγκαία.
Άρα, λοιπόν, ούτε success story υπάρχει και διαπιστώνουµε
δυστυχώς ότι δεν υπάρχει ούτε και σχέδιο. Χρειαζόµαστε σχέδιο
έκτακτης ανάγκης µπροστά σε αυτή την πραγµατική δυσκολία
που προσπάθησα να σκιαγραφήσω, το οποίο θα περιλαµβάνει
κατ’ αρχάς αναβαθµισµένη και αποκεντρωµένη σε τοπικό επίπεδο επιδηµιολογική επιτήρηση. Πρέπει να υπάρξει µια αποκέντρωση του µηχανισµού εποπτείας των κρουσµάτων και των
αναγκαίων στοχευµένων παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν σε
τοπικό επίπεδο. Δεν µπορούν όλα αυτά να αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο και µάλιστα µε αδιαφανή τρόπο, χωρίς πολλές
φορές πληροφόρηση ούτε καν των µελών της επιτροπής για τα
πραγµατικά επιδηµιολογικά δεδοµένα. Και φυσικά δεν µπορούν
να αποφασίζονται µε το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» από
τηλεοράσεως. Απαιτείται διαβούλευση, ενηµέρωση των τοπικών
κοινωνιών, συσκέψεις µε τους φορείς, µε την αυτοδιοίκηση, τους
επαγγελµατίες, πραγµατική και τεκµηριωµένη εκτίµηση κινδύνου
για να πειστούν οι τοπικές κοινωνίες και να υπάρξουν συναινέσεις στα αναγκαία µέτρα. Αλλιώς ναρκοθετείται ο κρίσιµος όρος
επιτυχία των πολιτικών δηµόσιας υγείας, που είναι οι κοινωνικές
και πολιτικές συναινέσεις.
Το δεύτερο είναι φυσικά η έγκαιρη προετοιµασία του συστήµατος για τις αυξηµένες απαιτήσεις διαγνωστικού ελέγχου στο
επόµενο διάστηµα. Μπαίνουµε σε σχολική σεζόν. Θα υπάρξουν
ιώσεις. Κάθε εµπύρετο κρούσµα µαθητή ή εκπαιδευτικού, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να αποκλειστεί σε αυτή
τη φάση η πιθανότατα να έχει COVID. Αυτό σηµαίνει αυξηµένες
απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν η αυξηµένη απαίτηση διαγνωστικών ελέγχων να µετακυλιστεί ως κόστος στην τσέπη του πολίτη,
κάτι το οποίο συµβαίνει σήµερα µε αυξανόµενο ρυθµό. Δεν µας
έχετε απαντήσει ακόµα, κύριε Υπουργέ, πόσα από αυτά τα δεκατρείς χιλιάδες τεστ, που λέτε ότι κάνετε την τα καλύπτει το
κράτος και πόσα πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους. Αναβάθµιση του capacity των δηµόσιων εργαστηρίων. Αξιοποίηση
των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τα οποία µε την υποτιθέµενη πρωτοβουλία, εµβληµατική πρωτοβουλία, του Μαρτίου δεν
προχώρησε σε συγκεκριµένο πλαίσιο. Πρέπει να τεθούν όλες
αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες εργαστηριακού ελέγχου που
έχει το δηµόσιο σύστηµα της χώρας µας. Και φυσικά αποζηµίωση από τον ΕΟΠΥΥ των τεστ που πληρώνουν οι πολίτες αναγκαστικά, όχι στα πλαίσια κάποιας προκλητής ζήτησης, αλλά
επειδή η πολιτεία επιβάλλει να επιστρέψουν στις δουλειές τους,
έχοντας ένα αρνητικό αποτέλεσµα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η µετάγγιση και η οικονοµική επιβάρυνση της τσέπης
των πολιτών σε περίοδο πανδηµίας.
Και φυσικά, θα ακυρώσετε αυτή την επαίσχυντη σύµβαση των
νοσοκοµείων της πρώτης υγειονοµικής περιφέρειας µε ένα συγκεκριµένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Σας το λέµε από την
πρώτη στιγµή. Δεν υπάρχει απάντηση και µε αυτόν τον τρόπο
πλήττεται η ανάγκη διαφανούς διαχείρισης και πλήττεται και το
κύρος της επιστηµονικής επιτροπής, όταν µέλη της φαίνεται να
εµπλέκονται σε µια τέτοιου τύπου συναλλαγή.
Παρεµβάσεις στο σύστηµα υγείας: Εδώ η προετοιµασία, που
στην ουσία σηµαίνει επένδυση σε επιπλέον πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, δεν έχει υπάρξει. Προσλάβατε συµβασιούχους
αυτή την περίοδο. Ήταν απολύτως επιβεβληµένο να το κάνετε
και καλώς το κάνατε. Αν αυτό όµως, δεν συνοδευτεί µε σχέδιο
µόνιµων προσλήψεων, θα µείνει στον αέρα. Δεν είναι δυνατόν σε
περίοδο έξαρσης της πανδηµίας, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να
έχει πενταετές πλάνο προσλήψεων για τις Ένοπλες Δυνάµεις και
να µην έχει αντίστοιχο πλάνο προσλήψεων για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Δεν είναι δυνατόν να αφήνετε να αιωρείται ότι µπορεί οι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν επιλεγεί αυτή την περίοδο ως συµβασιούχοι, επικουρικό προσωπικό, για να καλύψουν άµεσα και
επείγουσες ανάγκες του ΕΣΥ πιθανότατα θα µονιµοποιηθούν και
όλες οι υπόλοιπες χιλιάδες συµβασιούχων που υπάρχουν στο
σύστηµα υγείας µε πολλαπλές εργασιακές σχέσεις, να µένουν
στον αέρα.
Χρειαζόµαστε λοιπόν, πολυετές σχέδιο το οποίο θα δώσει σε
βάθος τουλάχιστον τετραετίας, κατά την εκτίµησή µας τουλάχιστον ισόποσο µε το αντίστοιχο που ανακοινώθηκε για τις Ένοπλες Δυνάµεις, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εργαζοµένων,
γιατρών, νοσηλευτών, άλλων επαγγελµατιών υγείας, λοιπού προσωπικού, το οποίο θα σχεδιαστεί, ανά δοµή και ειδικότητα και το
οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους σηµερινούς συµβασιούχους, µε µπόνους προϋπηρεσίας να διεκδικήσουν µια µόνιµη
θέση εργασίας στο σύστηµα υγείας.
Επίσης, σας προτρέπουµε να νοµοθετήσετε κάτι πάρα πολύ
απλό, το οποίο βεβαίως µπορούµε να το κάνουµε τώρα µετά το
2019 που έχουµε πετύχει το µια προς µια αποχωρήσεις προς
προσλήψεις στο δηµόσιο, να νοµοθετήσετε, λοιπόν, ότι για κάθε
θέση που εκκενώνεται στο σύστηµα υγείας, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αποχώρησης παντός τύπου είτε αυτό αφορά
γιατρούς είτε αφορά λοιπό προσωπικό, αυτόµατα να επαναπροκηρύσσεται, χωρίς πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, χωρίς προέγκριση από τα οικονοµικά Υπουργεία, χωρίς άλλη διαδικασία.
Θα δίνεται δηλαδή έγκριση από το Υπουργείο Υγείας στις διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκοµείων να επαναπροκηρύσσουν
αυτόµατα αυτές τις θέσεις. Αυτό θα είναι πραγµατικά µια παρέµβαση που θα δώσει ένα σήµα ασφάλειας στη στελέχωση του συστήµατος υγείας και δεν θα έχουµε την αγωνία ότι θα έχουµε
πάντα αυτόν τον οριακό συµψηφισµό προσλήψεων προς συνταξιοδοτήσεις.
Βεβαίως σας προτρέπουµε να νοµοθετήσετε για την προστασία ευάλωτων και ευπαθών οµάδων, όχι µόνο αυτών που είναι σε
κλειστές δοµές. Εκεί υπήρξε τροµερή ολιγωρία και το πληρώνουµε µε δραµατικό τρόπο αυτή την περίοδο. Σας το λέγαµε από
την αρχή, τα προσφυγικά camps, οι καταυλισµοί των Ροµά, τα
γηροκοµεία, τα προνοιακά ιδρύµατα, οι ψυχιατρικές δοµές, οι
φυλακές ήταν υψηλού ρίσκου για υπερµετάδοση και ανεξέλεγκτη διασπορά. Το υποτιµήσατε. Και τώρα χρειάζεται πιο συγκροτηµένη παρέµβαση σε αυτό και υπάρχουν βεβαίως, και αυτή είναι
και η διεθνής τάση από τη βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον και η µέριµνα είναι για ευαίσθητες οµάδες χρονίων ασθενών, κυρίως αγγειακών ασθενών, υπερτασικοί, καρδιαγγειακοί άρρωστοι,
διαβητικοί, παχύσαρκοι, οι οποίοι αποδεικνύεται και υπάρχει τεκµηρίωση πια και δηµοσιεύσεις, ότι έχουν αυξηµένη πιθανότητα
να κάνουν διάχυτη διαγγειακή πήξη, να κάνουν σοβαρή νόσηση
από COVID και να χρειαστούν διασωλήνωση και πολλοί από αυτούς να καταλήξουν.
Στοχευµένη, λοιπόν, παρέµβαση και σε πρωτοβάθµιο επίπεδο
για την καλή ρύθµιση αυτών των ανθρώπων.
Ιατρεία post COVID, µετά τη θεραπεία παρακολούθηση των
ασθενών. Έχει αλλάξει διεθνώς η συζήτηση. Εσείς έχετε µείνει
ακόµα στα δεδοµένα της πρώτης φάσης και µιλάτε µόνο για τις
ΜΕΘ. Η συζήτηση είναι πώς θα ενισχύσουµε την πρωτοβάθµια
φροντίδα, την κατ’ οίκον παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, τις ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Εκεί παίζεται το παιχνίδι
για να αποφύγουµε να έχουµε αποφεύξιµους θανάτους, να
έχουµε µικρότερη πιθανότητα κάποιοι άνθρωποι να νοσήσουν
σοβαρά, να διασωληνωθούν και να µπουν σε ΜΕΘ. Νοµίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ µεγάλη συζήτηση από εδώ και πέρα.
Κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την
ανοχή.
Αντιπαρέρχοµαι όλα αυτά τα περί ακραίου λαϊκισµού γιατί
έχουµε αποδείξει όλη αυτή την περίοδο ότι πολιτευόµαστε µε
σύνεση, σοβαρότητα, τεκµηρίωση, υπευθυνότητα και βεβαίως
µε διάθεση θετική συµβολής και όχι επένδυση στην αποτυχία και
στην καταστροφή. Θα πάει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ µεθαύριο και θα παρουσιάσουµε εναλλακτικό σχέδιο. Δεν θα ασκήσουµε µόνο κριτική στην Κυβέρνηση. Θα παρουσιάσουµε
εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει
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τον ρόλο και της ασπίδας προστασίας της κοινωνίας η οποία
πλήττεται, του κόσµου της εργασίας, της µικροµεσαίας επιχείρησης, των ανέργων, των ανθρώπων που περιθωριοποιούνται,
αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργήσει και ως πολιορκητικός κριός
για να πιέσουµε για µεγαλύτερη επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, για µεγαλύτερη επένδυση στο δηµόσιο σύστηµα εκπαίδευσης, για µεγαλύτερη επένδυση στο κοινωνικό κράτος.
Αυτές είναι οι ανάγκες της περιόδου της κρίσης, αυτό χρειάζεται η κοινωνία: Ασφάλεια, σχέδιο και προοπτική και όχι µια ωραιοποίηση της κατάστασης η οποία προσβάλλει καταφανώς και τον
κοινό νου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουρνούς για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καµµία αµφιβολία δεν είχαµε ότι θα κάνατε την κρίση ευκαιρία
για να εφαρµόσετε το δικό σας µνηµόνιο στη χώρα. Είχαµε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό για το ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της µητσοτακικής Δεξιάς. Χωρίς µνηµόνιο και µε 37
δισεκατοµµύρια στα δηµόσια ταµεία φέρατε την ύφεση πριν την
πανδηµία και τώρα φέρνετε το δικό σας µνηµόνιο Πισσαρίδη που
συγκεντρώνει και επαναφέρει όσες µεταρρυθµίσεις ήθελε, αλλά
δεν µπόρεσε να περάσει το ΔΝΤ χάρη στις αντιστάσεις της δικής
µας κυβέρνησης.
Θεσµοθετείτε την απλήρωτη µισθωτή εργασία, αφήνετε εντελώς ακάλυπτους τους εργαζόµενους µε τηλεργασία, µειώνετε
το δώρο Χριστουγέννων για όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και έπονται η πλήρης ελαστικοποίηση του χρόνου και του
τόπου εργασίας και η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων.
Αντί να δίνετε κίνητρα για θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, αντί να ενθαρρύνετε τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην
ποιοτική και καλά αµειβόµενη εργασία, ευνοείτε την επιχειρηµατικότητα της εργασιακής γαλέρας. Εργοδοτικές πρακτικές που
το Εργατικό Δίκαιο θεωρούσε παραβατικές γίνονται νόµιµες και
προβάλλονται και σαν µεταρρύθµιση.
Κι αν ήταν δεδοµένη η εκδικητικότητά σας απέναντι στη µισθωτή εργασία, ακόµη κι εµείς απορούµε µε την αδιαφορία σας
για τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Πώς νοµίζετε ότι βοηθάτε µε τις επιστρεπτέες προκαταβολές και πόσες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τα εργαλεία
παροχής ρευστότητας; Γιατί οι τράπεζες έχουν λάβει ρευστότητα, αλλά την κρατάνε για τους εαυτούς τους και τους φίλους
τους και τους φίλους σας. Τα 2/3 των επιχειρηµατιών δηλώνουν
ότι κινδυνεύουν µε κλείσιµο, το κλίµα έχει καταρρεύσει κι είµαστε
µόνο στην αρχή αυτού που έρχεται.
Εσείς προειδοποιήσατε βέβαια ότι όλους αυτούς τους µικροµεσαίους που ζορίζονται τους θεωρείται πλέον επιχειρήσεις ζόµπι και σκοπεύετε να προωθήσετε µια συνολική εκκαθάριση
της οικονοµίας από τα ζόµπι προς όφελος τραπεζών και επιχειρηµατικών οµίλων. Προσέξτε, όµως, µην γυρίσουν και σας δαγκώσουν τα ζόµπι.
Κι ένας τοµέας που αναµένονται µαζικές χρεοκοπίες είναι η
εστίαση και ο τουρισµός. Γιατί εσείς κάνατε τον κουτοπόνηρο
συλλογισµό ότι µπορούσατε να εκµεταλλευτείτε το χαµηλό
αριθµό κρουσµάτων την άνοιξη για να πουλήσετε τουριστικό
άνοιγµα χωρίς ελέγχους, εξυπηρετώντας τους τουριστικούς κολοσσούς της Βόρειας Ευρώπης που υπαγόρευαν στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Τουρισµού τι να κάνουν. Το αποτέλεσµα ήταν και να εισαχθεί ο ιός στη χώρα, µε νέα ακόµα µεγαλύτερη έξαρση κρουσµάτων, και να κλείσει πρόωρα η σεζόν µε
ταπεινωτικές οδηγίες από ξένες κυβερνήσεις για καραντίνα σε
όσους επιστρέφουν από ελληνικά νησιά.
Δυστυχώς, για τις ιδεοληψίες σας η ενδεδειγµένη λύση απαιτούσε κρατικές επιδοτήσεις, να χρηµατοδοτήσετε τον εσωτερικό
τουρισµό, να ελέγξετε σοβαρά τους εισερχόµενους µε µαζικά
τεστ και να ενισχύσετε όσους επιχειρηµατίες του τουρισµού θα
µείνουν κλειστοί και όσους χιλιάδες εργαζόµενους θα έµεναν
άνεργοι. Πράγµατα που σας προκαλούν αλλεργία δηλαδή.
Δεν µας εκπλήσσει η αποτυχία σας στην οικονοµική και την
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υγειονοµική κρίση, γιατί ξέρουµε ότι δεν κυβερνάτε, αλλά κάνετε
επικοινωνία, δεν δουλεύετε αλλά «ντιλάρετε» µε συµφέροντα, µε
δηµοσιογράφους και εκδότες όταν δεν τους ζητάτε και συγγνώµη γονατιστοί.
Κι αν υπάρχει ένας τοµέας που καταρρεύσατε και είστε στο
καναβάτσο, ακριβώς εξαιτίας των ιδεοληψιών σας, της αβελτηρία και της ανικανότητάς σας είναι η µεταναστευτική και η προσφυγική κρίση. Αρνηθήκατε να κάνετε αποσυµφορήσεις, όπως
κάναµε εµείς, για να µην τάραξε τους ακροδεξιούς κοµµατάρχες
ανά την Ελλάδα, τους οποίους κάνατε αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Το τίµηµα της δηµαγωγίας, της κουτοπονηριά και της
δειλίας σας το πλήρωσε η Λέσβος µας. Τετραπλασιάσατε τον
πληθυσµό του ΚΥΤ της Μόριας µέσα σε έξι µήνες προσποιούµενοι ότι το πρόβληµα δεν υπήρχε. Ακόµη και τώρα που έσκασε
στα χέρια σας, και κυρίως στα κεφάλια των κατοίκων της Μόριας
αλλά και των προσφύγων και µεταναστών, εσείς κοροϊδεύετε.
Έχουν περάσει έξι µέρες από την καταστροφή του ΚΥΤ και
έχουµε ακόµα δεκατρείς χιλιάδες κόσµο στους δρόµους και καθηµερινές συγκρούσεις µε τα ΜΑΤ στη βόρεια είσοδο της πόλης
της Μυτιλήνης. Δεν στείλατε ποτέ τα αρµαταγωγά που υποσχεθήκατε, ενώ το επιβατικό πλοίο που θα στέγαζε χίλιους τριακόσιους ευάλωτους παραµένει δεµένο ενενήντα χιλιόµετρα από τη
Μυτιλήνη, στο Λιµάνι του Σιγρίου.
Εσείς τον χαβά σας. Μόνη έγνοια σας, να φτιάξετε µια κλειστή
υπερδοµή για δεκάδες χιλιάδες. Και µοναδικό σας όπλο για να
το πετύχετε είναι το να σπείρετε, όπως επιχειρείτε, τον διχασµό
µεταξύ των συµπολιτών µου.
Κάνατε µόλις δύο χιλιάδες τεστ σε έξι µήνες στη Μόρια, όταν
φτάσετε τον πληθυσµό στις είκοσι µία χιλιάδες. Από προχτές που
κάνετε τεστ στους µόλις πεντακόσιους που έχετε βάλει σε σκηνές, έχουν ήδη βρεθεί δεκατέσσερα κρούσµατα που προστίθενται στα προηγούµενα τριάντα πέντε που αγνοούνται και δεν
µπορείτε να εντοπίσετε εδώ και έξι µέρες.
Έχετε αποδεχτεί και µε επίσηµη επιβεβαίωση από την Ευρωπαία Επίτροπο κ. Γιόχανσον να γίνεται αυτό που οι ακροδεξιοί
φίλοι σας αποκαλούν «ασπίδα της Ευρώπης», δηλαδή να κάνετε
τα νησιά µας φυλακές για πρόσφυγες. Δεκατέσσερις µήνες που
κυβερνάτε, όπως είπε η κ. Γιόχανσον -και δεν τη διαψεύσατε- δεν
έχετε ζητήσει καµµία µετεγκατάσταση προσφύγων στα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά κράτη, ούτε καν τώρα που κάηκε η Μόρια. Για να σας
χτυπάει φιλικά στην πλάτη ακροδεξιός Κουρτς της Αυστρίας και
ο Όρµπαν της Ουγγαρίας, αποφασίσατε να κάνετε τη Λέσβο ένα
απέραντο κρατητήριο και να µετατρέψετε εµάς τους κατοίκους
των νησιών σε δεσµοφύλακες.
Ακόµη και χθες, που εκατόν εβδοµήντα Ευρωβουλευτές από
έξι οµάδες, µεταξύ των οποίων και Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, υπέγραψαν ψήφισµα για εκκένωση της
Μόριας προς τις χώρες της Ευρώπης, οι δικοί σας Ευρωβουλευτές, µαζί δυστυχώς και µε του Κινήµατος Αλλαγής και µε του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος δεν υπέγραψαν το ψήφισµα αυτό που
προέκυψε µέσα από την επίπονη δουλειά της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είστε.
Τάξατε προεκλογικά εσείς και οι αυτοδιοικητικοί σας και στους
κατοίκους της Μόριας πως -δήθεν- θα κλείνετε το ΚΥΤ και θα
αδειάζατε το νησί, ενώ τελικά σχεδιάζατε να τους κάνετε να ζουν
δίπλα σε κλειστές δοµές, γιγαντιαίες φυλακές που θα έβραζαν
εκκολάπτοντας την εξέγερση και την καταστροφή. Τέτοιοι πολιτικοί απατεώνες είστε! Από τις περικεφαλαίες του µακεδονικού
µέχρι τη -δήθεν- ανάπτυξη 4% και τις επενδύσεις που θα φέρνατε
από τις πολλές, νέες, καλές δουλειές µέχρι τις -δήθεν- µαζικές
επιστροφές µεταναστών καταλήξαµε στα αποκαΐδια της Μόριας.
Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, τώρα, τα ψέµατα τελείωσαν. Η
κατρακύλα σας έχει ήδη ξεκινήσει από τους δρόµους του Καρά
Τεπέ .
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο είχε ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα και καλούµαστε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο µε το οποίο κυρώνονται δύο
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου από τις 10 Αυγούστου και 22
Αυγούστου και εισάγονται και άλλες σηµαντικές διατάξεις µε τις
οποίες ρυθµίζουµε γρήγορα, αποτελεσµατικά µία σειρά ζητηµάτων που προκάλεσε η υγειονοµική κρίση.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεπής πάντα, ειδικά, όταν πρόκειται για κοινωνικά θέµατα που πρέπει να ρυθµιστούν άµεσα, προχώρησε στην κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου που θα πρέπει να το στηρίξουµε όλοι. Θα πρέπει όλοι οι
συνάδελφοι Βουλευτές να υπερψηφίσουν τις σηµερινές διατάξεις, καθώς αφορούν την υγεία των πολιτών, την οικονοµία της
χώρας και τα οικονοµικά των επαγγελµατιών, των εργαζόµενων
και των οικογενειών.
Εισάγουµε ρυθµίσεις για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Σήµερα, µε την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, θέλω να ευχηθώ από το Βήµα αυτό, καλό ξεκίνηµα
σε όλους τους µαθητές, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να έχουν
µια καλή σχολική χρονιά γεµάτοι δύναµη.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανοίγουν φέτος τα σχολεία µας
είναι πρωτόγνωρες και δύσκολες για όλους. Θέλω, όµως, να διαβεβαιώσω τους γονείς πως δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αντιµετωπίζει
την πανδηµία µε υπευθυνότητα. Και όσα προβλήµατα και αν παρουσιαστούν στην πορεία θα τα λύσουµε.
Μία τόσο πρωτόγνωρη και τέτοιας εµβέλειας υγειονοµική
κρίση απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα από
την πολιτεία. Και η Κυβέρνηση µας το έχει πετύχει αυτό. Απαιτεί,
επίσης, αποτελεσµατική διεκπεραίωση από πλευράς κρατικών
λειτουργών και υπηρεσιών. Σε αυτό τον τοµέα έχουµε σηµειώσει
σηµαντικές επιδόσεις. Και συνεχίζουµε προς αυτή την κατεύθυνση µε στόχο τη βέλτιστη λειτουργία των κρατικών δοµών και
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ήδη, συζητάµε στις επιτροπές της Βουλής το νέο σχέδιο
νόµου για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Απαιτείται συνεργασία και
υπευθυνότητα από τους. πολίτες. Διότι µόνο µε συνεργασία και
υπευθυνότητα θα ξεπεράσουµε την υγειονοµική κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές από την Αντιπολίτευση και απευθύνοµαι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που το
µόνο που γνωρίζουν να κάνουν καλά είναι αντίδραση για την αντίδραση, φθηνή αντιπολίτευση χωρίς καµµία ουσιαστική πρόταση. Και λυπάµαι που το λέω αυτό, αλλά δεν ακούσαµε καµµία
πρόταση στο Κοινοβούλιο µας σήµερα. Ενώ ως κυβέρνηση ζητούσαν συνεχώς συναίνεση και στήριξη και µας κατηγορούσαν
εµάς ως διχαστικούς, παίρνουµε µέτρα σήµερα και µας κατηγορείτε ως υπερβολικούς και αυστηρούς. Χαλαρώνουµε τα µέτρα
και µας ζητάτε κι άλλα µέτρα. Ακόµη, δεν έχω καταλάβει ούτε τι
θέλετε ούτε τι προτείνετε, αλλά και πού το πάτε τελικά.
Εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, έχετε καταλήξει
τελικά στο τι θέλετε, στο τι θέλετε να πείτε στον ελληνικό λαό;
Πάµε τώρα να µιλήσουµε επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Με την πρώτη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παρατείνεται η
δυνατότητα αναστολής των συµβάσεων εργασίας και για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο για πλήθος κλάδων που έχουν
πληγεί από την πανδηµία και διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής
του µηχανισµού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Αποδεικνύει µε τις διατάξεις
αυτές η Κυβέρνηση µας και στην πράξη πόσο ενδιαφέρεται για
την εργασία, για τους εργαζόµενους και τους εργοδότες, για την
επιχειρηµατικότητα. Ας µην κρυβόµαστε, σπανίως κυβερνήσεις
ενδιαφέρονται και στηρίζουν τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα που πάντα είναι οι πρώτοι που πλήττονται από τις κρίσεις.
Εµείς όµως το πράττουµε. Έχουµε το θάρρος να το κάνουµε.
Στα επόµενα άρθρα, φέρνουµε ρυθµίσεις για την παραγωγή
αντισηπτικών αποκλειστικά για την ελληνική επικράτεια, παρατείνεται µέχρι το τέλος του έτους η δυνατότητα χορήγησης
άδειας εισαγωγής µε µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, καθώς
και για τα προϊόντα και τον τρόπο δειγµατισµού. Οι ρυθµίσεις
αυτές είναι χαρακτηριστικές για τον τρόπο που η Κυβέρνηση µας
και τα επιτελεία των Υπουργείων αντιµετωπίζουν την υγειονοµική
κρίση, καθώς µεριµνούµε για την παραµικρή λεπτοµέρεια που
αφορά στη θωράκιση της δηµόσιας υγείας.
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Διότι αυτό είναι το ζητούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η θωράκιση της δηµόσιας υγείας.
Έχουµε στη συνέχεια διάφορες διατάξεις για ζητήµατα του
Υπουργείου Υγείας, ρυθµίσεις για το προσωπικό στους κλάδους
υγείας, ρυθµίσεις για θέµατα προµηθειών. Είναι όλες σηµαντικές
οι ρυθµίσεις που φέρνουµε. Στοχεύουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συνεπειών από την πανδηµία. Δεν υπάρχει όµως
ο χρόνος να µιλήσω για όλες. Άλλωστε, έχει γίνει µια εποικοδοµητική συζήτηση στις συνεδριάσεις των επιτροπών.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά στο άρθρο 5 που δίνει τη δυνατότητα
στο ΕΚΑΒ να προβαίνει σε αγορές ανταλλακτικών ασθενοφόρων
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ώστε να µπορέσει να
ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες του. Και επειδή πάντοτε
υπάρχουν αντιδράσεις σε ρυθµίσεις κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, θα ήθελα να τονίσω πως η συγκεκριµένη υγειονοµική κρίση είναι ο ορισµός της έκτακτης ανάγκης. Είναι
γνωστά σε όλους µας τα σοβαρότατα προβλήµατα και οι ελλείψεις του ΕΚΑΒ.
Οπότε κι εδώ ας αποφασίσουµε τελικά, τι θέλουµε; Θέλουµε
επάρκεια ασθενοφόρων ή προτιµούµε απλά να γκρινιάζουµε,
αλλά να µην κάνουµε τίποτα για αυτό; Θέλουµε περισσότερες
µονάδες εντατικής θεραπείας, γιατρούς, νοσηλευτές; Υπάρχει
κάποιος που διαφωνεί µε την ενίσχυση και τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών; Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο να έχουµε
σύγχρονες, αξιόπιστες, καθαρές, άνετες δηµόσιες συγκοινωνίες;
Διότι το ακούσαµε και αυτό νωρίτερα, πως προσπερνάµε διατάξεις µε πρόσχηµα τον COVID. Με αυτή τη λογική, µε COVID ή
χωρίς, ας αφήσουµε τις δηµόσιες συγκοινωνίες στην τύχη τους,
τους επιβάτες να συνωστίζονται µέσα σε παλιά, βρώµικα και κακοσυντηρηµένα οχήµατα και να περιµένουν µε τις ώρες στις στάσεις.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα προχωρήσουµε.
Εµείς δεν θα µείνουµε στην αδράνεια.
Και µε τη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου φέρνουµε
έκτακτες ρυθµίσεις για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, για την αποφυγή του συνωστισµού, για τη διασφάλιση της υγείας όλων και
δίνουµε τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να µισθώσει λεωφορεία,
καθώς και να προσλάβει προσωπικό όπου κρίνεται αναγκαίο. Αντίστοιχες ρυθµίσεις υπάρχουν και για την έκτακτη ενίσχυση του
Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ λίγο την ανοχή σας και ευχαριστώ πολύ.
Για τα σχολεία, για το άνοιγµα των οποίων έγιναν συζητήσεις
επί συζητήσεων και όλοι διαφωνούσαν µε όλους, δίνουµε τη δυνατότητα στους δήµους να προµηθεύσουν τους µαθητές των δηµόσιων σχολείων µε όλα τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας και ενισχύουµε το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών
µονάδων. Ακόµη, φέρνουµε αναγκαία οικονοµικά και φορολογικά
µέτρα στήριξης για τον τουριστικό κλάδο και πρόσθετα µέτρα
για την προστασία της εργασίας και, φυσικά, έχουµε τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληµµυροπαθείς της Εύβοιας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε κράτηση, εισφορά,
φορολογία και ούτε δεσµεύεται ή συµψηφίζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλά τα άρθρα του νοµοσχεδίου και άλλα τόσα µέσα από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και είναι σηµαντικά όλα τα άρθρα. Δεν υπάρχει,
άλλωστε, ο χρόνος και έχω καλυφθεί επαρκώς από τους συναδέλφους. Επίσης δεν υπάρχει χρόνος για µικροπολιτική και κοµµατικά συµφέροντα εις βάρος της δηµόσιας υγείας, της παιδείας
και της εργασίας.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην
οµιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν συγκεκριµένος. Το πρόγραµµα δράσης µας έχει σύνθηµα: «Αυτοπεποίθηση,
αυτοπεποίθηση στην άµυνα, αυτοπεποίθηση στην υγεία».
Εµείς ενισχύουµε την εργασία, ανοίγουµε τις πόρτες στις
επενδύσεις, συνεχίζουµε να υλοποιούµε τις προεκλογικές µας
δεσµεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό µε συνέπεια απέναντι
στον κάθε φορολογούµενο, µε συνέπεια απέναντι στον συνταξιούχο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, να πω και κάτι ακόµη και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που µου δίνετε. Άλλωστε είµαι ο τελευταίος οµιλητής της Νέας Δηµοκρατίας για τη σηµερινή
συνεδρίαση-.
Απορώ πώς έχετε το θράσος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, να µιλάτε εσείς για τη Μόρια; Εσείς δεν δηµιουργήσατε τη Μόρια;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς δεν λέγατε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα; Πείτε µας
ξεκάθαρα ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ποια είναι η θέση της Αριστεράς και ελάτε εδώ να δείτε ποια
είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δηµοκρατία
είναι η µόνη παράταξη στη χώρα που έχει αυτά τα ποσοστά, που
εµπνέει τους Έλληνες πολίτες, που όλες οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν µεγάλο βαθµό εµπιστοσύνης σε αυτή την παράταξη, σε
αυτή την Κυβέρνηση, σε αυτόν τον Πρωθυπουργό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να τελειώνετε, παρακαλώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Γι’ αυτό κλείνοντας, θα
ήθελα να εκφράσω την ευχή να στηρίξουµε όλοι τις διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ, ευχαριστώ
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επειδή ο κ. Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το ΚΚΕ δεν στήριξε στην Ευρωβουλή το αίτηµα για
κλείσιµο του ΚΥΤ της Μόριας, πρέπει να σας πω ότι αµέσως την
επόµενη µέρα µε κατεπείγουσα ερώτηση ο Ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ, ο Λευτέρης Αλαβάνος, κατέθεσε ερωτήµατα για το πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε το κλείσιµο οριστικά του ΚΥΤ της Μόριας, να µην ανοίξει άλλο στη Λέσβο ή στα
άλλα νησιά, να οργανωθεί άµεσα η µεταφορά των προσφύγων
και µεταναστών τηρώντας όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα προς
την ηπειρωτική χώρα, εξασφαλίζοντας χώρους µε ανθρώπινες
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για την προσωρινή τους φιλοξενία έως ότου τους δοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα
για να φτάσουν στους τελικούς προορισµούς τους µε ιδιαίτερη
µέριµνα για οικογένειες µε µικρά παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα.
Επίσης, ρώτησε για την ανάγκη στελέχωσης και εξοπλισµού
του δηµόσιου κρατικού δωρεάν συστήµατος υγείας, έτσι ώστε
να µπορέσει να προσφέρει στο σύνολο του πληθυσµού των νησιών και της ενδοχώρας τις απαραίτητες υπηρεσίες διάγνωσης
και θεραπείας από την πανδηµία.
Το ότι δεν υπέγραψε µαζί µε την οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν
θα πει ότι το ΚΚΕ δεν έκανε άµεσα την παρέµβασή του για το
θέµα της Μόριας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε, για τη διευκρίνιση.
Ορίστε, κυρία Βέττα, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέµβασή
µου δεν αποσκοπεί κατά βάση στην ανάδειξη θετικών ή συζητήσιµων διατάξεων στο πλαίσιο της συζήτησης του σηµερινού νοµοσχεδίου. Ήδη ο εισηγητής µας και οι οµιλητές όλων των
κοµµάτων έχουν καταγράψει τα κύρια σηµεία µε τις οµιλίες τους.
Μια σύντοµη αναφορά ωστόσο θα ήθελα να κάνω για το
άρθρο 15 της δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που
αφορά τα µέτρα στήριξης των επαγγελµατιών της τέχνης, του
πολιτισµού, των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τα 534 ευρώ που δίνονται στους
παραπάνω επαγγελµατίες που πληρούν τις προϋποθέσεις που
έχετε θέσει.
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Κατ’ αρχάς, πρόκειται για ένα θετικό µέτρο. Κάθε επιδότηση,
ακόµη και αυτή που δίνεται µε πολλές προϋποθέσεις, είναι µια
κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερα
σηµεία που πρέπει να αναδειχθούν.
Πρώτον, η αποζηµίωση δεν φτάνει, καθώς αφορά λίγους και
εξαιρεί τη µεγάλη πλειοψηφία των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον χώρο και ούτε καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα.
Δεύτερον, γενικότερα για την προάσπιση του κλάδου είµαστε
πολύ κοντά στην έναρξη της χειµερινής σεζόν και ακόµη δεν
έχουµε έστω µια ένδειξη για το πώς θα ανοίξουν οι χώροι των
εκδηλώσεων. Γνωρίζετε καλά πως οι άνθρωποι του πολιτισµού
έπρεπε ήδη να έχουν προγραµµατίσει τις εµφανίσεις τους και να
ξεκινήσουν πρόβες. Ωστόσο, η αβελτηρία του Υπουργείου τους
καθηλώνει σε µια στάση αναµονής που σίγουρα θα τους στοιχίσει.
Τρίτο σηµείο που άπτεται και του προηγούµενου είναι η γενικότερη στοχοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία υπάρχει αυστηρή τήρηση
των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, υπάρχει µια δρακόντεια αντιµετώπιση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το αποτέλεσµα είναι ότι
πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, οι άνθρωποι του πολιτισµού
υποµένουν τα πρωτόκολλα και τις ακυρώσεις χωρίς καµµία ενίσχυση, χωρίς καµµία αποζηµίωση.
Και, τέλος, ενώ στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 15 εξειδικεύετε -σωστά θα έλεγα- ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης, επανέρχεστε στην έκτη παράγραφο µε όρους και
προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, που
θα επαφίονται, όµως, στις αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Θα πρέπει να στηρίξετε τον κλάδο µε µια σειρά από θεσµικά
και οικονοµικά µέτρα, ώστε να αναπνεύσει επιτέλους ο χώρος.
Σας το ζητάνε χιλιάδες άνθρωποι του πολιτισµού που διαδηλώνουν εδώ και µήνες για τα δικαιώµατά τους. Και ξέρετε ότι δεν
υπάρχει πολιτισµός χωρίς τους ανθρώπους του.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα
τον λόγο σήµερα κυρίως για να υποστηρίξω τη βουλευτική τροπολογία που κατέθεσα µαζί µε τον Ανδρέα Ξανθό µε θέµα: «Παράταση χρονικού ορίου κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού».
Παρ’ όλο που είχαµε τη θετική δέσµευση, θα έλεγα, του
Υπουργού, θα µου επιτρέψετε συνοπτικά να παρουσιάσω στο
Σώµα µερικά πράγµατα, το περιεχόµενο.
Το άρθρο 7 του ν.3305/2005 ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής της κρυοσυντήρησης ωαρίων, ωοθηκικού
ιστού, σπερµατοζωαρίων, ορχικού ιστού και γονιµοποιηµένων
ωαρίων σε ειδικές τράπεζες κρυοσυντήρησης. Στην παράγραφο
3 καθορίζεται ειδικότερα η διάρκεια της κρυοσυντήρησης.
Συγκεκριµένα, η συντήρηση γίνεται ανάλογα µε την κατηγορία
από πέντε έως δέκα έτη. Σε ειδικές, όµως, περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της κρυοσυντήρησης σύµφωνα µε
την ισχύουσα διάταξη, η οποία και επιτρέπει µόνο µία φορά τη
χρονική παράταση για πέντε χρόνια. Η χρονική παράταση µπορεί
να δικαιολογείται από κοινωνικούς ή ιατρικούς λόγους ή από λόγους αντικειµενικής αδυναµίας χρησιµοποίησης του κρυοσυντηρηµένου υλικού.
Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι για την παράταση αυτή αποφασίζει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής µετά από σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων.
Τα επιστηµονικά δεδοµένα, ωστόσο, αποδεικνύουν ότι η παράταση του χρονικού ορίου του κρυοσυντηρηµένου υλικού είναι
ασφαλής ακόµη για πάνω από τριάντα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα ούτε αλλοίωση ούτε οποιοδήποτε άλλο κώλυµα
τεχνικό, επιστηµονικό ή κοινωνικό που να αποτρέπει την παράταση της κρυοσυντήρησης του γενετικού υλικού.
Για παράδειγµα, στη Μεγάλη Βρετανία το όριο ανέρχεται στα
πενήντα πέντε χρόνια, ενώ σε άλλες χώρες φτάνει τα σαράντα
έως πενήντα χρόνια.
Ως εκ τούτου προτείνεται µε την τροπολογία η αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.3305/2005 µε το ανώτατο όριο
κρυοσυντήρησης να ανέρχεται, έπειτα από έγγραφες αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων, στα τριάντα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ της
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Βουλής Αντιπρόεδρος κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Όπως έγινε φανερό µε την παράθεση του περιεχοµένου της
τροπολογίας, δεν πρόκειται για µία πολιτική ή για µία οικονοµική
διευθέτηση. Αντιθέτως, αφορά µία κοινωνική ανάγκη. Και ποια
είναι η κοινωνική ανάγκη που εξυπηρετεί η συγκεκριµένη τροπολογία; Κατά τη γνώµη µου -και νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσετε
µαζί µου- είναι διφυής.
Αφ’ ενός επιτρέπει στους ενδιαφεροµένους να κρατήσουν το
γενετικό υλικό περισσότερα χρόνια, ώστε να αρθούν πιθανοί
λόγοι που δυσχεραίνουν τη χρήση του, όπως για παράδειγµα
λόγοι υγείας. Μπορεί, λόγου χάρη, κάποια ή κάποιος να έχει καταψύξει γενετικό υλικό και δυστυχώς να αρρωστήσει µε ένα
βαρύ νόσηµα. Ωστόσο όταν το ξεπεράσει, έπειτα από αρκετά
χρόνια, τότε είναι πολύ πιθανό να την ή να τον βοηθήσει να είναι
διαθέσιµο το γενετικό υλικό που είχε την πρόνοια να καταψύξει
κάποτε. Άρα, η πρώτη διάσταση είναι η αµιγώς προσωπική. Δίνουµε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που έχει µια ευκαιρία να
τεκνοποιήσει για περισσότερα χρόνια.
Επίσης, µια δεύτερη διάσταση είναι η κοινωνική. Σε µια περίοδο δηµογραφικής κάµψης θα πρέπει να εξετάσουµε όλες τις
παραµέτρους που βοηθούν τις γυναίκες και τους άνδρες να τεκνοποιούν σε µεγαλύτερη ηλικία. Ένα µέτρο είναι και αυτό που
σας προτείνουµε, ακριβώς για να στηριχτεί η κοινωνική πλέον
ανάγκη της αυξηµένης γεννητικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε θετική τη σηµερινή
δέσµευση του Υπουργού. Η Βουλή άλλωστε οφείλει µε τις πρωτοβουλίες της να θεραπεύει τις διατάξεις που δυσχεραίνουν τη
ζωή των πολιτών της χώρας µας, ακριβώς γιατί σε θέµατα τόσο
ευαίσθητα µπορούµε να δείξουµε την κοινωνική µας αλληλεγγύη
και ενσυναίσθησή µας. Ελπίζω και εκτιµώ λοιπόν ότι θα ψηφιστεί
µε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Θραψανιώτης Εµµανουήλ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νιώθω την
ανάγκη για µια προσωπική εξοµολόγηση, να απολογηθώ κατά
κάποιο τρόπο και να ζητήσω συγγνώµη όχι από τα µέσα ενηµέρωσης, όπως έκαναν ορισµένοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποδηλώνοντας έτσι την
αλληλεξάρτησή τους, αλλά από τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και από τον ίδιο τον Παύλο Πολάκη για την απουσία µου στην ψηφοφορία στην πρόταση για
την άρση ασυλίας.
Τοποθετούµαι µε αυτό τον τρόπο γιατί σε αυτή τη θέση θα
µπορούσε να βρεθεί ο καθένας, αλλά κυρίως για να επισηµάνω
ότι καµία µάχη δεν θεωρείται ούτε πρέπει να θεωρείται χαµένη
πριν δοθεί. Τα συµπεράσµατα από αυτή την ψηφοφορία χρήσιµα
και διδακτικά.
Καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που αφορούν τη θωράκιση του συστήµατος
υγείας απέναντι στον COVID-19, την ενίσχυση των πληµµυροπαθών της Εύβοιας, καθώς και τα µέτρα του Υπουργείου Παιδείας.
Θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στους συγγενείς
των θυµάτων και να τονίσω ότι η όποια στήριξη στους πληµµυροπαθείς πρέπει να γίνει µε διαφάνεια και να µην έχει την τύχη
του ταµείου του κ. Μολυβιάτη.
Να επισηµάνω, επίσης, ότι στην τοποθέτησή του ο Δήµαρχος
κ. Ψαθάς ανέφερε ότι εδώ και παραπάνω από έναν µήνα οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιµο νερό.
Επιτρέψτε µου όµως ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Στην πρώτη συνεδρίαση τοποθετήθηκε µε χαµηλούς τόνους, έπλεξε το εγκώµιο της Κυβέρνησης
-κανένα µεµπτό σε αυτό- τονίζοντας χαρακτηριστικά «η Κυβέρνηση ήταν και είναι παρούσα για όλους» και έκλεισε µε το
«θεωρώ ότι οποιοσδήποτε καλόπιστος κριτής µπορεί να συµπεράνει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνει καθηµερινά
τα αδύνατα δυνατά».
Η Νέα Δηµοκρατία λοιπόν παρούσα για όλους; Για όλους; Και
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για τους εργαζόµενους, παραδείγµατος χάριν, στα καζίνο όπου
είναι απλήρωτοι για έξι µήνες, ενώ στον ιδιοκτήτη χαρίζονται εκατοµµύρια και ο οποίος εκδικητικά δεν αντιµετωπίζει ισότιµα τους
εργαζόµενους, αλλά προτιµά να θέτει σε διαθεσιµότητα εκδικητικά τα µέλη του σωµατείου;
Στη συνέχεια, στην κατ’ άρθρον συζήτηση, µετά την ακρόαση
των φορέων ο εισηγητής ξεκίνησε µε µια σφοδρή επίθεση στο
ΣΥΡΙΖΑ και εύλογα µπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: Τι συνέβη; Τι
άλλαξε; Τι έφταιξε; Μα, απλά είχε µεσολαβήσει η ακρόαση των
φορέων, όπου στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποδόµησαν το
αφήγηµα και την εικόνα της κυβέρνησης για την Ελλάδα που οικοδοµεί, το αφήγηµα µιας εικονικής Ελλάδας που παρουσιάζουν
τα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης, για χάρη των οποίων ορισµένοι
Βουλευτές της Πλειοψηφίας ζητάνε δηµόσια συγνώµη για το
ατόπηµά τους στην άρση ασυλίας.
Όµως, κατά την ακρόαση των φορέων παρουσιάστηκε η πραγµατική εικόνα της χώρας, εκείνη που βιώνει καθηµερινά η πλειοψηφία των πολιτών, από τους εκπροσώπους, πρώτον, της
ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στον χώρο της δηµόσιας υγείας, η
οποία συνεχώς αποδυναµώνεται, δεύτερον, της Διδασκαλικής
Οµοσπονδίας για το άνοιγµα των σχολείων ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που η διαχείριση του µαθητικού δυναµικού απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια και µέριµνα λόγω της
ηλικίας και ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδηµίας. Αποτελεί επιεικώς
προσβολή για τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
η επίκληση του µέσου όρου δεκαεπτά µαθητών ανά τάξη, όταν
σήµερα µε το άνοιγµα των σχολείων υπάρχουν πάρα πολλές τάξεις µε πάνω από είκοσι πέντε µαθητές. Έτσι θα µειωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης του κορωνοϊού; Υπήρχε ικανός χρόνος για να
παρθούν ουσιαστικά µέτρα, όπως έκαναν άλλες χώρες και ιδιαίτερα η γειτονική µας Ιταλία.
Τρίτον, οι συνταξιούχοι από τους οποίους στερήσατε το ποσό
που επιδίκασε το Συµβούλιο της Επικρατείας µε το µεγαλύτερο
ποσό να αφορά την πλειοψηφία των µικροσυνταξιούχων κάτω
από 1.000 ευρώ, οι οποίοι µετά την κατάργηση της δέκατης τρίτης σύνταξης που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µετά την κατάργηση του έκτακτου επιδόµατος των Χριστουγέννων, τους
στερείτε ένα ακόµα σηµαντικό ποσό καθώς εξαιρούνται τα δώρα
από την επιστροφή των αναδροµικών που αποφασίσατε.
Η καλή πορεία της χώρας στην πρώτη φάση της πανδηµίας
χάθηκε γιατί, παρά τις προειδοποιήσεις για προσεκτικό άνοιγµα
στον τουρισµό που τις αγνοήσατε, προχωρήσετε στο άνοιγµα
χωρίς ουσιαστικά προληπτικά µέτρα, κάτω από την πίεση των
tour operators, των αεροπορικών εταιρειών, µε αποτέλεσµα να
ξεφύγει η κατάσταση και το κλίµα να αντιστραφεί, συµβόλαια
κλεισµένα να ακυρώνονται. Και ενώ πολλοί είχαν τις ελπίδες τους
στους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, στο Νοµό Λασιθίου τουλάχιστον που γνωρίζω καλύτερα, κρατήσεις ακυρώνονται µε την
επιβολή της καραντίνας που επιβάλλουν ορισµένες χώρες στους
πολίτες που επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Ελλάδα.
Το αποτέλεσµα είναι να βυθίζονται στην απογοήτευση οι επαγγελµατίες. Το µακρύ ελληνικό καλοκαίρι τελείωσε πολύ νωρίς και
άδοξα.
Όσο για τους εργαζόµενους στον τουρισµό, βλέπουν το εισόδηµά τους να µηδενίζεται και τις προοπτικές του χειµώνα εφιαλτικές. Στον Νοµό Λασιθίου η κατάσταση γίνεται αν όχι χειρότερη,
τουλάχιστον εξίσου τραγική. Η καταστροφή της ελαιοκαλλιέργειας, η αδυναµία διάθεσης προϊόντων θερµοκηπιακών καλλιεργειών λόγω COVID-19, η άρνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης
για στήριξη των παραγωγών ώστε να µπορέσουν να καλλιεργήσουν οδηγεί τον νοµό σε οικονοµική ασφυξία.
Θέλω να επισηµάνω την εξαµηνιαία έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ που
δόθηκε στη δηµοσιότητα, όπου αποτυπώνεται η πραγµατική κατάσταση της χώρας στον χώρο της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας. Θα αναφερθώ σε ορισµένα
µόνο από τα στοιχεία που παρουσίασε η έρευνα: Ραγδαία αύξηση
της αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε την εξαµηνιαία έρευνα του οικονοµικού κλίµατος στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, η 24η κατά σειρά έκθεση αποτυπώνει τις
επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στις µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μετά από τη σταθερή σε γενικές γραµµές βελτίωση που είχε
καταγραφεί στις προηγούµενες έξι εξαµηνιαίες έρευνες οικονοµικού κλίµατος του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΣΕΒΕΕ, η οικονοµική κατάσταση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων
αντιστράφηκε απότοµα και σε βάθος. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης, υπερχρέωσης φαίνεται πως αναβιώνει. Ο κίνδυνος για µαζικό
κλείσιµο µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν
τον βασικό πυλώνα της απασχόλησης της χώρας, είναι ορατός. Η
υπερχρέωση των µικρών επιχειρήσεων ισοδυναµεί µε καταστροφή
της µεσαίας τάξης που απέµεινε από τη δεκαετή οικονοµική κρίση,
θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Με βάση αυτά, είναι αναγκαίο τα µέχρι τώρα µέτρα στήριξης
της Κυβέρνησης τόσο για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων όσο και για την κάλυψη απώλειας των εισοδηµάτων
να διευρυνθούν και να συµπληρωθούν από ένα ρεαλιστικό πλαίσιο διευθέτησης και διαχείρισης των υποχρεώσεών τους.
Η Αντιπολίτευση -και ιδιαίτερα η Αξιωµατική- έδωσε δείγµατα
γραφής σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της πανδηµίας µε προτάσεις για τη θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τη
στήριξη της οικονοµίας, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων,
της πλειοψηφίας δηλαδή των Ελλήνων.
Στο χέρι σας είναι να την αξιοποιήσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν σήµερα, 14-9-2020, σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Γραµµατείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την
Επιτάχυνση της Διαδικασίας Ένταξης της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσες και όσοι από εσάς παρακολουθήσατε σήµερα τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής νοµίζω ότι µπορείτε να βγάλετε ένα συµπέρασµα και από την
τοποθέτηση του εισηγητή, αλλά και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
κυρίως, όµως, από την οµιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Ανδρέα Ξανθού, για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την «Ελλάδα της αυτοπεποίθησης». Είναι κάτι που
πραγµατικά ως στόχος πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε βάσιµες προϋποθέσεις και όχι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα.
Πριν λίγο δέχτηκα ένα µήνυµα στο κινητό µου από έναν φίλο
που µου έγραφε: «Μα καλά, αυτοί δεν µπόρεσαν να παραγγείλουν και να παραλάβουν µάσκες για τα σχολεία στο µέγεθος των
µικρών παιδιών και παρέλαβαν υπερµεγέθεις, άχρηστες δηλαδή
µάσκες και τις παρέδωσαν στα παιδιά. Θα σχεδιάσουν και θα παραλάβουν και θα διαπραγµατευτούν εξοπλισµούς;». Και νοµίζω
ότι πράγµατι, όσο και αν είναι ένα χιούµορ, έχει αρκετή βάση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ευχηθούµε στις σχολικές κοινότητες, σε όλα τα σχολεία και στους µαθητές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς -όπως και το
πρωί άκουσα τον Νίκο Φίλη- να αντέξουν, να αντέξουν παρά τις
µεγάλες ελλείψεις στα σχολεία, που και σήµερα, ανοίγοντας τα
σχολεία, τις διαπιστώσαµε όλοι, αλλά και µπροστά σε αυτή την
αλλοπρόσαλλη υποβάθµιση των ιεραρχήσεων για το ποιες είναι
µέσα στην πανδηµία και µέσα στη νέα οικονοµική κρίση οι πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Και σε αυτή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχεται
σήµερα για κύρωση, που είναι από τις 22 Αυγούστου 2020, υπάρχει στο µέρος Α’ στις διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών το άρθρο 6, που έχει τίτλο «Συµπληρωµατικός κρατικός
προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2020», µε το οποίο αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2020 κατά 6,76
δισεκατοµµύρια ευρώ και άλλα τόσα, 7 δισεκατοµµύρια ευρώ πε-
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ρίπου, εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.
Με δεδοµένο ότι υπάρχει δραµατική µείωση των εσόδων του
ελληνικού δηµοσίου από την πανδηµία και την οικονοµική κρίση,
αναρωτιέµαι -και δεν µας έχουν εξηγήσει- από ποιους πόρους
εξασφαλίζουν αυτά τα ποσά και πέρα από αυτό, πού τα κατευθύνουν και πού τα διανέµουν. Γιατί είναι φανερό ότι η πρώτη
απάντηση που θα παίρναµε είναι ότι τα εξασφαλίζουν από τη χειρότερη κυβέρνηση από συστάσεως ελληνικού κράτους, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν µπορεί να το αγνοήσει κανείς και
δεν µπορεί να το αρνηθεί κανείς.
Αυτό, λοιπόν, όµως, που µένει αναπάντητο είναι πού τα απευθύνουν, πού τα κατευθύνουν.
Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει ένα ποσό 600 εκατοµµυρίων
ευρώ για την εθνική άµυνα και για το προσφυγικό µαζί. Γιατί µαζί,
δεν έχω καταλάβει αλλά, εν πάση περιπτώσει, στον ίδιο κωδικό
και µαζί. Το πλωτό φράγµα είναι που θα εξοφληθεί από αυτά τα
λεφτά, τις 500.000 ευρώ, ή τι άλλο;
Έκανα µια προσπάθεια -αρµοδίως απευθύνθηκα- να διευκρινίσω για ποιες ανάγκες και σε ποια κατεύθυνση θα διοχετευτούν
αυτά τα ποσά. Ήδη οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν πήρα απάντηση.
Και από αυτή την άποψη, δεν καταλαβαίνω µπροστά σε αυτή
την προϊούσα φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας που επιδεινώνεται, στη νέα φτώχεια και στην όξυνση των ανισοτήτων που
επίσης επιδεινώνονται, µε ποιους τρόπους, πώς µπορεί να µιλάει
ο Πρωθυπουργός για την «Ελλάδα της αυτοπεποίθησης» και
πόσο απέχει από το να αντιµετωπίσει αυτή τη οξύτατη απειλή
αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής,
ειρήσθω εν παρόδω, ακρογωνιαίος λίθος για την άµυνα της
χώρας. Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει άµυνα, όσους εξοπλισµούς και να έχουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκεί, λοιπόν, τίθενται όλα αυτά τα ζητήµατα µε αφορµή τη συζήτηση για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, κορυφαία ζητήµατα. Σε λίγο θα έχουµε και τον προϋπολογισµό. Μπαίνουµε
πια στη διαδικασία τέλους της χρονιάς µε διαρκώς επιδεινούµενα
ζητήµατα.
Δεν θα µακρηγορήσω για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το άρθρο 8 στο ίδιο κεφάλαιο, που είναι οι υπερωρίες της
ΕΑΒ, προφανώς και το αποδεχόµαστε -είναι πολύ παλιό ζήτηµαόπως και την πρόσθετη ασφάλιση του προσωπικού.
Καταθέτουµε, όµως, για δεύτερη φορά τροπολογία από την
πλευρά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για αντίστοιχες ρυθµίσεις
και για τα ΕΑΣ µε τα βαρέα και ανθυγιεινά, όχι µόνο τις υπερωρίες, τα βαρέα και ανθυγιεινά των τεχνιτών, των εργαζοµένων
στην παραγωγή.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν ίσα µέτρα και ίσα
σταθµά, γιατί όλοι είναι εργαζόµενοι µε ίσα δικαιώµατα.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το άρθρο 45 µε την ανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο, προφανώς θετικά στεκόµαστε. Είναι µια λύση έκτακτης ανάγκης.
Όµως, εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεκαπέντε χιλιάδες προσλήψεις στον χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων.
Πώς τις υπολόγισε ο Πρωθυπουργός; Εµείς αφήσαµε δροµολογηµένο το σχέδιο νέας δοµής του στρατεύµατος και ενάµιση
χρόνο τώρα το ζητάµε να έρθει στην αρµόδια επιτροπή και να
τύχει της απαραίτητης επεξεργασίας και επικαιροποίησης, για να
καταλάβουµε ότι υπάρχουν πολλές λύσεις για να εξοικονοµηθούν
χρήµατα για τις Ένοπλες Δυνάµεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την
αποδοτικότητά τους, την απόδοσή τους και τη θωράκιση της
χώρας µε λιγότερα χρήµατα.
Η νέα δοµή δυνάµεων, λοιπόν, είναι απαραίτητος όρος για να
συζητήσουµε για το αν θα χρειαστούν νέες προσλήψεις και ποιες
και πού και πώς και πότε.
Και ο κ. Μητσοτάκης µε τη µεγαλύτερη δηµαγωγική αφέλεια
το εξαγγέλλει στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίο ακούγεται. Και για
τα «δικά µας» παιδιά µάλιστα πάρα πολύ ωραιότερο!
Προς θεού, όµως, είναι αυτό ευθύνη απέναντι στην άµυνα της
χώρας; Είναι αυτό σοβαρή αντιµετώπιση τόσο κρίσιµων και σοβαρών ζητηµάτων; Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να
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υπάρχει και µία απάντηση, πώς, δηλαδή, προκύπτει, ενώ είχαµε
διαβεβαιώσεις πάλι στις αρµόδιες επιτροπές, που κάποιες από
αυτές δεν λειτουργούν δηµόσια, αλλά µε προστασία από τη δηµοσιότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σύντοµα
όµως.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα.
…είχαν απορριφθεί οι ιδέες για τη στράτευση στα δεκαοκτώ
και για όλα αυτά. Πώς το εξαγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης αυτό;
Όταν ακριβώς η νεολαία βρίσκεται αυτή τη στιγµή στον ανταγωνισµό να τελειώσει το λύκειο, να βρει δουλειά, να βρει τη σειρά
της, τι θα σπουδάσει και µέσα από αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια να ενταχθεί στην παραγωγή µε τη µεγαλύτερη αναίδεια απέναντι στη νεολαία ο Πρωθυπουργός το εξαγγέλλει. Λέει, βέβαια,
«θα το µελετήσουµε και θα διαβουλευτούµε». Το εξαγγέλλει
όµως. Στράτευση στα δεκαοκτώ. Από πού κι ως πού; Και τι σχέση
έχει αυτό µε την ενίσχυση της Εθνικής Άµυνας;
Τελειώνω. Το φαινόµενο του εθνοφύλακα στη Λέσβο, που
έγραψε αυτά τα «περίφηµα», ότι είναι έτοιµος να πυροβολήσει
κινούµενους στόχους σε αυτό το πεδίο βολής όπου εγκαθίστανται οι πρόσφυγες, είναι φαινόµενο της Νέας Δηµοκρατίας. Και
βέβαια απελύθη. Ορθώς. Είναι πράξη δικαιοσύνης και σύνεσης.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, προφυλαχτείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε ξεπεράσει τα δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μακάρι!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η συζήτηση για τους εξοπλισµούς που
εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ελαφρά τη καρδία, χωρίς σχέδιο,
χωρίς προγραµµατισµό, χωρίς τη γνώµη των υπευθύνων οργάνων του στρατεύµατος, είναι ένα µεγάλο θέµα, που πρέπει να
απασχολήσει την ελληνική Βουλή. Το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει κυρίως να είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις στο θέµα
των εξοπλισµών, που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιµο
ζήτηµα για την άµυνα της χώρας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται αναµφίβολα για ένα
πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου, που περιλαµβάνει πλήθος διατάξεων αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων. Είναι από τα νοµοσχέδια
εκείνα που ορίζουν τη ζωή µας στη µετά κορωνοϊό εποχή.
Θα µου επιτρέψετε, χάριν του χρόνου, να περιοριστώ σε µερικά σπουδαία, κατά τη γνώµη µου, σηµεία.
Εκείνο που διακρίνεται στο νοµοσχέδιο είναι µία τάση να πληγούν οι εργαζόµενοι µε τις διάφορες διατάξεις, µε τις οποίες νοµιµοποιείται στον βωµό του κορωνοϊού η απλήρωτη και αδήλωτη
εργασία µε τη θέσπιση απλήρωτων υπερωριών για όσους τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα.
Τι είναι πάλι αυτό πάλι, κύριοι της Κυβέρνησης; Πώς να ερµηνεύσει κανείς το να δικαιολογεί η πολιτεία και να θεσπίζει την
απλήρωτη και αδήλωτη εργασία; Το άρθρο 17 πετσοκόβει το
δώρο Χριστουγέννων, που αφορά αµέτρητους εργαζόµενους,
που τέθηκαν πρόσφατα σε αναστολή συµβάσεων εργασίας, επίδοµα που θα υπολογίζεται πλέον όχι µε βάση τον ονοµαστικό
µισθό, αλλά µε βάση την αποζηµίωση ειδικού σκοπού των 534
ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό τι είδους κοινωνική πολιτική
είναι άραγε; Εδώ µιλάµε για συρρίκνωση εισοδηµάτων ολόκληρων οµάδων εργαζοµένων.
Όπως και να το πάρει κανείς, το σχέδιο νόµου αφήνει πολλά
κενά και από ό,τι φαίνεται πάλι οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που θα
πληρώσουν την κρίση του κορωνοϊού. Και αυτό σε µία εποχή που
η ανεργία αρχίζει να εκτινάσσεται σε ανησυχητικά επίπεδα.
Θέλουµε να µιλάµε για τέχνες και για πολιτισµό σε αυτή τη
χώρα. Με όσα προβλέπει το άρθρο 15 καλύπτονται για τους

18276

µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο οι επαγγελµατίες της τέχνης και
του πολιτισµού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί κ.λπ.. Τι θα γίνει,
όµως, από εκεί και πέρα, κύριοι συνάδελφοι, µε δεδοµένο ότι ο
τουρισµός µας φέτος συρρικνώθηκε, ενώ οι προβλέψεις για το
2021 δεν είναι καλύτερες;
Είναι φανερό και το έχουµε επισηµάνει ως Ελληνική Λύση ότι
δυστυχώς πάµε για κατάργηση ολόκληρων κλάδων στον τουρισµό µας. Θα σας δείξω κάποια σηµεία που δείχνουν την προχειρότητα του νοµοσχεδίου και των κυβερνητικών αποφάσεων σε
αυτή την τόσο κρίσιµη συγκυρία.
Συµφωνούµε ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας πρέπει να ενισχυθεί. Λέτε πως παρατείνονται για τέσσερις µήνες οι συµβάσεις
του διοικητικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, χωρίς όµως να ξέρουµε
ποιες ειδικότητες αφορούν. Και γιατί µόνο για τέσσερις µήνες;
Μετά ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί ως διά µαγείας;
Επίσης, νοµοθετεί η Κυβέρνηση δήθεν επειγόντως για τις δηµόσιες προµήθειες, ενώ είχε τόσο καιρό να το κάνει µε την άνεσή
της. Γιατί άραγε δεν έγινε έγκαιρα ανοιχτός διαγωνισµός, ώστε
να εξασφαλιστεί καλύτερη τιµή για το δηµόσιο και να υπάρχει
διαφάνεια;
Σε αυτό το σηµείο θα κάνω µια αναφορά σε κάτι που ούτε το
παρόν σχέδιο νόµου προβλέπει, αλλά ούτε και έχετε φέρει µέχρι
τώρα στη Βουλή: στον σχεδιασµό για το σύστηµα πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, που και η ίδια η Κυβέρνηση έκρινε ως απολύτως αναγκαίο για την αντιµετώπιση της νέας εποχής του κορωνοϊού. Πού είναι, λοιπόν, αυτός ο σχεδιασµός; Γιατί δεν τον
συµπεριέλαβε η Κυβέρνηση στο παρόν νοµοσχέδιο; Ηµίµετρα,
λοιπόν, και όχι ολοκληρωµένο σχέδιο. Πώς έπειτα να µην ανησυχούµε γι’ αυτά που έρχονται ύστερα από νέα πιθανή έξαρση της
επιδηµίας - πανδηµίας;
Πάµε, τέλος, στο πιο ευαίσθητο θέµα, αυτό της σχολικής χρονιάς, στο οποίο δυστυχώς η Κυβέρνηση µένει µετεξεταστέα.
Γιατί; Διότι, ενώ υπήρχε τόσος χρόνος να οργανωθεί ένα σχέδιο
πλήρες και άρτιο, τελικά η Κυβέρνηση πήρε αυτή την περίεργη
απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία µε υποχρεωτική τη χρήση της
µάσκας από τους µαθητές και µάλιστα κάτω των δώδεκα ετών.
Μέχρι και είκοσι επτά παιδιά, όµως, θα στοιβάζονται µέσα σε µικρές αίθουσες. Το Υπουργείο, όµως, αναγνωρίζει τη µάσκα ως
το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα. Πού είναι τα απαραίτητα µέτρα
αποστασιοποίησης; Πού είναι η πρόσληψη νέου έκτακτου διδακτικού προσωπικού; Πού είναι η αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας;
Κλείνοντας να επισηµάνω ότι νοµοθετήµατα όπως αυτό είναι
πολύ κρίσιµα, αφού προσδιορίζουν µια κατάσταση σχεδόν µόνιµη που προκύπτει στη µετά την πανδηµία εποχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι σαφές ότι πάµε για επανεκκίνηση της οικονοµίας και ολοκληρωµένων επαγγελµατικών κλάδων. Αυτό πρέπει να το προσέξει η Κυβέρνηση που έχει φανεί απροετοίµαστη σε πολλά από
την αρχή αυτής της κρίσης και να δίνει την πρέπουσα προσοχή
σε νόµους που ορίζουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούµε από
εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τώρα θα ακολουθήσει ο κ. Μπουκώρος για πέντε λεπτά και
µετά οι εισηγητές, εφόσον το επιθυµούν, για τέσσερα λεπτά.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Με την ανοχή σας φυσικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάντα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν υπάρχει αµφιβολία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το περιεχόµενο του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι πολύ σηµαντικό, διότι οι διατάξεις του
στοχεύουν στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, στον περιορισµό
των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδηµίας, αλλά
και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µε αποφάσεις που έχουν ληφθεί και προοιωνίζουν και άλλες που πρόκειται
να ληφθούν για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων, όπως ο
Πρωθυπουργός δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι ενώ σε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο θα περιµέναµε µια
τεκµηριωµένη κριτική µε διατύπωση προτάσεων, εκείνο που ο
κάθε καλόπιστος και προσεκτικός παρατηρητής της σηµερινής
συζήτησης εύκολα µπορεί να διαπιστώσει δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα συνονθύλευµα υποσχέσεων και ευχολογίων, µια ατέρµονη «λαολειχία», σύµφωνα µε την οποία πρέπει να δοθούν τα
πάντα στους πάντες χωρίς καµµία αξιολόγηση και κυρίως χωρίς
καµµία κοστολόγηση.
Βεβαίως, το τάξιµο, κύριε της Αντιπολίτευσης, δεν χαλάει
σπίτι, λέει ο ελληνικός λαός. Ωστόσο σε κρίσιµες περιστάσεις,
όπως η εποχή την οποία διέρχεται η χώρα, η οποία αντιµετωπίζει
µια τριπλή πρόκληση, η οποία συνίσταται στην αντιµετώπιση της
πανδηµίας, στις συνέπειες αυτής, αλλά κυρίως στην προάσπιση
των εθνικών συµφερόντων της χώρας µας, απαιτεί, αν θέλετε,
µια σωφροσύνη µεγαλύτερη, µια σοβαρότητα, µια ψυχραιµία και
κυρίως, τεκµηριωµένες και κοστολογηµένες προτάσεις.
Είναι εύκολο τις εύκολες και ανώδυνες εποχές να υπόσχονται
τα πάντα οι πάντες στους πάντες, αλλά τέτοιες εποχές θα
έπρεπε να είµαστε όλοι πιο µετρηµένοι στα λόγια µας.
Πολυδιάστατα, λοιπόν, τα προβλήµατα, αλλά πολυδιάστατη
και η πολιτική που ανακοινώνεται από την Κυβέρνηση. Κι αυτό
δεν συνάγεται µόνο από το περιεχόµενο του σηµερινού νοµοσχεδίου, αλλά κυρίως από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη
Θεσσαλονίκη. Και για να µη λέµε λόγια και θεωρητικές προσεγγίσεις, ας δούµε την πραγµατικότητα.
Διαπιστώνω από την Αντιπολίτευση µια άποψη ότι το πρώτο
κύµα αντιµετωπίστηκε επιτυχώς και ότι το δεύτερο αντιµετωπίζει
προβλήµατα. Έχουµε περισσότερα κρούσµατα. Βεβαίως, κύριοι,
έχουµε περισσότερα κρούσµατα. Πρέπει να µας ανησυχεί αυτό;
Βεβαίως πρέπει να µας ανησυχεί. Έχουµε και περισσότερα τεστ.
Ο δείκτης, όµως, θνησιµότητας στη χώρα -το είπα και στην
πρωτολογία µου- ευτυχώς ακόµα κρατιέται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Έχουµε τριάντα ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους
ανά εκατοµµύριο πληθυσµού. Αυτό κατατάσσει τη χώρα µας
στην εκατοστή δέκατη θέση. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα που
δεν µπορεί να αγνοηθεί.
Βεβαίως, καλώς κάνει και κάνει κριτική η Αντιπολίτευση και
καλώς κάνει η Κυβέρνηση και επιταχύνει ρυθµούς και λαµβάνει
µέτρα, γιατί δεν θέλουµε τα κρούσµατα να γίνουν θύµατα. Κι ευχόµαστε να µη γίνει έτσι και νοµίζω ότι όσο εκπονούνται πολιτικές θωράκισης του εθνικού συστήµατος υγείας µε έξι χιλιάδες
διακόσιες προσλήψεις, όπως λέει η ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας µέχρι σήµερα, όσο λοιπόν αυξάνονται τα τεστ, όσο αυξάνονται τα µέτρα και τοπικού χαρακτήρα όπου διαπιστώνεται ότι
χρειάζεται η λήψη τέτοιων µέτρων, ελπίζω ότι θα µείνουµε στην
εκατοστή δέκατη θέση από πλευράς αριθµού θυµάτων. Αυτό
είναι το σηµαντικό.
Διότι όλες οι πολιτικές, είτε συµφωνούµε µε αυτές είτε διαφωνούµε, έχουν αυτή τη στόχευση, να προστατέψουν εν τέλει την
ανθρώπινη ζωή. Ας µη µεµψιµοιρούµε. Ευτυχώς αυτό µέχρι τώρα
η χώρα το καταφέρνει.
Οι συνέπειες της πανδηµίας: ανυπολόγιστες, µεγάλες, οδυνηρές για την κοινωνία και την οικονοµία. Όµως δεν έχουµε µια
άπραγη Κυβέρνηση. Έχουµε µια Κυβέρνηση που απαγόρευσε
τις απολύσεις και επιδοτεί την αναστολή εργασίας. Από τη ζηµιά
βγαίνει κέρδος;
Ένας εργαζόµενος που έπαιρνε 750 ευρώ -εγώ δεν σας λέω
πολλά- και παίρνει τώρα 534 είναι κερδισµένος; Όχι. Γι’ αυτό και
υπάρχουν και παράλληλα µέτρα, όπως είναι η µείωση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, οι οποίες θα δώσουν σε έναν
χαµηλόµισθο 120 ευρώ τον χρόνο, σε έναν µεσαία αµειβόµενο
250 ευρώ τον χρόνο, σε έναν υψηλά αµειβόµενο 350 ευρώ τον
χρόνο. Σε συνδυασµό µε την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα φτάσουµε κοντά στον έναν µισθό µόνο µε αυτά τα δύο
µέτρα. Για τους δε ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες,
η αναστολή αυτή της εισφοράς αλληλεγγύης συνιστά ένα σηµαντικό ποσό.
Και, βεβαίως, εγώ µένω στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι
ανακοινώνουµε 6,8 δισεκατοµµύρια µέτρα αυτή την ώρα, αλλά
έχουµε στις αποθήκες πυροµαχικών και άλλα πολεµοφόδια. Δεν
ξέρουµε ποια θα είναι η εξέλιξη σε καµµία περίπτωση. Δεν µπο-
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ρεί κανείς µε βεβαιότητα να πει σήµερα ότι η εξέλιξη θα είναι
αυτή και η διάρκειά της θα είναι αυτή και κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις θα είναι αυτές οι συγκεκριµένες στην οικονοµία.
Νοµίζω ότι γίνεται µια πολιτική σύνεσης. Αφήνουν τραύµατα
τα αποτυπώµατα της πανδηµίας και η κυβερνητική πολιτική έρχεται να τα περιορίσει και κυρίως, ναι, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να χτίσει την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης για την
επόµενη µέρα. Κι αυτό γίνεται και στο ζήτηµα των εθνικών µας
συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν υποχώρησε τόσο εύκολα, έστω και περιστασιακά, η Τουρκία, γιατί πάντα εκεί θα είναι. Η προκλητικότητά της, η επιθετικότητά της και η διεκδικητικότητά της έχουν αναβαθµιστεί. Όµως
η χώρα αυτό το τελευταίο διάστηµα κατόρθωσε να χτίσει ένα διπλωµατικό τείχος. Η Τουρκία ουσιαστικά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη έµεινε µε µισή Λιβύη. Όλα τα
µεσογειακά και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη συµπαρατάχθηκαν εµπράκτως µε την Ελλάδα.
Αυτό δεν µας αρκεί φυσικά, γι’ αυτό και πάµε στην ενίσχυση
των Ενόπλων Δυνάµεων µε σύγχρονα οπλικά συστήµατα και, κυρίως, µε έµψυχο υλικό, µε βάση τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα χρειάζεται η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι έχω αρκετό χρόνο και από την πρωτολογία που µίλησα
µόνο για τρία λεπτά.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων τις
καθορίζουν οι ανάγκες της χώρας και οι προκλήσεις που καλείται
να αντιµετωπίσει η χώρα. Άλλωστε είναι αυτό το έµψυχο υλικό,
τα στελέχη του Ναυτικού µας, οι πιλότοι µας, οι αξιωµατικοί µας
και οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς που αντιµετώπισαν αγόγγυστα, µε συνέπεια, νυχθηµερόν τις προκλήσεις του τελευταίου
καιρού. Αυτό το προσωπικό, λοιπόν, τις γυναίκες και τους άνδρες
των Ενόπλων Δυνάµεων έρχονται οι πολιτικές της Κυβέρνησης
να ενδυναµώσουν, βεβαίως µε την αρωγή των σύγχρονων οπλικών συστηµάτων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και για τα
οποία δεν είδα να υπάρχουν σηµαντικές αντιρρήσεις.
Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός ότι τα εθνικά µας συµφέροντα πλέον -και για τους λόγους των φυσικών πόρων και για
τους λόγους των αγωγών και των ευρύτερων συµµαχικών και του
διεθνούς εµπορίου- ακουµπάνε και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε
συνδυασµό µε τις επαφές οι οποίες αναζωπυρώνονται στον
χώρο των Βαλκανίων, η Ελλάδα διαδραµατίζει τον ρόλο και, βεβαίως, πέρα από τις όποιες διαφοροποιήσεις και διαφορετικές
θέσεις και απόψεις, πρέπει να µας απασχολεί όλους η δηµιουργία ενός αρραγούς εθνικού µετώπου, γιατί αυτά είναι προκλήσεις
όχι κάποιων συγκεκριµένων κυβερνήσεων ή πολιτικών κοµµάτων
αλλά ολόκληρων γενεών.
Εµείς ποτέ δεν είπαµε ότι τα κάνουµε όλα τέλεια ή ότι δεν
υπάρχουν αστοχίες. Λέµε ότι υπάρχει ένας προγραµµατισµός,
υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα,
αντιµετωπίζονται επιτυχώς και αυτό πράγµατι ενισχύει την εθνική
µας αυτοπεποίθηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πράγµατι,
κύριε Μπουκώρο, είχατε δέκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μου χρωστάτε δύο, κύριε Πρόεδρε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λοβέρδο, κάτι θέλετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δευτερολογήσω
στη σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βλέπω ότι
ο χρόνος σας είναι πιεσµένος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν δεν υπάρχει χρόνος, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα µιλήσουν οι εισηγητές και ο Υπουργός. Είναι εδώ όλοι οι εισηγητές;
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Θέλουν να µιλήσουν όλοι οι εισηγητές; Από ό,τι βλέπω, όλοι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Να ξεκινήσουµε, κύριε Πρόεδρε;
Πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τέσσερα
λεπτά. Είναι αρκετά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Από ό,τι είδα από τον προηγούµενο οµιλητή, νοµίζω πως δικαιούµαι κάτι παραπάνω, αλλά θα
είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τέσσερα
λεπτά. Τα δικαιούστε όλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Αποστόλου, δεν εξάντλησα
τον χρόνο µου. Ως Κοινοβουλευτικός µίλησα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Χάνουµε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Άκουσα την τοποθέτησή σας. Διαχειριστήκατε µια πρώτη, επιτυχηµένη, χάρη στην προσπάθεια του
ελληνικού λαού, αντιµετώπιση της πανδηµίας, κατά έναν τρόπο,
κατ’ αρχάς, επικοινωνιακό. Νοµίζω πως ο βασικός σας στόχος
είναι πώς θα εµφανιστεί αυτή η προσπάθεια ως προσωπικός
θρίαµβος του κ. Μητσοτάκη, ενώ ουσιαστικά ήταν αποτέλεσµα
µιας µεγάλης προσπάθειας που κατέβαλε ο ελληνικός λαός.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα, στη δεύτερη φάση, όπου ειλικρινά
αυτό που κάνετε, να χρησιµοποιήσετε την πανδηµία ως εργαλείο
για να φέρετε διατάξεις οι οποίες δεν έχουν καµµιά σχέση µε το
περιεχόµενο των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι
αναδεικνύετε ζητήµατα τα οποία κανονικά έπρεπε να έρθουν
έτσι. Γιατί να µην έρθουν οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου όπως ήταν και όπως υπήρχε υποχρέωση εξαιτίας του επείγοντος και της ανάγκης, αλλά έρχεστε και βάζετε άλλες
διατάξεις που ουσιαστικά τι κάνουν; Υπηρετήθηκε η προσπάθειά
σας να επιτεθείτε στα εργασιακά δικαιώµατα, να επιτεθείτε στην
παιδεία και γενικότερα, να δηµιουργήσετε ουσιαστικά µια εικόνα,
η οποία τι δείχνει; Ότι πραγµατικά δεν σέβεστε τον Έλληνα εργαζόµενο, δεν σέβεστε τον Έλληνα εκπαιδευτικό.
Πέραν αυτών, υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβληµα -ιδιαίτερα
επειδή το θέµα της τραγωδίας που βίωσε η Εύβοια αναδείχθηκε
και στη Βουλή- ότι επικοινωνιακά διαχειριστήκατε το συγκεκριµένο ζήτηµα, όταν ήδη υπήρχαν και ανάλογες πιστώσεις και έργα
τα οποία είχαν ωριµάσει για να αντιµετωπίσουν το µεγάλο αντιδιαβρωτικό και αντιπληµµυρικό ζήτηµα που είχε η περιοχή µετά
τις περσινές πυρκαγιές.
Έρχεστε, λοιπόν, όλα αυτά και τα χρησιµοποιείτε όχι απλά, θα
έλεγα, επικοινωνιακά. Διότι, όντως, είναι χαρακτηριστική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Χαλκίδα. Ένα λεπτό, δύο λεπτά
µε το ελικόπτερο, ίσα-ίσα για να βγει η φωτογραφία και να φύγει.
Άρα, λοιπόν, γιατί εµείς να µην αντιδράσουµε σε όλο αυτό το
σκηνικό το οποίο εσείς δηµιουργείτε, όταν από τη δική µας
πλευρά και, βεβαίως, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση στηρίξαµε την
προσπάθεια του ελληνικού λαού και µε τις προτάσεις που στη
συζήτηση που κάναµε εδώ, σας καταθέσαµε. Ήµασταν διαθέσιµοι να στηρίξουµε την προσπάθεια, αρκεί βεβαίως από τη δική
σας πλευρά να προβαίνατε στην απόσυρση.
Φαντάζεστε τώρα εσείς ότι θα πιστέψει η ελληνική κοινωνία,
θα πιστέψουµε εµείς ότι ο κ. Βρούτσης δεν γνωρίζει ότι θεσµοθετεί την αδήλωτη και απλήρωτη εργασία; Δεν γνωρίζει η κ. Κεραµέως ότι µε την είσοδο των καµερών στις τάξεις, στα
µαθήµατα των σχολείων ουσιαστικά φέρνει -το είπα και θα το πω
και τώρα- Big Brother στις τάξεις των σχολείων;
Άρα, λοιπόν, από τη δική µας πλευρά, τουλάχιστον σε αυτή
την πορεία, είµαστε και θα δώσουµε µαζί µε τον ελληνικό λαό
την προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία. Όµως,
επιτέλους, κάποια στιγµή αντιληφθείτε ότι η συµπεριφορά σας,
ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους ζητήµατα, δεν είναι αυτή που αναδεικνύει την ανάγκη να υπηρετήσουµε όλοι µαζί αυτή την προσπάθεια.
Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Αποστόλου.
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Ο κ. Πουλάς έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον αγαπητό συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, σχετικά µε τα νούµερα που παρουσιάσατε.
Καµµιά φορά τα νούµερα κάνουν και λάθη και αυτή η κατάσταση που τώρα παρουσιάζετε ότι είναι πάρα πολύ καλή -και δεν
θα διαφωνήσω- µπορεί να αλλάξει άµεσα. Το πρόβληµά µας είναι
ότι δεν έχουµε θωρακίσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το είπα και στην πρωτολογία µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Αυτό είναι το πρόβληµά µας και γι’ αυτό
εµείς ασκούµε κριτική πάνω σε αυτό το πεδίο, ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι γυµνό αυτή τη στιγµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το είπα και στην πρωτολογία µου
και στη δευτερολογία µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Αν δεν πάνε καλά τα πράγµατα, θα αντιµετωπίσουµε προβλήµατα, θα δούµε άλλες καταστάσεις. Το ένα
είναι αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι καταθέσατε τροπολογίες επί τροπολογιών, έξι, επτά τον αριθµό; Αυτό δεν είναι
δείγµα καλής νοµοθέτησης. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι τροπολογίες
έχουν ένα όραµα, έχουν ένα σχέδιο για το πώς θα λύσουµε τα
προβλήµατα της χώρας.
Να πάµε και σε ένα άλλο θέµα το οποίο άπτεται της δικής µου
ειδικότητας, ως γιατρός: για τους νεφροπαθείς. Δίνετε µια παράταση µέχρι τις 30-12-2020 να ενταχθούν οι νεφροπαθείς που
περιφέρονται στα νοσοκοµεία των Αθηνών σε µονάδες ΜΧΑ και
σε ιδιωτικές µονάδες.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα να το λύσετε στη ρίζα
του. Ξέρω τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ξέρω και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοί µου, οι νεφρολόγοι κάθε φορά να τους έρχεται ένα
καινούργιο περιστατικό στην κλινική και όχι να µην ξέρουν να το
διαχειριστούν, αλλά να είναι ένας άνθρωπος ένα άψυχο σώµα,
το οποίο βάζουµε στην αιµοκάθαρση, κάνει τέσσερις ώρες αιµοκάθαρση και σηκώνεται και φεύγει.
Ο ασθενής, ο νεφροπαθής χρειάζεται παρακολούθηση. Πρέπει
αυτό το θέµα να το δείτε πιο σοβαρά και να το λύσετε οριστικά,
εντάσσοντάς τους είτε στις ΜΧΑ, είτε στις µονάδες του ιδιωτικού
τοµέα, είπε και στις κρατικές µονάδες. Διότι υπάρχουν και εκεί
θέσεις.
Ένα άλλο που θέλω να σας επισηµάνω είναι ότι τελευταία
στιγµή αποφασίσατε να εµπλέξετε και τον διευθυντή της περιφέρειας που αφορά στη δηµόσια υγεία. Σας το λέγαµε ότι οι
υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν γιατρούς θα µπορούσαν
να εµπλακούν στη διαχείριση του COVID.
Τώρα έρχεται ξαφνικά και θα αποφασίζουν µαζί µε τον περιφερειακό συντονιστή, είτε της πρωτοβάθµιας είτε της δευτεροβάθµιας, για το ποια σχολεία θα κλείνουν, ποια θα ανοίγουν και
πώς θα γίνεται η διαχείριση των περιστατικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία, που εύχοµαι να µην παρουσιαστούν καθόλου. Νοµοθετείτε, δηλαδή, εκ των υστέρων.
Θα µπορούσαµε να πούµε και άλλα πολλά. Θα µείνω σε αυτά,
σεβόµενος τον χρόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Πουλά.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, αγωνιάτε
µήπως και αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία του λαού και τη
µόρφωση των παιδιών τους, για αξιοπρεπές εισόδηµα των εργαζοµένων, για ουσιαστική προστασία των ανέργων; Γι’ αυτό αρνείστε να προσλάβετε γιατρούς, υγειονοµικό προσωπικό, να
αυξήσετε τις µονάδες εντατικής θεραπείας, σύµφωνα µε τον
ΠΟΥ, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, να χρηµατοδοτήσετε
την υγεία, να κάνετε τάξεις σε καινούργιες αίθουσες, που υπάρχουν, µε δεκαπέντε µαθητές και στοιβάζετε τους µαθητές εικοσιπέντε και είκοσι επτά, όπως ψηφίσατε στην προηγούµενη
τροπολογία που φέρατε; Αυτή είναι η αγωνία σας; Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, µην τυχόν και ο θετικός προϋπολογισµός πάει για
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τον λαό και δεν µείνει το χρήµα να το ροκανίσουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που τους µπουκώνετε διαρκώς;
Και έρχεστε εδώ να πείτε ότι όλα είναι εντάξει, ότι την πανδηµία τη διαχειριστήκαµε µε κριτήριο την υγεία του λαού; Κύριε
Μπουκώρο, οι ζωές των ανθρώπων είναι νούµερα; Θα είχαµε
τόσα κρούσµατα στο εργοστάσιο στα Γιαννιτσά, αν υποχρεώνατε τον εργοδότη να κάνει δωρεάν τεστ στους εργαζόµενους;
Θα είχαµε τόσα κρούσµατα στα νοσοκοµεία, στα γηροκοµεία, αν
πράγµατι υπήρχαν όλα αυτά τα µέτρα που έπρεπε να πάρετε;
Ευθύνεστε για τους διασωληνωµένους, για τους θανάτους και
για τα κρούσµατα. Είναι δικό σας έργο αυτή η εξέλιξη µε την πανδηµία και τώρα πρέπει να πάρετε άµεσα µέτρα, αλλιώς είσαστε
υπόλογοι απέναντι στον ίδιο τον λαό.
Ήρθε εδώ και ο κύριος Υπουργός Εργασίας να µας πει ότι τα
µέτρα που παίρνει είναι φιλεργατικά. Είναι φιλεργατικό το µέτρο
οι εργαζόµενοι να ζουν µε 534 ευρώ, όσοι παίρνουν, όσοι είναι
σε αναστολή; Είναι φιλεργατικό το µέτρο να µειώνεται το εισόδηµα του εργαζόµενου πάνω από 20%; Είναι φιλεργατικό το
µέτρο να δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί τον
εργαζόµενο για υπερωρίες χωρίς καµµία αµοιβή;
Είναι φιλεργατικό το µέτρο να λέτε στον εργοδότη, στον επιχειρηµατία «µπορείς να απασχολείς µε υπερωρίες το προσωπικό,
όσο θέλεις, όποτε θέλεις και να τους πληρώνεις όσο θέλεις και
αν θέλεις;». Αυτή είναι εργασιακή κόλαση, είναι µεσαίωνας.
Είναι φιλεργατικό το µέτρο να καταργείτε το δώρο Χριστουγέννων, τον 13ο µισθό, γιατί αυτός είναι, ο 13ος µισθός. Σήµερα
εσείς λέτε θα υπολογίζει στο επίδοµα, στα 534 ευρώ. Ποιον πάτε
να πείσετε; Δεν τα ζουν οι εργαζόµενοι; Πάτε να πείσετε τους
εργαζόµενους;
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει να πάρετε πίσω, έστω και τώρα,
πριν την ψηφοφορία τα άρθρα 10, 17 και 18. Αλλάζει ριζικά το
εργατικό δίκαιο, ό,τι έζησε η εργατική τάξη τους τελευταίους αιώνες.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θέλαµε να αναφερθούµε στην
τροπολογία 455/79. Ήρθε εδώ ο κ. Σταϊκούρας και µίλησε επί µακρόν. Ξεκαθαρίζετε το τοπίο στις επιχειρήσεις για να τις ιδιωτικοποιήσετε πολύ γρήγορα και καθαρά. Θα τις δώσετε στους
επιχειρηµατικούς οµίλους, επιχειρήσεις όπως είναι η ΠΥΡΚΑΛ,
τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ή η ΕΛΒΟ που ανέφερε εδώ ο κ. Σταϊκούρας, αλλά και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Ανοίγετε, λοιπόν,
τον δρόµο να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να µπορούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι εδώ να ροκανίσουν, να αρπάξουν τα φιλέτα αυτά
των επιχειρήσεων.
Επίσης, µε την τροπολογία 456/80 διευκολύνετε συνολικά τις
ιδιωτικοποιήσεις. Υπάρχουν νέες ρυθµίσεις στην παράγραφο 5
για τον Υµηττό. Θα µπορούσαµε σ’ αυτό να πούµε «παρών».
Γιατί; Γιατί απλά παρατείνεται και δεν απαγορεύεται. Το επόµενο
διάστηµα αυτή η στρατηγική µελέτη για τον Υµηττό είναι βέβαιο
ότι θα παραχωρήσει µεγάλο µέρος του στις ορέξεις των επιχειρηµατικών οµίλων.
Και, τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 457/81, εµείς και εδώ
είµαστε κατά, γιατί δεν λύνει το θέµα των δικαστηρίων. Αντίθετα
ενώ σήµερα και οι δικηγόροι και οι δικαστές ζουν µια κατάσταση
στα δικαστήρια, αυτό δεν µπορεί να λυθεί ηλεκτρονικά. Δεν µπορεί να λυθεί. Εξάλλου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και οι
δικηγόροι και συνολικά οι δικηγορικοί σύλλογοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα
χρειαστώ πολύ χρόνο.
Θα αναφερθώ µόνο σε δύο θέµατα. Το πρώτο θέµα είναι αυτά
τα µεγέθη, αυτά τα νούµερα µάλλον, που ανακοίνωσε σήµερα ο
Υπουργός Οικονοµικών. Προσπαθούµε πάρα πολύ καιρό τώρα
να βρούµε ποια είναι τα πραγµατικά νούµερα, αυτά που διατίθενται πραγµατικά στην ελληνική οικονοµία και ποια διαφορά
έχουν µε τις δηλώσεις. Βρίσκουµε συνεχώς διαφορετικές δηλώσεις, όπως και αυτή που ακούσαµε σήµερα.
Αυτό που ακούσαµε είναι ότι αυξήθηκε το «µαξιλάρι», η ταµειακή ρεζέρβα που έχει το δηµόσιο από τα 37,5 δισεκατοµµύρια στα
38,5 δισεκατοµµύρια. Παράλληλα, ακούσαµε ότι το κράτος δανείστηκε σε έξι δόσεις 14 δισεκατοµµύρια. Επιπλέον, πήρε τα ANFAs
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ύψους ενάµισι δισεκατοµµυρίου. Συνολικά, λοιπόν, µπήκαν 15,5
δισεκατοµµύρια και το µαξιλάρι αυξήθηκε κατά ένα δισεκατοµµύριο. Αυτό σηµαίνει ότι, στην ουσία, στην οικονοµία διατέθηκε κρατική ρευστότητα 14,5 εκατοµµύρια, από την οποία φυσικά πρέπει
να αφαιρέσουµε την υστέρηση των εσόδων του δηµοσίου, η οποία
ήταν στο πρώτο επτάµηνο περίπου 4,1 δισεκατοµµύρια. Άρα διατέθηκαν στην ελληνική οικονοµία λίγο παραπάνω από 10 δισεκατοµµύρια, ποσό που θεωρούµε εξαιρετικά χαµηλό.
Από την άλλη πλευρά νοµίζουµε ότι δεν θα έπρεπε να υπερηφανεύεται που διατηρεί η Ελλάδα ένα τέτοιου ύψους «µαξιλάρι»
τη στιγµή που έχει τόσες πολλές ανάγκες. Είναι δυνατόν να διατηρούµε 38,5 δισεκατοµµύρια, όταν πρέπει να ξέρουµε όλοι
πολύ καλά ότι για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονοµία θα πρέπει
να γίνουν δηµόσιες επενδύσεις, να διατεθεί ένα µεγάλο ποσό στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ούτως ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι ιδιωτικές επενδύσεις; Νοµίζουµε ότι είναι
µια ανεύθυνη οικονοµική πολιτική που θα την πληρώσουµε τελικά
πολύ ακριβά.
Επίσης, ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε προηγουµένως
ο κ. Παφίλης. Δεν είναι αυτή τη στιγµή εδώ, αλλά προφανώς µίλησε σαν εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και νοµίζω
ότι θα έπρεπε και εµείς να απαντήσουµε.
Ο κ. Παφίλης αναφέρθηκε σε µας. Είπε ότι ακολουθούµε µία
πολιτική πολύ δεξιά, ακροδεξιά, ούτως ώστε να προσελκύσουµε
ακροδεξιούς ψηφοφόρους. Νοµίζω ότι έκανε τεράστιο λάθος και
θα έπρεπε κάποια στιγµή να επανορθώσει.
Όσον αφορά τη Μόρια ανέφερε ότι εµείς είπαµε ότι γνωρίζουµε ποιοι έχουν βάλει τις πυρκαγιές. Προφανώς δεν γνωρίζουµε, εάν όµως το γνωρίζει ο ίδιος, θα είναι καλό να µας το πει.
Επίσης, θα έπρεπε να γνωρίζει -τουλάχιστον σύµφωνα µε αυτά
που είπε ο Πρωθυπουργός- ότι ο ένας στους δέκα, από αυτούς
τους µετανάστες που βρίσκονται στη Μόρια, είναι πρόσφυγας
και οι εννέα στους δέκα είναι µετανάστες. Αυτό είπε τουλάχιστον
ο Πρωθυπουργός.
Εµείς καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για δυστυχισµένους ανθρώπους που τους στέλνει η Τουρκία. Το καταλαβαίνουµε απόλυτα. Όµως έχουµε πρόβληµα µε αυτή την κατάσταση. Εάν έχει
κάποια συγκεκριµένη πρόταση, θα έπρεπε να την πει.
Τα προβλήµατα της Ελλάδας, όπως αναφέραµε και προηγουµένως, είναι η οικονοµία, η παιδεία και η υγεία και ταυτόχρονα
τα εθνικά. Αυτά είναι τα βασικά προβλήµατα της Ελλάδας.
Όµως και το µεταναστευτικό αποτελεί πρόβληµα. Μας δηµιουργεί προβλήµατα ασφαλείας και κοινωνικά προβλήµατα. Το
γνωρίζουµε όλοι, άρα θα έπρεπε να βρεθεί και εκεί µια λύση,
εκτός του ότι µέσα σε αυτούς τους µετανάστες που στέλνει η
Τουρκία, τους παράνοµους µετανάστες, υπάρχουν ασφαλώς αρκετοί φανατικοί ισλαµιστές οι οποίοι είναι πρόβληµα για την
άµυνά µας.
Θα έπρεπε, επίσης, να γνωρίζει ότι µια χώρα, όπως η δική µας,
η οποία είναι χρεοκοπηµένη και έχει τόσο µεγάλη ανεργία, είναι
πολύ δύσκολο να φιλοξενήσει τόσους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα µιλήσει ο Υπουργός.
Παρακαλώ να µην µπουν άλλοι συνάδελφοι στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µείνετε λίγο εκτός Αίθουσας µέχρι να αρχίσει η ψηφοφορία, καθώς και να µην είµαστε
όλοι µαζί στο ίδιο µέρος, να υπάρχουν αποστάσεις.
Κύριε Τσαβδαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω
χρήση της δευτερολογίας µου, γιατί έχω την άποψη ότι µετά από
έντεκα ώρες συνεδρίασης σήµερα και µετά από τέσσερις εξαντλητικές συνεδριάσεις στις επιτροπές, έχουµε εξαντλήσει το θέµα
και έχουν τεθεί τα επιχειρήµατα εκατέρωθεν αρκούντως. Τα θέµατα έχουν γίνει κατανοητά και βλέπω και από τις δευτερολογίες
των συναδέλφων ότι αναµασάµε τα ίδια και τα ίδια επιχειρήµατα,
χωρίς κάτι που να προάγει περαιτέρω την κουβέντα. Συνεπώς
δεν τίθεται θέµα δευτερολογίας εκ µέρους µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος για την οικονοµία του
χρόνου.
Πράγµατι, όπως είπε ο κ. Τσαβδαρίδης, όλες τις ηµέρες αυτές
εξαντλήσαµε τα επιχειρήµατα, ειπώθηκαν πολλά πράγµατα, τα
οποία ακούστηκαν, αλλά για µία ακόµη φορά θα θέλαµε να διευκρινίσουµε µερικά ζητήµατα.
Αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Ξανθός στο γεγονός ότι έχουµε αυξηµένα κρούσµατα. Προσπαθείτε να βρείτε κάτι για να κατηγορήσετε την Κυβέρνηση. Προφανώς και έχουµε αυξηµένα κρούσµατα, γιατί δεν έχουµε
lockdown. Το θέµα είναι πού βρίσκονται αυτά τα κρούσµατα µε
τα µέτρα που έχουµε πάρει και τι µέτρα παίρνουµε στη συνέχεια
προκειµένου να τα περιορίσουµε. Η χώρα λειτουργεί. Η οικονοµία λειτουργεί. Δεν έχουµε lockdown.
Αναφερθήκατε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το περασµένο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για τη
µεγάλη τοµή που σχεδιάζεται στη πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
µε τη λειτουργία µονάδων χρονίων παθήσεων και µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας. Μετά είπατε ότι πρέπει να δώσουµε έµφαση
στην αντιµετώπιση των χρονίων παθήσεων. Έτσι γίνεται σε όλον
τον πλανήτη. Οι χρόνιες παθήσεις αντιµετωπίζονται σε επίπεδο
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Δεν κάνουµε τίποτα λιγότερο,
δεν κάνουµε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, µονάδες
ηµερήσιας νοσηλείας στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Ναι,
γιατί να µην έχει το δηµόσιο; Έχει ο ιδιωτικός τοµέας. Δεν θέλετε
να έχει το δηµόσιο µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας; Και εδώ θα
κάνουµε τα αυτονόητα.
Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κορωνοϊού. Ήδη ετοιµάζουµε τα κατάλληλα, τα απαραίτητα πρωτόκολλα που έχουν
να κάνουν µε την αποκατάσταση όσων βλήθηκαν από τον κορωνοϊό, διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό το κοµµάτι αυτό και να µην
ασχολούµαστε µόνο µε αυτούς που έχουν νοσήσει.
Αναφερθήκατε στις προσλήψεις. Ενώ στην αρχή της πανδηµίας µας κατηγορούσατε ότι δεν κάναµε προσλήψεις, διαπιστώσατε και εσείς ότι τη στιγµή που ο αρχικός προγραµµατισµός
της Κυβέρνησης ήταν οι δύο χιλιάδες προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού, έχουν ξεπεράσει τις έξι χιλιάδες διακόσιες προσλήψεις µε συγκεκριµένο προγραµµατισµό και για µόνιµες προσλήψεις, όχι µόνο λοιπού προσωπικού, αλλά και γιατρών µε
άµεσες προκηρύξεις τώρα διακοσίων θέσεων για τις µονάδες εντατικής θεραπείας και επιπλέον διακοσίων θέσεων των χιλίων
διακοσίων τριών θέσεων που ολοκληρώνονται τις επόµενες ηµέρες µόνιµου ιατρικού προσωπικού, συν τον προγραµµατισµό που
έχουµε για την επόµενη χρονιά.
Προσλήψεις, λοιπόν, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τα κενά
και τις ανάγκες, όπως τα αντιµετωπίσαµε την περίοδο του κορωνοϊού και αποδείξαµε ότι µπροστά στην επιτυχή αντιµετώπιση
του κορωνοϊού δεν τίθεται θέµα προσλήψεων και θα προσλάβουµε το απαραίτητο προσωπικό.
Ειπώθηκε για τις µονάδες εντατικής θεραπείας ότι δεν υπάρχουν. Θα καταθέσουµε και τα σχέδια και τον προγραµµατισµό
για τις νέες µονάδες εντατικής θεραπείας που φτιάχνονται τόσο
από το κράτος όσο και µε τη βοήθεια δωρεών.
Ειπώθηκε ότι περάσαµε διατάξεις, προκειµένου να παρεκκλίνουµε των πολεοδοµικών ρυθµίσεων και ότι κινδυνεύουν αυτές
οι µονάδες να καταρρεύσουν. Έλεος! Οι διατάξεις που περάσαµε ήταν προκειµένου να επισπεύσουµε τις άδειες ανέγερσης
των µονάδων αυτών έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι να µπορέσουµε
πολύ σύντοµα να φτάσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Μας είπατε ότι άρον-άρον µετατρέψαµε µονάδες αυξηµένης
φροντίδας και άλλες µονάδες, δηµιουργώντας συνθήκες µονάδας εντατικής θεραπείας. Είδατε τι έγινε στο εξωτερικό. Διάδροµοι µετατράπηκαν σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Εµείς
συγκροτηµένα και µε σχέδιο, πράγµατι, µετατρέψαµε µονάδες
αυξηµένης φροντίδας, µετατρέψαµε ειδικές χειρουργικές αίθουσες όπου δηµιουργούνται συνθήκες µονάδας εντατικής θεραπείας, προκειµένου να αυξήσουµε τη διαθεσιµότητα στις
µονάδες αυτές, χωρίς να αφήσουµε, όµως, αυτούς που είχαν
ανάγκη χωρίς την παροχή υπηρεσιών υγείας.
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Για παράδειγµα, τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά από το
«Αττικό», που δηµιουργήσαµε συνθήκες µονάδας εντατικής θεραπείας, κατευθύνονταν στο «Ωνάσειο». Δεν αφήσαµε κανέναν
συµπολίτη µας πίσω, ούτε τα άτοµα της τρίτης ηλικίας στα γηροκοµεία, όπως µας είπατε, ούτε κύριε Πουλά, -είναι και χαρακτηριστικό
παράδειγµα
αυτότους
περιφερόµενους
νεφροπαθείς που είναι ανασφάλιστοι συµπολίτες µας. Τους καλύψαµε, θα τους καλύψουµε και έχουµε συγκεκριµένο σχέδιο
προκειµένου και την επόµενη περίοδο να έχουν την απαραίτητη
παροχή υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται.
Σε ό,τι αφορά τον διαγνωστικό έλεγχο. Θέλω για µία ακόµη
φορά να είµαι σαφής. Η παραγωγική δυναµικότητα της χώρας
είναι το άθροισµα του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Οπότε
η πολιτεία έκρινε ότι κάποιος έπρεπε να κάνει το τεστ, το έκανε
ο κάθε συµπολίτης µας χωρίς κόστος, είναι δωρεάν. Ο κάθε ένας
µπορεί να πάει στον ιδιωτικό τοµέα και να κάνει το τεστ. Όµως,
εφόσον η πολιτεία κρίνει ότι κάποιος πρέπει να κάνει το τεστ,
είναι δωρεάν και από τα οκτακόσια πενήντα τεστ που κάναµε τον
Μάρτιο ηµερησίως έχουµε ξεπεράσει τα δεκατέσσερις χιλιάδες
τεστ ηµερησίως αυτή τη στιγµή και µάλιστα η χώρα µας έχει το
προνόµιο στη φαρέτρα της να διαθέτει επιπλέον και ταχέα διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό. Θα έχουµε τη δυνατότητα να
καλύψουµε µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού.
Δεν υπήρξαν ποτέ ελλείψεις σε υλικά ούτε σε τεστ ούτε σε
µέσα ατοµικής προστασίας. Δεν παρακάµφθηκαν ποτέ διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού. Οι δωρεές, οι οποίες έχουν γίνει
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας από απλούς συµπολίτες µέχρι ιδιώτες και οργανισµούς, δηµόσιους και ιδιωτικές εταιρείες, είναι
πλήρως καταγεγραµµένες σε είδος και σε χρήµα. Ο εξοπλισµός
βρίσκεται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ο οποίος χρησιµοποιείται
προκειµένου να αναβαθµίσουµε τις υποδοµές µας για να αντιµετωπίσουµε ενδεχόµενο νέο κύµα του κορωνοϊού.
Επίσης σε ό,τι αφορά τους επικουρικούς γιατρούς και όλους
αυτούς που µάχονται καθηµερινά στις µονάδες υγείας: Κανένας
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δεν έµεινε απλήρωτος και κανένας δεν πρόκειται να µείνει απλήρωτος. Οι µισθοί, οι εφηµερίες θα πληρωθούν στο ακέραιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’157) και β) της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση
των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν
κατά τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’161)
και άλλες διατάξεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Η µία από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στα άρθρα 10, 17 και 18 του σχεδίου νόµου,
ενώ η άλλη από Βουλευτές του ΚΚΕ και αφορά στην αρχή και
στα άρθρα 10, 17 και 18 του νοµοσχεδίου.
Πιο συγκεκριµένα:
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί των άρθρων 10, 17 και 18 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος. Παρών.
Η κ. Αχτσιόγλου Έφη. Παρούσα.
Ο κ. Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Βίτσας Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Βούτσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά). Παρούσα.
Ο κ. Κόκκαλης Βασίλειος. Παρών.
Ο κ. Μάρκου Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος. Παρών.
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Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα. Παρούσα.
Ο κ. Παππάς Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Πολάκης Παύλος. Παρών.
Ο κ. Ραγκούσης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος). Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των άρθρων 10, 17 και 18 του
σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Κοµνηνάκα Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Παπαναστάσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Στολτίδης Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Προχωρούµε αµέσως στις δύο αιτηθείσες ονοµαστικές ψηφοφορίες που αφορούν στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συνεφώνησε.
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 10, 17 και 18 του
σχεδίου νόµου.
Σας ενηµερώνουµε ότι το σύστηµα θα παραµείνει ανοιχτό για
µία ώρα και τριάντα λεπτά. Όπως έχετε ενηµερωθεί από τις Κοινοβουλευτικές σας Οµάδες η προσέλευσή σας θα γίνει αλφαβητικά ανά εξήντα Βουλευτές και ανά τέταρτο προς αποφυγή
συνωστισµού.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα ήθελα
να σας ενηµερώσω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή συναδέλφου, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε την οποία γνωστοποιεί την ψήφο του. Η ψήφος αυτή θα
καταχωριστεί στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστεί στην ηλεκτρονική καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Η προαναφερθείσα επιστολική ψήφος καταχωρίζεται στα
Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. κ. Γεωργίου Παπανδρέου,
Γεωργίου Αρβανιτίδη, Χαράλαµπου Καστανίδης, Χαράς Κεφαλίδου, Ευαγγελίας Λιακούλη, Μπαράν Μπουρχάν, Δηµητρίου
Μπιάγκη, Αποστόλου Πάνα, Σταύρου Αραχωβίτη, Ιωάννη Δραγασάκη, Κωνσταντίνου Ζουράρι, Σπυρίδωνα Λάππα και Νίκου Ηγουµενίδη, οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική
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ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή την πρόθεση ψήφου
τους.
Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των
ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 282 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 124 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 282 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 10, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 10, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 124 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 282 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 17, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΌΧΙ», ψήφισαν 124 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 18 του νοµοσχεδίου ψήφισαν 282 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 18, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου18, δηλαδή «ΌΧΙ», ψήφισαν 114 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε
στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και τροπολογιών του νοµοσχεδίου. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους
εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές.
Επισηµαίνουµε και πάλι ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει πενήντα δύο άρθρα, οκτώ τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο,
καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για
ψήφιση. Και, βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφί-
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σει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο
άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “ “Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας”
(Α’157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων,
τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α’161) και άλλες διατάξεις για
την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων»
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 455/79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 459/83 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 454/78 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 458/82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ. Τροπ. 452/76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 43 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 45 όπως τροπ.ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 457/81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 461/85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 456/80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο Άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 10.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α’157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’161) και άλλες διατάξεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’
157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων,
τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για
την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων
Πίνακας περιεχοµένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’ 157)
Μέρος Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο - Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020
Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζοµένων στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέρος Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης
Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγµατισµού
Μέρος Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέµπτο - Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συµβάσεων επαγγελµατιών υγείας και
διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση του άρθρου 26
του ν. 4708/2020
Άρθρο έβδοµο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών Μονάδων
Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση
του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Άρθρο ένατο - Αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου
39 του ν. 4715/2020
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Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID - 19
Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών
τεστ για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
Άρθρο δωδέκατο - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών
COVID - 19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων του Μητρώου
Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και ΜΑΦ λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδοµικών αδειών για
Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέµπτο - Παράταση συµβάσεων οικογενειακών
ιατρών
Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρµάκων
Μέρος Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδοµο - Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Πίνακας περιεχοµένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’ 157)
Μέρος Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο – Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων
σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020
Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζοµένων στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέρος Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης
Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγµατισµού
Μέρος Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέµπτο - Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συµβάσεων επαγγελµατιών υγείας και
διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση του άρθρου 26
του ν. 4708/2020
Άρθρο έβδοµο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών Μονάδων
Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση
του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Άρθρο ένατο - Αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου
39 του ν. 4715/2020
Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID - 19
Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών
τεστ για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19
Άρθρο δωδέκατο - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών
COVID - 19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων του Μητρώου
Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω
έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδοµικών αδειών για
Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέµπτο - Παράταση συµβάσεων οικογενειακών
ιατρών
Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρµάκων
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Μέρος Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδοµο- Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Μέρος Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο - Παράταση ισχύος συµβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις δοµές φιλοξενίας µεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών
Άρθρο δέκατο ένατο - Χρηµατοδότηση δράσεων αντιµετώπισης
του κορωνοϊού COVID - 19
Μέρος ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 2 - Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. « Έκτακτα µέτρα
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161)
Μέρος Α’: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο πρώτο - Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Άρθρο δεύτερο - Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών
Άρθρο τρίτο - Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Μέρος Β’: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο - Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας µαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδηµία του κορωνοϊού
Άρθρο πέµπτο - Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού
καθαριότητας σχολικών µονάδων
Άρθρο έκτο - Αναµορφώσεις προϋπολογισµού ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού
Μέρος Γ’: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδοµο - Ρυθµίσεις σχετικά µε την αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων οφειλόµενων
από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό όρους
Άρθρο όγδοο - Έκτακτα µέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιµετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19 ως προς
την οργάνωση του τόπου εργασίας
Μέρος Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο - Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνοµία για
τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19
Άρθρο δέκατο - Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID - 19
Μέρος Ε’: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο - Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πληµµύρες της 8ης και της 9ης Αυγούστου 2020
Άρθρο δωδέκατο - Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης
φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πληµµύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου
Μέρος ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Έναρξη ισχύος
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μέρος Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3 - Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων µελών - φοιτητών και µισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 4 - Προαιρετική µείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων εξαρτηµένων
µελών - φοιτητών και µισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 5 - Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη
µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο αντιµετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 6 - Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2020
Άρθρο 7 - Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 8 - Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας ΑΕ
Άρθρο 9 - Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας ΑΕ
Άρθρο 10 - Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων µεταξύ της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσίου - Τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Α’ 246)
Άρθρο 11 - Παραχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης
αιγιαλού και ζητήµατα του ν. 4495/2017
Άρθρο 12 - Υφιστάµενη εγκατάσταση λιµενικής υποδοµής για
την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άµυνας - Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
Άρθρο 13 - Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών της αναγνωριζόµενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης
Άρθρο 14 - Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος φορολογικού έτους
2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή
ακτοπλοϊκών µεταφορών
Μέρος Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15 - Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζοµένου
από την εργασία του, λόγω περιορισµού του εργαζοµένου κατ’
οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 16 - Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από
τον κορωνοϊό COVID -19
Άρθρο 17 - Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζοµένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλµατα
Άρθρο 18 - Χρονική διάρκεια ισχύος του µηχανισµού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 19 - Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τον µήνα
Οκτώβριο
Άρθρο 20 - Μέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέχνης και του
πολιτισµού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών
Άρθρο 21 - Καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζοµένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς εργαζοµένους
Άρθρο 22 - Τρόπος καταβολής επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων 2020
Άρθρο 23 - Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19
Άρθρο 24 - Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του κατώτατου ηµεροµισθίου
Άρθρο 25 - Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών
Άρθρο 26 - Επέκταση συµψηφισµού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του ν. 4706/2020
Άρθρο 27 - Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 28 - Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών
οργάνων για την προστασία των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
που διαβιούν σε κλειστές δοµές
Άρθρο 29 - Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
2020 - 2021
Άρθρο 30 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέσων
µελών
Άρθρο 31 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας µη µισθωτών
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Άρθρο 32 - Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
του ν. 4611/2019
Άρθρο 33 - Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού καθαριότητας
Άρθρο 34 - Παράταση συµβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
Mέρος Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35 - Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
Άρθρο 36 - Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων της πληρωµής προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021
Άρθρο 37 - Καθορισµός ωρολόγιου εβδοµαδιαίου προγράµµατος για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020 2021
Άρθρο 38 - Θέµατα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών
Άρθρο 39 - Προσωπικό καθαριότητας Δηµόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138)
Άρθρο 40 - Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συµµετοχής εκπαιδευτών σε προγράµµατα µη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 41 - Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης προγραµµάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 42 - Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόµενων µόνιµων εκπαιδευτικών, µελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. - Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
Άρθρο 43 - Αρµοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τµηµάτων και σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών
Άρθρο 44 - Παράταση προθεσµίας µεταγραφής ληξιαρχικών και
προξενικών αρχών
Mέρος Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 45 - Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του
Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 46 - Εφαρµογή αυτόµατου µηχανισµού επιστροφής
Άρθρο 47 - Ποσό µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης
Άρθρο 48 - Εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων επί τη
βάσει ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβής ανά περιστατικό
Άρθρο 49 - Αρµοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγµένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων - Τροποποίηση άρθρου πρώτου του ν. 4286/ 2014
Άρθρο 50 - Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Άρθρο 51 - Τροποποίηση αρµοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Άρθρο 52 - Ανταµοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των
απαιτούµενων δεδοµένων
Άρθρο 53 - Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 54 - Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 55 - Στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(Μ.Ε.Θ.) των νοσοκοµείων της χώρας
Άρθρο 56 - Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρµακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων
Άρθρο 57 - Μηχανισµός παρακολούθησης αποθεµάτων ΜΑΠ
και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέµατος για
την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 58 - Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για το προσωπικό των αερολιµένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας µέσων ατοµικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης κτιρίων, προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία
Άρθρο 59 - Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 60
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Mέρος Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 61 - Παράταση ισχύος ρυθµίσεων και προθεσµιών για
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID
19
Mέρος ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 62 - Ρυθµίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αµιγώς
ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Μέρος Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 63 - Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο
Μέρος Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64 - Δυνατότητα χρήσης διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Άρθρο 65 - Εύρυθµη εκτέλεση δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»
Άρθρο 66 - Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
Άρθρο 67 - Παραπεµπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση
υποχρεωτικής παραµονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δηµοσίου
που ανήκει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας
Άρθρο 68 - Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
Άρθρο 69 - Ρυθµίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών
Μέρος Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 70 - Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και άλλων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 71 - Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της
Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 72 - Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 73 - Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 74 - Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
Άρθρο 75 - Είσπραξη πόρων Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
Άρθρο 76 - Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Άρθρο 77 - Ρυθµίσεις για την ανάθεση προµήθειας αγαθών και
παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Μέρος Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 78 - Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
Mέρος ΙΑ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79 - Παράταση προθεσµίας προσκόµισης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
Άρθρο 80 - Αποπληρωµή παρόχων προγράµµατος του Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους»
Άρθρο 81 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για πιστωτικά σηµειώµατα αεροπορικών εταιρειών
Άρθρο 82 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για πιστωτικά σηµειώµατα λόγω µαταιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών
Άρθρο 83 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για πιστωτικά σηµειώµατα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών
Mέρος ΙΒ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 84 - Μεταβατικά ζητήµατα για τη λειτουργία του Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής - Τροποποιήσεις του ν. 4685/2020
Άρθρο 85 - Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργασιών στον
Υµηττό
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 86 - Εκπόνηση Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) για τις περιοχές
της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 87 - Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων
Μέρος ΙΓ’ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88 - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 1
Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες
ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A’ 157)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10.8.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 157 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς τις παρ. 1 και
5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου
21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το
άρθρο 102, την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, την προστασία από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αποφασίζουµε
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 124
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ανήκουν
στους κλάδους του τουρισµού, εποχικής ή µη λειτουργίας, των
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών, των χερσαίων µετα-

φορών επιβατών, του επισιτισµού, του πολιτισµού και του αθλητισµού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά,
όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει ΚΑΔ,
δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή
συµβάσεων των εργαζοµένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συµβάσεις
εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, που
έχουν προσληφθεί έως και τη δηµοσίευση της παρούσας, για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και πάντως όχι πέραν
της 30ής Σεπτεµβρίου 2020.»
Άρθρο δεύτερο
Ένταξη εργαζοµένων
στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο µηχανισµός εφαρµόζεται σε εργαζόµενους που έχουν
εξαρτηµένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες µπορούν να κάνουν χρήση των ρυθµίσεων της παρούσας για
έναν ή περισσότερους µήνες εντός του χρονικού διαστήµατος
ισχύος του µηχανισµού για το σύνολο ή µέρος του προσωπικού
τους.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης
Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), για τη δυνατότητα χορήγησης
άδειας εισαγωγής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται,
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.
Άρθρο τέταρτο
Χρήση προϊόντων δειγµατισµού
Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγµατισµού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2020, πάσης
φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγµατισµού µόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην
περίπτωση των αρωµάτων, εφόσον αυτά εφαρµόζονται απευθείας
στο δέρµα από τον υπάλληλο, µε τήρηση των κανόνων τήρησης
αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή
και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγµατισµού ή (β) µε τη χρήση ατοµικών σφραγισµένων δειγµάτων που µεταχειρίζεται αποκλειστικά
ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαµεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγµατισµού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων
µε σκοπό τη δειγµατοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή
στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων
δειγµατισµού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος,
επιβάλλεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής διοικητικό πρόστιµο
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρµοζοµένης
αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1116).»
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέµπτο
Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να
απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η πρόσκληση αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και
διάθεσης ανταλλακτικών οχηµάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για
την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών.
Άρθρο έκτο
Παράταση συµβάσεων επαγγελµατιών υγείας
και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (A’ 140) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου,
καθώς και οι συµβάσεις έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού
προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από 1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον
µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 30ής Νοεµβρίου 2020. Η παράταση των συµβάσεων,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις
αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συµβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και µέχρι τη δηµοσίευση
της παρούσας, λογίζονται ως νόµιµες.»
Άρθρο έβδοµο
Απασχόληση προσωπικού Κινητών Οµάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ)
µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου
τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (A’ 83), και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
24 του
ν. 4715/2020 (Α’ 149), ή που προσλαµβάνεται εφεξής
για τη στελέχωση των κινητών οµάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι
προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο όγδοο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της
από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
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«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 31 Δεκεµβρίου 2020, όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται µε
ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευµονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους,
παιδιάτρους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-µαιευτήρες
και ακτινολόγους 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 του
παρόντος σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών
Ε.Σ.Υ., οι διανυόµενοι µήνες παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο µοριοδοτούνται σύµφωνα 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 ή του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας,
να συµµετέχουν στις εφηµερίες του νοσοκοµείου ή του Κέντρου
Υγείας, αντιστοίχως, µε αµοιβή ίση µε αυτή του Επιµελητή Β’.
Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει το νοσοκοµείο ή το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο αίτηµα του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
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 31 Δεκεµβρίου
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 του παρόντος σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόµενοι µήνες στην παροχή εκ µέρους τους υπηρεσιών κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, µοριοδοτούνται σύµφωνα 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 του παρόντος, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει
το νοσοκοµείο ή το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο αίτηµα του Δ.Σ.
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
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3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δηµόσια νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας κατ’ εφαρµογή του παρόντος δεν µπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, ο αριθµός αυτός κατανέµεται µεταξύ των
Υ.Πε..»
Άρθρο ένατο
Αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 39 του ν. 4715/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δαπάνες νοσοκοµείων που προκλήθηκαν από την εξέταση
δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας
εξετάσεων δηµοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τη δηµοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προµηθειών του
Δηµοσίου, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους
δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισµού των νοσοκοµείων µε µόνο παραστατικό το εκδοθέν τιµολόγιο, µετά από προηγούµενη έγκριση του νοσοκοµείου, που παρέχεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού, ως προς τον αριθµό των αποζηµιούµενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης.»
Άρθρο δέκατο
Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές
Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης
προµήθειας κάθε αναγκαίου υγειονοµικού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων, κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισµού
και αντιδραστηρίων για την καταπολέµηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 µπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές
Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
(Α’ 147), κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων
περί δηµοσίων συµβάσεων. Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστηµα πέντε
(5) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη
προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την
αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών αναγκών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται
κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τον ορισµό των Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για
την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκοµεία της κατά τόπον αρµοδιότητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό
συναφές ζήτηµα για την εκ µέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο ενδέκατο
Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άµεσης
κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα από
την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων
κορωνοϊού COVID-19, συµβατών µε µηχανήµατα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο δωρεάς προς
το ελληνικό Δηµόσιο για την καταπολέµηση του κορωνοϊού
COVID-19, µπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων

(τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι
διαδικασίες προµήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου µπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων από την ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες
της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση
αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και δύναται να απευθύνεται
σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών
προϊόντων συµβατών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για
την αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών αναγκών.
Άρθρο δωδέκατο
Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων
του Μητρώου
1. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του Μητρώου Ασθενών
COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτήτων αναζήτησης της σχετικής πλατφόρµας στο πλαίσιο της επιδηµιολογικής διερεύνησης
που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης
και Παρέµβασης για τα Λοιµώδη Νοσήµατα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης
πρόσβαση σε δεδοµένα από σχετικές πηγές, όπως ιδίως νοσοκοµεία, πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας και
τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, µε στόχο την πληρέστερη συµπλήρωση του Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεµβάσεων σε πεδία της πλατφόρµας, όπως η περιοχή
κατοικίας και το αποτέλεσµα του εργαστηριακού ελέγχου. Το
προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης για Λοιµώδη Νοσήµατα και της Διεύθυνσης Ετοιµότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ δύναται να καταχωρεί
αποδεδειγµένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών υπόχρεων προς καταχώρηση στο Μητρώο, ως προς τα οποία έχει λάβει αρµοδίως
γνώση στο πλαίσιο της δράσης του. Τη δυνατότητα του προηγούµενου εδαφίου έχουν και τα µέλη της επιτροπής λοιµώξεων
κάθε νοσοκοµείου ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-19.
2. Κατά την εφαρµογή του παρόντος τηρούνται οι κανόνες του
Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων 679/2016/ΕΕ και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Άρθρο δέκατο τρίτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και
έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω
έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
1. Ο Υπουργός Υγείας µε απόφασή του µπορεί να διαθέτει
προσωρινά, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
την 31η Δεκεµβρίου 2020, πάσης φύσεως νοσοκοµειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισµό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας,
που έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε νοσοκοµείο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Υγείας, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού
που έχει αποτελέσει αντικείµενο δωρεάς για την καταπολέµηση
του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο, νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, αποκλειστικά και µόνο προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών
δηµόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας της
παρ. 1 αφορά προσωρινή διάθεση δωρηθέντων, για την έκδοσή
της απαιτείται προηγούµενη δικαστική άδεια που χορηγείται από
το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας µε αντικείµενο την προσωρινή
µεταβολή της διάθεσης των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοι-
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νωφελή σκοπό µε επίκληση επιτακτικών λόγων δηµόσιας υγείας.
Η αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και η σχετική απόφαση
εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
τη συζήτηση. Δυνατή είναι η χορήγηση προσωρινής διαταγής µε
αντικείµενο την προσωρινή ρύθµιση κατάστασης κατά το άρθρο
781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά από την παρέλευση
του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ο διατεθείς εξοπλισµός αποδίδεται ελεύθερος παντός δικαιώµατος
στον φορέα στον οποίον ανήκει κατά κυριότητα ή υπέρ του
φορέα στον οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη
βούληση του δωρητή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της
παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται εκτάκτως κλίνες Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας,
ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσµευµένο ή µισθωµένο
χώρο ή χώρο που χρησιµοποιείται από το ελληνικό Δηµόσιο, για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση ανάπτυξης των ανωτέρω κλινών, χωρίς την
προηγούµενη χορήγηση άδειας από οποιαδήποτε άλλη συναρµόδια αρχή, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών για τη δηµιουργία Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. µόνιµης
εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και για ανακαινίσεις Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάµενους χώρους νοσοκοµείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του δεκάτου
τετάρτου άρθρου.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Έκδοση οικοδοµικών αδειών για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Οι εργασίες για τη δηµιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και
ανακαινίσεις Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε υφιστάµενους χώρους νοσοκοµείων, καθώς και οι υποστηρικτικές
εργασίες που προκύπτουν από τη δηµιουργία των Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. και αφορούν στη µετεγκατάσταση υφιστάµενων κλινικών
ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους
των νοσοκοµείων, εκτελούνται µετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας της περ. (β) του άρθρου 28 του
ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού του έργου. Η έγκριση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση
Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστηµα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόµιµο δικαίωµα,
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία
του ακινήτου.
β) Εγκρίσεων των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας ή του Νοσοκοµείου, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις, µε τα συνοδευτικά τους στοιχεία.
γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η
θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που
θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:
i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις
και κανονισµούς,
ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου και
iii) το ακίνητο δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’
1843).
δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, µε
ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.
ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράµµατος.
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκοµείων που
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τροποποιούνται σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.
ζ) Στατικής µελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του
χώρου επέµβασης, αποκλειστικά στην περίπτωση επεµβάσεων
στον στατικό φορέα.
Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι µελέτες του κτιρίου,
κατατίθεται, εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιηµένος φάκελος µε τις κατά περίπτωση τροποποιούµενες µελέτες, συνολικά ή τµηµατικά.»
Άρθρο δέκατο πέµπτο
Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών
Οι συµβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν
µετά από την 30ή Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των µηνών Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από
την ηµεροµηνία λήξης τους έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020, µε
τους ίδιους όρους.
Άρθρο δέκατο έκτο
Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρµάκων
Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (A’ 54) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Kάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρµακευτικό προϊόν, εξαιρουµένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των
ιδιοσκευασµάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριµένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η
χορήγηση του συγκεκριµένου αντιβιοτικού, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη
διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας
του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή
η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει
να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως
τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριµένου αντιβιοτικού, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ενδείξεις
του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς
και τον λόγο αδυναµίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε
χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρµακοποιό επί διετία,
είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο µε τη µορφή αρχείου εικόνας.
2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριµένο από τον
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρµακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη, ανά κατηγορία απαιτούµενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισµένης ή ειδικής
αιτιολογηµένης ιατρικής συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών
φαρµάκων.
3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξοµοιώνεται µε χορήγηση συνταγογραφούµενου φαρµάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιµώξεων, µε προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
5. Η αιτιολογηµένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών
από του στόµατος, για τοπική οφθαλµική χρήση ή για τοπική
ωτική χρήση ή δερµατολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόµατος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριµένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International
Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία
η χορήγηση του συγκεκριµένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσµατα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραµµα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από
τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογηµένη συνταγή
επί διετία.
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 2020.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδοµο
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020
(Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρέχεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση µέσων τεχνολογίας σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική
διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή µερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δοµής είτε
για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση ισχύος συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου στις δοµές φιλοξενίας
µεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών
Η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που συνήφθησαν δυνάµει της παρ. 6
του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31
Δεκεµβρίου 2020.
Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηµατοδότηση δράσεων αντιµετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19
Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου δυνάµει της από 10.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 28), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4681/2020 (Α’ 74), και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου άρθρου
αυτής, και του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνανται να
χρησιµοποιηθούν για δράσεις που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό
COVID-19 και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δοµών
φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυµφόρησης των δοµών και την
ενίσχυση συναφών δράσεων Δήµων ή Περιφερειών. Οι ως άνω
δράσεις εξειδικεύονται και χρηµατοδοτούνται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 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, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.»
Άρθρο 2
Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα µέτρα
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πληµµύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 22.8.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας
και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 161
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει
ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας
που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020
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 κατ.ε.π.ειγόντων ζητηµάτων.
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3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Αποφασίζουµε
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο πρώτο
Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισµό Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
1. Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID -19 και για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
δύναται να συνάπτει στην περιοχή αρµοδιότητάς του συµβάσεις:
(α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (β) µίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελµατίες
οδηγούς.
2. Οι συµβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης κατ.ε.π.είγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε
απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του άρθρου 269 του ν.
4412/2016 και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόµου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουµένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την
πρόσκληση σε διαπραγµάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των σχετικών συµβάσεων.
Άρθρο δεύτερο
Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για
την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών
1. Για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών, όπως αυτών που
προκύπτουν από τα µέτρα που λαµβάνονται για τον περιορισµό
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχηµάτων και συρµών από
τις εταιρείες Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας γίνονται µε ευθύνη των οικείων φορέων,
βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του Ανωτάτου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280).
2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα και ύστερα από
έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής της εισήγησης του ενδιαφερόµενου φορέα, άλλως θεωρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
α) ο συνολικός αριθµός του προσωπικού που προσλαµβάνεται
ανά κατηγορία και ανά φορέα απασχόλησης,
β) τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά κατηγορία
προσωπικού. Ειδικά για τους οδηγούς απαιτούνται η κατοχή
άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόµενα στο π.δ.
51/2012 (Α’101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ.
50/2001 (Α’39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του
ν. 2190/1994 (Α’28), και
δ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία και
ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, το όριο ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε

18353

δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας για
δέκα (10) ηµέρες.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, µε συστηµένη επιστολή
ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων µέσα σε έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., µαζί
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά
των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
πέντε (5) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσής
τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’
ένσταση έλεγχο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την πάροδο της
προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του
Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειµένου να καταρτίσει τον
οριστικό πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται ότι το
Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον οριστικό πίνακα
προσληπτέων, διανύουν, πριν από την κατάρτιση της σύµβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε τον οικείο φορέα,
ειδική δοκιµαστική υπηρεσία διάρκειας ενός (1) έτους, για την
οποία συνάπτεται σύµβαση δοκιµαστικής υπηρεσίας µε αποδοχές.
Κατά το διάστηµα της ειδικής δοκιµαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου
φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης ανά
κατηγορία ειδικότητας.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας της
παρ. 4, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του
προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ισχύον καταστατικό του οικείου φορέα.
6. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επιτυχόντες της
διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας προσλαµβάνονται από τους οικείους φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο τρίτο
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε αντικείµενο τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της συντήρησης αυτών,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α’
147), όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύµβασης υπολείπεται των τιθέµενων δια του άρθρου 235 του ιδίου νόµου ορίων,
τηρουµένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο
Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας µαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδηµία του κορωνοϊού
1. Για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήµοι ή η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας
για λογαριασµό των δήµων µπορούν να προµηθεύονται µάσκες
και λοιπά είδη ατοµικής προστασίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγού-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µενη δηµοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147). 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 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφαρµόζεται
αναλόγως.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήµοι ή η Κεντρική
Ένωση Δήµων Ελλάδας µπορούν να επιχορηγούνται από το ειδικό
πρόγραµµα του άρθρου 71 του
ν. 4509/2017 (Α’221).
3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεµβρίου
2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται
να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.
Άρθρο πέµπτο
Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού
καθαριότητας σχολικών µονάδων
Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) προστίθενται παρ. 3 και
4, ως εξής:
«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συµβάσεις του άρθρου
αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν µε την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ.
1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’
280), καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού ή
από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για
τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήµους αύξηση των
ωρών µερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συµπεριλαµβανοµένων εσόδων
από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.
4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του
παρόντος, οι δήµοι καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών µονάδων κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»
Άρθρο έκτο
Αναµορφώσεις προϋπολογισµού ΟΤΑ
α’ και β’ βαθµού
1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής εντός δέκα
(10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηµατοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από
τις κατά το προηγούµενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αµέσως
επόµενη συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου, ύστερα από δεσµευτική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση του
συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης έχουν
διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής
Επιτροπής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεµβρίου
2020.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο έβδοµο
Ρυθµίσεις σχετικά µε την αναστολή προθεσµιών
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων
οφειλόµενων από επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου και ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
υπό όρους
1. Οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων

οφειλόµενων από επιχειρήσεις µε Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος, και
οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάµηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση µε
τον κύκλο εργασιών του α’ εξαµήνου του έτους 2019, οι οποίες
είχαν ανασταλεί δυνάµει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ. (α)
της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του ν.
4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 40 του ν. 4701/2020 (Α’ 128),
αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.
2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3259/2004
(Α’ 149) αξιόγραφα, οφειλόµενα από επιχειρήσεις µε ΚΑΔ που
παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εµφανίζουν
µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάµηνο του έτους 2020
κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών
του α’ εξαµήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί
αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που
τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020. Αξιόγραφα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία
δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση της
παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020. Για τις
απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος
εδαφίου, αναστέλλονται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
β) Οι προθεσµίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόµενα από επιχειρήσεις µε ΚΑΔ
που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάµηνο του έτους
2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 85% σε σχέση µε τον κύκλο
εργασιών του α’ εξαµήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει
βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από
τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις
απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος
εδαφίου, αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση
διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ.
(α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραφα, οφειλόµενα από επιχειρήσεις µε ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα
του παρόντος και οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών
κατά το α’ εξάµηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85%
σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του α’ εξαµήνου του έτους 2019,
επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία
πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020
έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και
εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως την 31η
Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε
αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από
τη δηµοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου
2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του
παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020
η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος έως την
31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα
του παρόντος των επιχειρήσεων που εµφανίζουν µειωµένο κύκλο
εργασιών κατά το α’ εξάµηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 85% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του α’ εξα-
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µήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από αυτές αξιογράφων έως
την 31η Οκτωβρίου2020. Η παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις
συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει
να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει
υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές
τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε
οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του ν. 4537/2018
(Α’ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011
(Α’ 218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δύναται να πραγµατοποιείται
µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής των πιστωτικών
ιδρυµάτων, µέσω του συστήµατος πληρωµών της εταιρείας ΔΙΑΣ
ΑΕ ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των
αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει για
αυτά η προβλεπόµενη στην παρούσα αναστολή των προθεσµιών.
Για τον σκοπό εφαρµογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα
δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
4. α) Η διαδικασία εφαρµογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγµατοποιούνται µε µηχανογραφικό τρόπο
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών και
τηρούν αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι µε στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας
από την ΑΑΔΕ µέσω ασφαλούς συστήµατος µεταφοράς αρχείων.
Ειδικά για χρηµατοδοτικά ιδρύµατα η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται
µέσω της «Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
Άρθρο όγδοο
Έκτακτα µέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιµετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως
προς την οργάνωση του τόπου εργασίας
Η παρ. 2 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), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Ο εργοδότης δύναται µε απόφασή του να καθορίζει ότι
η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόµενο στον προβλεπόµενο από την ατοµική σύµβαση τόπο εργασίας, θα πραγµατοποιείται µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως εργασίας.
β) Εργαζόµενοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, δύνανται να
εργάζονται µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν
αιτήµατός τους, που διατυπώνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο,
όπως µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή γραπτού
µηνύµατος κινητού τηλεφώνου.
γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτηµα της περ. (β),
εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρµογή των
οριζοµένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαµβάνει µέτρα,
ώστε ο αιτών εργαζόµενος που ανήκει σε ευπαθή οµάδα να µην
παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή
µε κοινό.
ε) Σε περίπτωση που δεν µπορεί να εφαρµοστεί η περ. (δ), ο
εργοδότης, ως ύστατο µέτρο προστασίας του εργαζόµενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή οµάδα, θέτει τη σύµβαση εργασίας
του σε αναστολή, για χρονικό διάστηµα έως τις 30 Σεπτεµβρίου
2020.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών οµάδων έναντι των συνεπειών µετάδοσης του COVID-19,
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αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκοµίζει
ο αιτών εργαζόµενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συµπερίληψής του στις ευπαθείς οµάδες, προκειµένου να εφαρµοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας,
µπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρµογής του παρόντος και
να ρυθµίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του.
ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγµένο
αίτηµα του εργαζόµενου, δεν εφαρµόζει την παρούσα διάταξη,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδοχικής σειράς των επιµέρους βηµάτων εφαρµογής της, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση
της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίµου.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο
Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνοµία για τις ανάγκες
διενέργειας ελέγχων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Για τις ανάγκες αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης
του µέτρου του κατ’ οίκον περιορισµού των επιβεβαιωµένων
κρουσµάτων και των στενών επαφών αυτών, µέσω της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει προς την Ελληνική Αστυνοµία
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδηµιολογικού συσχετισµού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, και
ειδικότερα: α) το ονοµατ.ε.π.ώνυµο, β) το πατρώνυµο, γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός αριθµός - δήµος - ταχυδροµικός κώδικας) και ε) τη διεύθυνση
προσωρινού περιορισµού (αν δεν είναι ίδια µε τη διεύθυνση κατοικίας).
2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1 διενεργείται βάσει των άρθρων 24 και 26 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),
τηρουµένων όλων των απαιτούµενων µέτρων για τη διασφάλιση
του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των
Δεδοµένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Άρθρο δέκατο
Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών αντιµετώπισης της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006 (Α’ 280), για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονοµικών και άλλων
κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος δεν µπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο
(192) άτοµα.
2. Το αντικείµενο της σύµβασης εργασίας του προσωπικού της
παρ. 1 αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών αποµόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού
COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδροµή
στην αντιµετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονοµικής ή άλλης
απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισµού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω
προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).
3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής
του, που δεν µπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8)
µήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε το
πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρµογής του παρόντος,
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις
πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020
1. Σε πληγέντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιέρχονται ή
περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πληµµυρών που έπληξαν περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020
χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση µε τη µορφή επιδόµατος. Η
ενίσχυση του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα
φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ) ανά
κατοικία και για τα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, των
οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000 ) ανά επιχείρηση.
2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι
ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρπωτές, ή µισθωτές, εξαιρουµένων των
βραχυχρόνιων µισθώσεων, ή ένοικοι µε δωρεάν παραχώρηση, των
οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τις πληµµύρες της 8ης και 9ης
Αυγούστου 2020, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα)
που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 µε την
προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την
ηµέρα του συµβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.
3. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχόµενου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και
υποβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο www.gov.gr µε χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά δύναται να υποβάλλεται µέσω Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του
δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή
αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση,
όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση
της αρµόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η
ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται µε το διαβατήριο και την
εν ισχύ άδεια παραµονής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την
υποβολή της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής.
4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυση τόσο για
την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιµοποιούνται είτε µισθώνονται σε τρίτους µε βραχυχρόνιες
περιοδικές µισθώσεις.
5. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισµών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, πληρουµένων των προϋποθέσεων
που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.

6. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, µετά από την έκδοση
απόφασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, µε την έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος σε
τραπεζικό λογαριασµό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία,
µέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος.
7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαµένουν στην πληγείσα κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του χορηγείται το ποσό της
ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης,
που δηλώνει στην αίτηση που συνιστά κατά τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που σε τµήµα της πληγείσας κατοικίας φέρεται να στεγάζεται επαγγελµατική δραστηριότητα, την
αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις διακρίσεις του
προηγούµενου εδαφίου, εκτός αν η κατοικία έχει συνολικά µισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
8. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειµµένων ή ηµιτελών κατοικιών
ή επαγγελµατικών χώρων, δεν δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων
από τις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, η διαδικασία πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος. Ψευδής δήλωση, πέραν των
προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την
υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος
επιδόµατος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δηµόσιο.
10. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης µε τη µορφή επιδόµατος ορίζεται η 30ή Σεπτεµβρίου 2020. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται η προθεσµία να
παρατείνεται για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει
την 30ή Νοεµβρίου 2020.
Άρθρο δωδέκατο
Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως
ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πληµµύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου 2020
Η οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης
εξαιτίας των πληµµυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, ορίζεται
ως 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,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 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.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.»
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών
µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων
εξαρτηµένων µελών - φοιτητών και
µισθώσεων ναυτικών
1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και η οποία τροποποιήθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους µήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID19, 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 το 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 Σεπτέµβριο 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. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020
(Α’ 104), αντικαθίσταται 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
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COVID-19, ή το αργότερο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο 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. Η υποπαρ.4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και η
οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020
(Α’ 104), αντικαθίσταται 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 Σεπτέµβριο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Με
την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθµίζονται και
τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας.»
Άρθρο 4
Προαιρετική µείωση 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), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της εµφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί
από την υποχρέωση καταβολής µέρους του συνολικού µισθώµατος, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 30% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες κατά τους οποίους
πλήττεται, αρχής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020 και
το αργότερο έως και τον µήνα Δεκέµβριο 2020, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Για την εφαρµογή της παρούσας απαιτείται σχετική συµφωνία µεταξύ του
εκµισθωτή και του µισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά
δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και
καταβολή του µειωµένου τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος
εντός των συµφωνηµένων ή συνηθισµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου
εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέµα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόµενα στην παρούσα ισχύουν, αρχής γενοµένης από
τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, 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.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν αρχής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση της παρ. 6 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
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του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο
και µήνα µε την απόφαση της παρ. 6 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. Η απαλλαγή από την καταβολή µέρους του συνολικού
µισθώµατος, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από το 30% του συνολικού µισθώµατος. Για την
εφαρµογή της παρούσας απαιτείται σχετική συµφωνία µεταξύ του
εκµισθωτή και του µισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του µειωµένου τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος εντός
των συµφωνηµένων ή συνηθισµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την υποβολή της δήλωσης του παρόντος.»
3. Μετά την υποπαρ. 4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
προστίθεται υποπαρ. 4.β. ως εξής:
«4.β. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τελεί σε
αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο µέρος
συµφώνου συµβίωσης δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής µέρους του συνολικού µισθώµατος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 30% του
συνολικού µισθώµατος για όσο χρόνο η σύµβαση ναυτολόγησης
εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή αρχής γενοµένης από τον µήνα
Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται σχετική συµφωνία µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή, οι
οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του µειωµένου τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος εντός των συµφωνηµένων ή συνηθισµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 595 του Αστικού
Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την υποβολή
της δήλωσης της παρούσας.»
Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη
µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο
αντιµετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19
1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
(Α’ 167),
η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4690/2020
(Α’ 104) µετά από τις λέξεις «σαράντα τοις εκατό (40%)» προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή για την απαλλαγή
από την καταβολή µέρους του συνολικού µισθώµατος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύµφωνα µε διατάξεις στο
πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19» και η παρ. 42 διαµορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 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%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ εκµισθωτή και
µισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή µέρους επί του συνολικού µισθώµατος σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό
(30%) του µισθώµατος, σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’104) µετά από
τη λέξη «τα» προστίθεται η λέξη «φυσικά», µετά από τις λέξεις
«τουλάχιστον 40%,» προστίθενται οι λέξεις «ή εφόσον εισέπραξαν
κατόπιν συµφωνίας µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον 30%,
σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων
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του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Τα φυσικά 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% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συµφωνίας µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον
30%, σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, 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 τις 31.7.2020 και µετά, πλην των οφειλών από ρυθµίσεις/διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού
δηµοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.»
3. Η παρ. 2 τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020.
Άρθρο 6
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός
οικονοµικού έτους 2020
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού έτους 2020 αυξάνονται κατά έξι δισεκατοµµύρια εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια
(6.076.000.000) ευρώ. Ειδικότερα:
1. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών αυξάνονται ως
εξής:
α) κατά τέσσερα δισεκατοµµύρια (4.000.000.000) ευρώ υπό τον
Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058 «Πιστώσεις για
δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού»,
β) κατά εξακόσια εκατοµµύρια (600.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ
2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρµογής δράσεων προγραµµάτων» και
γ) κατά εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια (76.000.000) ευρώ υπό τον
ΑΛΕ 2910601003 «Πιστώσεις για την ειδική χρηµατοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεµών αιτήσεων
συνταξιοδότησης».
2. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1033 203 0000000 «Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων αυξάνονται ως εξής:
α) κατά πεντακόσια εκατοµµύρια (500.000.000) ευρώ υπό τον
ΑΛΕ 2310501001 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης
ασφαλισµένων δηµοσίου» και
β) κατά εννιακόσια εκατοµµύρια (900.000.000) ευρώ υπό τον
ΑΛΕ 2310501002 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης
ασφαλισµένων πλην Δηµοσίου».
Άρθρο 7
Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό των κατά τα οριζόµενα
στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), των οποίων µειώνεται σηµαντικά η ρευστότητα λόγω περιορισµού των εσόδων
τους, ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισµό της διασποράς του. Η
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη, που διατυπώνεται
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα του.
2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ΦΓΚ µε µεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του
Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020.
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Άρθρο 8
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε.
Η υποπαρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) εφαρµόζεται και για το προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), εξαιρουµένου του διοικητικού
προσωπικού του φορέα.
Άρθρο 9
Ασφάλιση προσωπικού
Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε.
Στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτήν εξαιρούνται επίσης οι παροχές που
αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του.»
Άρθρο 10
Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων µεταξύ της υπό
ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσίου Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75
του ν. 4307/2014 (Α’ 246)
1. Η παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι πράξεις για την πραγµατοποίηση της µεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα Δηµοσίου ή τρίτων,
καθώς και τελών χαρτοσήµου, εξαιρουµένου του ΦΠΑ. Επίσης, η
υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας της φορολογικής
διοίκησης και ασφαλιστική ενηµερότητα για τη σύναψη της σύµβασης µεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, καθώς και για κάθε άλλη
συναλλαγή µε το Δηµόσιο, καθόλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Στη σύµβαση µεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να µνηµονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας
υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρείας ή των ΟΤΑ κάθε βαθµού, ούτε
βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόµενες σε
οποιαδήποτε διάταξη νόµου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται µνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα
κτηµατολογικού διαγράµµατος για τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα
σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λειτουργούν κτηµατολόγιο και τοπογραφικό διάγραµµα του άρθρου 5 του ν. 651/1977,
όπου απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες
και Προϊστάµενοι κτηµατολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύµβαση µεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόµενα. Τα προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις συµβολαιογραφικών πράξεων
που αφορούν σε δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή κατά τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και µόνο για το συµβαλλόµενο
πρόσωπο που βρίσκεται σε ειδική διαχείριση. Τα προηγούµενα
εδάφια έχουν εφαρµογή στην περίπτωση σύναψης συµβολαιογραφικών πράξεων για την ανταλλαγή ακινήτων, ίσης αξίας σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 72, µεταξύ της υπό ειδικής
διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσίου ή και νοµικών προσώπων τα οποία απολαµβάνουν τα προνόµια του Δηµοσίου, και
ισχύουν και για τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη. Στην περίπτωση
ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας µε τους ως άνω αντισυµβαλλοµένους, στη σχετική συµβολαιογραφική πράξη αναγράφεται µόνο
η αξία κάθε ανταλλασσόµενου ακινήτου, σύµφωνα µε τις εκθέσεις
εκτίµησης του άρθρου 72. Επιπλέον, σε περίπτωση ανταλλαγής
ακινήτων µεταξύ των ως άνω αντισυµβαλλοµένων, κατά την οποία
τα εκποιούµενα ακίνητα βαρύνονται µε εµπράγµατες ασφάλειες,
κατασχέσεις και εν γένει περιορισµούς διάθεσης, τα βάρη και οι
περιορισµοί δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή και µεταφέρονται εξ
ολοκλήρου αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται συναίνεση των

18359

προσώπων υπέρ των οποίων αυτά υφίστανται, στα ίσης αξίας ακίνητα που αποκτώνται, συνεπεία της ανταλλαγής, από την υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση. Η µεταφορά των βαρών και
περιορισµών στα εξ ανταλλαγής ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση
επιχείρησης, γίνεται αναδροµικώς από τον χρόνο της αρχικής εγγραφής έκαστου στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό
γραφείο και µε την ίδια χρονική τάξη µεταξύ τους, ως αυτά είχαν
κατά τη σύστασή τους. Η ως άνω κατάργηση και µεταφορά βαρών
και περιορισµών επί των ακινήτων συντελείται από και δια της µεταγραφής του συµβολαίου ανταλλαγής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο. Ο Προϊστάµενος του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου διενεργεί υποχρεωτικά και ατελώς, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση όποιου έχει
έννοµο συµφέρον, τις σχετικές πράξεις διαγραφής των αρχικών
εγγραφών στα µεταβιβαζόµενα αιτία ανταλλαγής ακίνητα και τις
µεταφέρει, µε τους ίδιους όρους και τάξη, στα αποκτώµενα από
την υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση, αιτία ανταλλαγής, ακίνητα.
Ο περιορισµός αµοιβών της παρ. 6 εφαρµόζεται και σε συµβάσεις
ανταλλαγής ακινήτων της παρ. 4 του άρθρου 72, εφόσον δεν
ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις κατά τη σύναψη και µεταγραφή
της σύµβασης.»
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 11
Παραχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης
αιγιαλού και ζητήµατα του ν. 4495/2017 Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8
του ν. 4664/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4664/2020 (Α’ 32) τροποποιούνται και το άρθρο 8 διαµορφώνεται
ως εξής:
«1. Το Δηµόσιο παραχωρεί για σαράντα εννέα (49) έτη από τη
σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, µε δυνατότητα παράτασης,
το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τµηµάτων της
ζώνης αιγιαλού, όπως έχει καθορισθεί µε την υπ’ αριθµ.
16301/30.9.1994 απόφαση της Νοµάρχου Δυτικής Αττικής (Δ’
1147) έµπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, σε κάθε
πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νοµίµως επιχείρηση ναυπηγείου,
συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης υποστηρικτικής προς αυτό
δραστηριότητας, επί των γεωτεµαχίων που αποτελούν το όλο συγκρότηµα των ναυπηγείων. Σε περίπτωση που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου και κάθε άλλη υποστηρικτική προς αυτό
δραστηριότητα σε τµήµα µόνο της όλης έκτασης, η υποχρέωση
παραχώρησης κατά το προηγούµενο εδάφιο αφορά το αναλογούν
τµήµα της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, που ορίζεται από τις προβολές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της
εδαφικής έκτασης επί της οποίας βρίσκεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που το σύστηµα των προβολών αποκλείει ή περιορίζει
ουσιωδώς το ανωτέρω δικαίωµα παραχώρησης άλλης ενδιαφερόµενης παρακείµενης επιχείρησης ναυπηγείου, τότε λαµβάνονται
υπόψη οι λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος της αποκλειστικής χρήσης κατά τα προηγούµενα εδάφια, ο δικαιούχος καταβάλλει αντάλλαγµα ανταποκρινόµενο σε τιµές αγοράς. Το αντάλλαγµα
προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των Προϊσταµένων των αρµόδιων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν.
4622/2019 (Α’ 133), η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει εκθέσεων δύο ανεξάρτητων εκτιµήσεων της αξίας του δικαιώµατος αποκλειστικής
χρήσης των παραχωρουµένων επί της ζώνης ή τµηµάτων αιγιαλού
ανά τετραγωνικό µέτρο, καθώς και του αντίστοιχου θαλάσσιου
χώρου. Οι εκτιµήσεις ανατίθενται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές
του µητρώου που τηρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Με την ως
άνω κοινή απόφαση καθορίζονται, επιπλέον, ο φορέας, η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Η
κοινή απόφαση αυτή αναθεωρείται, µε επίσπευση του φορέα πα-
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ραχώρησης, ανά πενταετία από την έκδοσή της, ως προς τον καθορισµό της αξίας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης.
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης οποιασδήποτε έκτασης της εταιρείας ΕΝΑΕ έως την οριστική
µεταβίβαση του ενεργητικού της.
2.(α) Για τα αυθαίρετα κτίρια και τις λοιπές αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κτιρίων ή κατασκευών που βρίσκονται στα γεωτεµάχια του συγκροτήµατος
των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, εφόσον έχουν ανεγερθεί ή πραγµατοποιηθεί, µετά την έναρξη ισχύος του ν. 2941/2001 (Α’ 201) και
πριν από τις 28.7.2011, η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017
(Α’ 167) διενεργείται κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο
89 αυτού, µε κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται υπό τα στοιχεία (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) στο άρθρο
99 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), σε έντυπη µορφή. Η δήλωση υπαγωγής µπορεί να υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της ΕΝΑΕ.
(β) Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων
και δικαιολογητικών, που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή
αλλαγή χρήσης, εκδίδει διοικητική πράξη αποδοχής της σχετικής
δήλωσης υπαγωγής. Τα υπό στοιχεία (η) και (θ) δικαιολογητικά
του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’167), όπου απαιτούνται, υποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις προθεσµιών, µε την έντυπη διαδικασία.
(γ) Με την έκδοση της ως άνω διοικητικής πράξης αναστέλλεται
επί τριάντα (30) έτη η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, και επιτρέπεται κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, η
έναρξη και ολοκλήρωση κάθε σχετικής διοικητικής διαδικασίας για
την εγκατάσταση και λειτουργία ναυπηγικών και υποστηρικτικών
προς αυτές δραστηριοτήτων. Ειδικώς για µεταβιβάσεις που γίνονται από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας ΕΝΑΕ, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), δεν ισχύει η απαγόρευση
της παρ. 1 του άρθρου 82 του
ν. 4495/2017 (Α’ 67).
(δ) Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης της κυριότητας κάθε αντικειµένου της διοικητικής πράξης αποδοχής της
δήλωσης υπαγωγής, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας του
ν. 4307/2014 ή και κάθε άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από τη µεταβίβαση αυτήν,
καταβάλλονται από τον αποκτώντα την κυριότητα, το παράβολο
που προβλέπεται στο στοιχείο (ι) του άρθρου 99 του
ν.
4495/2017 (Α’ 167), καθώς και το πρόστιµο υπαγωγής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, υπολογιζόµενο
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης αποδοχής της
δήλωσης υπαγωγής, το οποίο εξοφλείται ολοσχερώς.
Τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής, συνεπάγεται αυτοδικαίως τη µη εφαρµογή εφεξής και ανατροπή των εννόµων συνεπειών της παρ. 2(γ) του παρόντος, πλην της µεταβίβασης
της κυριότητας.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, όσο διαρκεί η ειδική διαχείριση, εφόσον
προηγουµένως δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η
εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στο Ελληνικό Πολεµικό
Ναυτικό, το οποίο αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των
απαιτούµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
Η υφιστάµενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης της ΕΝΑΕ διατηρείται σε ισχύ µέχρι και την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του
ενεργητικού της εταιρείας κατά τον
ν. 4307/2014 (Α’ 246) και
µεταβιβάζεται στους ειδικούς διαδόχους. Για την έναρξη εργασιών εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, µε εξαίρεση εκείνες που αφορούν το Πολεµικό Ναυτικό, απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, κατά τις
κείµενες διατάξεις, το οποίο µεταβιβάζεται ως διοικητική άδεια
στον ειδικό διάδοχο της επιχείρησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, και ανάλογα µε την κατηγορία επικινδυνότητας στην
οποία κατατάσσεται η επιχείρηση.
Κάθε ειδικός διάδοχος που αποκτά το σύνολο ή τµή- µα του
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ενεργητικού της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο του ν. 4307/2014 (Α’ 246),
ασκεί δραστηριότητες εντός του ναυπηγείου, µόνον εφόσον αποκτήσει άδεια λειτουργίας και το προβλεπόµενο πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, εάν αυτό δεν υπήρχε κατά την εκποίηση του ενεργητικού.
4. Το ακίνητο που εµπίπτει εντός του συγκροτήµατος των ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε ΚΑΕΚ 05 146 01 01 001/0/0 δύναται να
µεταβιβάζεται, ολόκληρο ή τµηµατικά, σε τρίτους στο πλαίσιο της
διαδικασίας ειδικής διαχείρισης. Τυχόν κατάτµησή του πρέπει
υποχρεωτικά να τηρεί τα ελάχιστα όρια που τίθενται από την
ισχύουσα στην περιοχή Ζ.Ο.Ε. και να µην συνιστά κατάτµηση δασικής έκτασης. Χωριστή εκποίηση υφιστάµενων αυτοτελών δασοτεµαχίων εντός του ενιαίου ακινήτου είναι επιτρεπτή. Όσα ακίνητα
εντός της εκτάσεως των ναυπηγείων Σκαραµαγκά αποκτήθηκαν
από την ΕΝΑΕ κατά κυριότητα, µε συµβολαιογραφική πράξη,
απευθείας από το Δηµόσιο και υπάγονται στη δασική νοµοθεσία,
µπορούν να µεταβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς να θίγεται από τη
µεταβίβαση αυτήν ο δασικός τους χαρακτήρας. Τυχόν µη καταργηθέντα ρυµοτοµικά σχέδια εντός της έκτασης που αποκτήθηκε
από απαλλοτριώσεις για χώρο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και
τα οποία έχουν παραµείνει ανενεργά, µέχρι σήµερα, καταργούνται
από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.»
Άρθρο 12
Υφιστάµενη εγκατάσταση λιµενικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άµυνας Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
Στο τέλος του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’184) προστίθεται
παρ. 12 ως εξής:
«12. Υφιστάµενη εγκατάσταση ανέλκυσης, καθέλκυσης και χερσαίας µεταφοράς υποβρυχίων (shiplift) η οποία βρίσκεται εντός
του αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έµπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά και, µεταξύ άλλων, συµβάλλει
στην κάλυψη των αυξηµένων επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την εθνική άµυνα της Χώρας, για την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, θεωρείται νόµιµη µε την έκδοση σχετικής
απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αναφορικά µε τη σπουδαιότητα και σηµασία
της εν λόγω εγκατάστασης για την εθνική άµυνα και σχετικό αίτηµα του φορέα διαχείρισης ή του κυρίου της εγκατάστασης ή
άλλου αρµοδίου φορέα το οποίο συνοδεύεται από:
α) Τεχνική περιγραφή του προς νοµιµοποίηση έργου-εγκατάστασης,
β) εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500 και µε
συντεταγµένες κορυφών λιµενικής εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ 87,
γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την
ακριβή θέση του έργου- εγκατάστασης.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την
επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών
της αναγνωριζόµενης ως εποπτικό κεφάλαιο
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013
(Α’167), η λέξη «πτώχευσης» αντικαθίσταται µε τη φράση «διαδικασίας εξυγίανσης» και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, σε εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει
ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, µετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισµένη
απαίτηση κατά τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συµψηφισθεί ολοσχερώς µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, το µη
συµψηφισθέν µέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άµεσα εισπράξιµη απαίτησή του από το Δηµόσιο.»
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Άρθρο 14
Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών
µεταφορών
Στην περ. β’ του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της παρ. 59
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), µετά τις λέξεις «των
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών µεταφορών» προστίθεται η φράση
«και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» και η περ. β’ διαµορφώνεται ως εξής:
«β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών µεταφορών και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών».
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15
Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζοµένου από την
εργασία του, λόγω περιορισµού του εργαζοµένου κατ’ οίκον
προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19
1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόµενο ο οποίος τίθεται σε
περιορισµό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ηµερών, στο πλαίσιο
των µέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:
α) να καθορίσει µε απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται
από τον εργαζόµενο αυτόν, στον προβλεπόµενο από την ατοµική
σύµβαση τόπο εργασίας, θα πραγµατοποιείται µε το σύστηµα
της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 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’ 6), ή
β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρµογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύµφωνα µε την περ. α), να απασχολεί τον εργαζόµενο,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ηµερήσιου
συµβατικού ωραρίου του, κατά µία (1) ώρα ηµερησίως, σε άλλες
εργάσιµες ηµέρες, από τη λήξη του περιορισµού του εργαζόµενου µέχρι τη συµπλήρωση του ηµίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιµες ηµέρες παραµονής κατ’ οίκον.
Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο
εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη
εργασία, σε περίπτωση µερικής απασχόλησης. Ο εργαζόµενος
δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ηµίσεος των
εργάσιµων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα παραµονής κατ’ οίκον, καµία προσαύξηση ή αµοιβή για πρόσθετη εργασία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια
εργασίας των εργαζοµένων.
2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστηµα
παραµονής κατ’ οίκον του εργαζοµένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθµίζεται
κάθε σχετική και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2020.
Άρθρο 16
Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων
από τον κορωνοϊό COVID -19
1. Οι γονείς εργαζόµενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων,
µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
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καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόµων µε αναπηρία, τα οποία,
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δοµές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία,
δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια
των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ηµέρες ή και για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο
µε ιατρική γνωµάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
2. Οι γονείς εργαζόµενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ.
1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαµβάνουν αποδοχές: κατά
τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3)
από τον τακτικό προϋπολογισµό, µετά από διασταύρωση µε τα
στοιχεία των Υπουργείων Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε
κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζοµένους του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που
αφορά στην εφαρµογή της παρούσας.
3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα µέτρα
για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της
δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζοµένους τους κάνουν χρήση της
άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας
εποχικά εργαζοµένων σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλµατα
Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόµενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλµατα, oι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού
επιδόµατος ανεργίας αρκούν πενήντα ηµέρες εργασίας στην
ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειµένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6
του
ν. 1545/1985 (Α’ 91).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.»
Άρθρο 18
Χρονική διάρκεια ισχύος του µηχανισµού
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 έως
31.12.2020 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. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«4. Δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
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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Άρθρο 19
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά για τον
µήνα Οκτώβριο
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ανήκουν
στους κλάδους του τουρισµού, εποχικής ή µη λειτουργίας, των
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών, των χερσαίων µεταφορών επιβατών, του επισιτισµού, του πολιτισµού και του αθλητισµού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά,
όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε
αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συµβάσεων των εργαζοµένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους
ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, που έχουν προσληφθεί
έως και τη δηµοσίευση του παρόντος, για τον µήνα Οκτώβριο
2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών
ανά µήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
2. Οι εργαζόµενοι της παρ. 1, 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), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ηµερών αναστολής των συµβάσεων εργασίας µε βάση υπολογισµού
το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που
αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού τους µισθού.
3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 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, συµπεριλαµβανοµένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.
4172/2013 (Α’ 167), 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.
4. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, καθώς και
για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του
χρονικού διαστήµατος αναστολής, καλύπτεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
5. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζόµενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω µέτρων και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις του προσωπικού τους µε καταγγελία συµβάσεων εργασίας
και σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των µέτρων
της παρ. 1, 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.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
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σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται. Με
όµοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, να παρατείνεται η
ισχύς του και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του.
Άρθρο 20
Μέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέχνης και του
πολιτισµού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών
1. Δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου
τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (A’ 76), είναι για το χρονικό διάστηµα από 1.9.2020
έως 31.10.2020:
α) Καλλιτέχνες, δηµιουργοί και επαγγελµατίες της τέχνης και
του πολιτισµού που είναι εγγεγραµµένοι έως την 15η Οκτωβρίου
2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελµα του ξεναγού και
είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών
και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα. 2. Τα πρόσωπα της παρ. 1
είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά µήνα, επί του οποίου
ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν
έχουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν
λαµβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού.
3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 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, συµπεριλαµβανοµένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.
4172/2013 (Α’167), 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.
4.α) Για την καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, τα
πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ειδικού µηχανισµού στήριξης των εργαζοµένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
εργοδότη.
β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται
έλεγχος διασταύρωσης:
i. µε τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δηµιουργών και επαγγελµατιών της τέχνης και του
πολιτισµού,
ii. µε τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών,
iii. µε τα στοιχεία των τηρουµένων µητρώων δικαιούχων της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της υπ’ αριθµ. οικ.16073/287/
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22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1547).
5. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο
των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο
τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων,
καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και προβλέπονται τυχόν παράταση του
µέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 21
Καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε
εργαζοµένους που τίθενται σε αναστολή και
εποχικούς εργαζοµένους
1. Στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’161), προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Οι ανωτέρω εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 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 στο ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Για τις ηµέρες που η σύµβαση
εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού µισθού των ανωτέρω εργαζοµένων. Η
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένων και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισµό. Η
αποζηµίωση της παρούσας 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, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’
167), 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.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόµενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αριθµ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’1779).»
2. Οι αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συµβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του ν. 4690/2020
(Α’104), του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 161), των άρθρων 123 και 124 του ν.
4714/2020 (Α’ 148), καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:
«3. Οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών των παρ. 1
και 2 που δεν θα επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο από
1.6.2020 έως 30.9.2020 ή µέρος αυτής είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν.
4690/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαµβάνει την πληρωµή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
(ασφαλισµένου και εργοδότη) υπολογιζόµενου επί του ποσού των
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ για είκοσι πέντε
(25) ηµεροµίσθια ασφάλισης και µε πακέτο κάλυψης το ίδιο που
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είχαν ασφαλιστεί στην προηγούµενη µισθολογική περίοδο. Για µικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ µε
αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) µε βάση τα
Πληροφοριακά Συστήµατα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και των λοιπών συναρµόδιων φορέων.
Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2020 έως 20 Σεπτεµβρίου 2020 υποβάλλεται ως αυτοτελής µέχρι την 31η.12.2020, τελική ηµεροµηνία καταβολής και των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών, χωρίς υπολογισµό τόκων και άλλων προσαυξήσεων
λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της
σύµβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους
του εποχικού επιδόµατος ανεργίας.»
Άρθρο 22
Τρόπος καταβολής επιδόµατος εορτών
Χριστουγέννων 2020
1. α) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηµατική
δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή δηµόσιας αρχής, καθώς
και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που
πλήττονται σηµαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).
β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύµβαση των
απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται
σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουµένων των διαστηµάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεµβρίου του
τρέχοντος έτους, το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται µειωµένο, λαµβάνοντας υπόψη για τον υπολογισµό του, σύµφωνα µε την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 19040/7.12.1981
κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύµβασης έως την αναστολή της.
γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύµβαση των
απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται
σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα αναστολής της εργασιακής
σύµβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 19040/7.12.1981 κοινή
υπουργική απόφαση.
2. Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας τίθεται σε
αναστολή σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων, που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα για το οποίο λαµβάνουν την
προβλεπόµενη αποζηµίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων
2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία
και ο τρόπος καταβολής του επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων
2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 23
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέµπτου της από 14.3.2020 Πρά-
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ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται µέχρι την
31η.12.2020. Η υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα
ηµερήσια και εβδοµαδιαία όρια εργασίας που προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 24
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του
κατώτατου ηµεροµισθίου
Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων µέτρων για τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, 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 Νοεµβρίου 2020.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της
περ. β’ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η
Δεκεµβρίου 2020.
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 Ιανουαρίου 2021.
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 31η Ιανουαρίου 2021.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται,
κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως
την 28η Φεβρουαρίου 2021.
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 Μαρτίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7.»
Άρθρο 25
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων
και εργοδοτών
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 έχει παραταθεί µε το άρθρο 28 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104) έως τις
30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
Άρθρο 26
Επέκταση συµψηφισµού απαιτήσεων δικαιούχων του
άρθρου 87 του ν. 4706/2020
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020
(Α’ 136)
αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν ως εξής:
«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανεξόφλητες
απαιτήσεις των δικαιούχων µέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται
συµψηφισµός µε υφιστάµενες και στη συνέχεια µε µελλοντικές
απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούµενων ποσών.

Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο, µε το οποίο διεκδικείται χρηµατικό
ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεµεί σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει
το ένδικο βοήθηµα ή µέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις
του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόµενα στην παρούσα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι
όροι και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή του
παρόντος, ο τρόπος του συµψηφισµού, της παρακράτησης και
απόδοσης, το είδος των συµψηφιζόµενων και παρακρατούµενων
απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτηµα.»
Άρθρο 27
Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελµατικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
Οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που
εµπίπτουν στο άρθρο 27 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως αυτές
ερµηνεύτηκαν µε το άρθρο 6 του ν. 3552/2007 (Α’ 77) και προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων,
ως ωροµίσθιοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δύνανται, εφόσον
µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική βαθµίδα
ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρετούσαν, να εντάσσονται µε
αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθµίδας της ίδιας
ειδικότητας µετά από αναγνώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, η οποία προσφέρθηκε µετά από τη λήψη του πτυχίου.
Άρθρο 28
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών
οργάνων για την προστασία των ευπαθών οµάδων
του πληθυσµού που διαβιούν σε κλειστές δοµές
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να συστήνονται συλλογικά όργανα µε σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 των
φιλοξενουµένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και λοιπές
κλειστές δοµές φιλοξενίας ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των ανωτέρω
συλλογικών οργάνων, το αρµόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης συγκρότησής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 29
Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας
2020-2021
1. Χορηγείται αναδροµικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές
υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστηµα από
1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συµπλήρωσης
των απαιτούµενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ηµερών
ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν.
4670/2020 (Α’ 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα µέλη των οικογενειών τους:
α) Στους εργαζοµένους στην επιχείρηση µε την επωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος και
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδροµιών, τους µαθητευόµενους αναβάτες και τους προπονητές δροµώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως µισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016 (Α’85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής των
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παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’138), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4576/2018 (Α’ 196).
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196).
2. Παρατείνεται αναδροµικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των κατωτέρω προσώπων
και των µελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισµένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων
των περ. Α’ Β’ και Γ’ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30
του ν. 4320/2015 (Α’ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που
έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2768/1999 (Α’ 273).
γ) Των ανέργων ασφαλισµένων του πρώην Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30
και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός
τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου
δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α’ 65), παραµένουν άνεργοι
και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόµενες από τον
πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και τηρούνται
οι όροι της ρύθµισης.
3. Στους ασφαλισµένους του πρώην Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα µέλη της οικογένειάς τους που έχουν
οφειλές από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997 (Α’15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο
χρονικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Άρθρο 30
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέσων µελών
H παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.03.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιείται και το εικοστό
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έµµεσων µελών και παράταση προθεσµιών διοικητικών προσφυγών
1. Στα έµµεσα µέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα µέχρι
την 29η.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των
οποίων οι άµεσα ασφαλισµένοι από τους οποίους τα πρώτα
εξαρτώνται, παραµένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα µέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των
στοιχείων τους µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, και
πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.
2. Οι προθεσµίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών
που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα
διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αναστέλλονται
µέχρι τις 30.4.2020.»
Άρθρο 31
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας µη µισθωτών
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) τροποποιείται και η παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.
4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών
υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής
απαιτούνται για µεν τους µισθωτούς η πραγµατοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ηµερών εργασίας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την
ηµεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε µη µισθωτούς η συµπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον µηνών ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό
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έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούµενες ασφαλιστικές εισφορές
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56). Κατ’ εξαίρεση
κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζοµένων στο άρθρο αυτό,
ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των µη µισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020,
παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν
της 31ης.12.2020.
Η ως άνω παράταση ισχύει αναδροµικά από 1.7.2020.»
Άρθρο 32
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
του ν. 4611/2019
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, η ως άνω καταληκτική
ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του e-ΕΦΚΑ
(1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον προσδιορισµό της
οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
του e-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 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον
υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη ρύθµιση
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να υποβληθεί µετά τις 31.12.2020.»
Άρθρο 33
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
προσωπικού καθαριότητας
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους
δηµόσιας υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Νοεµβρίου 2020 για την κάλυψη των
ανωτέρω αναγκών.
2. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’191) και δεν µεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
3. Το χρονικό διάστηµα παράτασης των συµβάσεων της παρ.
1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων
5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134).
Άρθρο 34
Παράταση συµβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε
προνοιακούς φορείς
1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που συνήφθησαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού πρώτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και
της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθµ.
12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’868), όπως
ισχύει, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές
δοµές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύνα-
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ται να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν µεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εµπίπτει στους
περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
2. Η ισχύς των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, µε
βάση τον ανώτατο αριθµό προσληπτέων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται
να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά
το διδακτικό έτος 2020-2021
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και
µόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται να προσλαµβάνονται, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή
µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τρίµηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) µόνιµοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή
µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δηµόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή µε τη µετάδοση και διασπορά του νέου
κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό
έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, β) λαµβάνονται ειδικά µέτρα
ως προς τη λειτουργία των σχολικών µονάδων για την πρόληψη
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτµηση των
τµηµάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται
η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) µαθητές της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή µε τη µετάδοση και διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική
διαδικασία δια ζώσης. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν
προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και διενεργούνται,
εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης, σύµφωνα µε την περ. α), δεν επαρκούν για την
παροχή τηλεκπαίδευσης. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, µε συµφωνία του
προσωρινού αναπληρωτή ή µέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη
λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του
κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού µέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών
µονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεκπαίδευσης.
2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της
παρ. 1 καλούνται, µε ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες
της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) να υποβάλουν
δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές
πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τρίµηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριµένες περιοχές πρόσληψης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν
αίτηση - δήλωση προτίµησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει
δήλωση προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι
περιοχές, που δηλώνονται, συµπίπτουν µε τις περιοχές, για τις
οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης στην πρόσκληση του

ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίµησης της παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους
2020-2021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίµησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη COVID-19, όπως εκάστοτε
ορίζονται για το προσωπικό του δηµόσιου τοµέα. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή
της, το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκουν το κενό που
καλύπτεται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές µονάδες, στις οποίες εφαρµόζεται το ειδικό µέτρο της περ. β) της
ίδιας παραγράφου.
3. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της περ. γ) της παρ. 1
καλούνται, µε ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη Ε.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 να υποβάλουν δήλωση προτίµησης για
πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου
ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης κατ’
ελάχιστον διάρκειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν
αίτηση - δήλωση προτίµησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει
δήλωση προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Στις περιπτώσεις
της παρούσας εφαρµόζονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της
παρ. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προτίµησης για
πρόσληψη οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την περιοχή πρόσληψης
που αντιστοιχεί στον τόπο των συµφερόντων τους. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή
της το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή
πρόσληψης του προηγούµενου εδαφίου. Κάθε θέµα σχετικό µε
τους όρους παροχής τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθµός µαθητών ανά διαδικτυακό τµήµα
και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
4. Στην πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται,
σύµφωνα µε τις περ. α) και β) της παρ. 1, αποδίδεται η µοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του
άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξηµένη κατά το µισό εκάστης περίπτωσης. Οι µονάδες πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύµφωνα µε τις περ.
α) και β) της παρ. 1, δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για
την εκπαιδευτική υπηρεσία που µοριοδοτείται, σύµφωνα µε την
υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις
είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που µοριοδοτείται
σύµφωνα µε την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.
5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, τα κενά που προκύπτουν για λόγο συναφή µε τη
µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές
µονάδες αρµοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή και βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και τις συναφείς
ανάγκες σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και µειωµένου
ωραρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται για τον
προσδιορισµό των λειτουργικών κενών. Οι ανωτέρω ανάγκες
προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αφού ληφθούν
υπόψη τα τµήµατα που λειτουργούν, ο αριθµός των µαθητών
κατά τάξη, τµήµα, οµάδα προσανατολισµού, τοµέα, ειδικότητα
ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραµµα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµάτων µε δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το
υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η
εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των
εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες που υπηρετούν ή σε σχολικές µονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες
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σε µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθµό των
µαθητών, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
αρµοδιότητάς τους που έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και,
αφού αξιοποιήσουν το σύνολο των µέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικοποιούν, προβαίνοντας στις ενδεδειγµένες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιµο. Ο αριθµός των προς
πλήρωση κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή και
βαθµίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται µε πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση τα κενά που προκύπτουν για
λόγο συναφή µε τη µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς
και την έγκριση πίστωσης που παρέχεται από το αρµόδιο όργανο.
6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τον αριθµό των µαθητών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους, οι οποίοι εµπίπτουν στην περ. γ) της παρ. 1. Οι
αρµόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσδιορίζουν τον αριθµό των µαθητών, για την παροχή τηλεεκπαίδευσης στους οποίους δικαιολογείται πρόσληψη προσωρινού
αναπληρωτή, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και τους
οµαδοποιούν. Ο αριθµός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά
κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται µε σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση
τον αριθµό των µαθητών του προηγούµενου εδαφίου και την παρεχόµενη από το αρµόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρµόζονται οι παρ. 3 και 8
του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.
8. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύµφωνα µε την παρ. 1
και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία εντός
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις µεταγενέστερες
προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο.
9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που
προσλαµβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύµφωνα µε την
παρ. 1, παραµένει εγγεγραµµένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή
οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύµβασης εργασίας
ορισµένου χρόνου, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση στην
οποία είναι τοποθετηµένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως
τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.,
που προσλαµβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύµφωνα
µε την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιµος για πρόσληψη, σύµφωνα µε
τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια
ισχύος της οικείας σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.
10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις περ. α) και β) της παρ. 1,
διατίθεται, µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε
κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά
τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον
οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό µέτρο ως προς τη λειτουργία
των σχολικών µονάδων.
11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β’ 3344), οι
οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνεται η παρ. 3 του
άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης.
12. Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος, όπως
το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που προσλαµβάνον-
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ται, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 36
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της
πληρωµής προσωρινών αναπληρωτών κατά
το διδακτικό έτος 2020-2021
Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πληρωµή προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την αντιµετώπιση των
αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση και διασπορά του
COVID-19 µε τίτλο «Πληρωµή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού
προϋπολογισµού έως διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000.000)
ευρώ, εκ των οποίων µέχρι το ποσό των ογδόντα εκατοµµυρίων
(80.000.000) ευρώ θα βαρύνει το έτος 2020 και το υπόλοιπο
ποσό έως εκατόν είκοσι εκατοµµύρια (120.000.000) ευρώ το έτος
2021. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει έργο, το οποίο εγκρίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό για τον σκοπό αυτό στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2, κατόπιν πρότασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 37
Καθορισµός ωρολόγιου εβδοµαδιαίου προγράµµατος για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση για το
σχολικό έτος 2020 – 2021
Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για το σχολικό έτος 2020-2021 µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Άρθρο 38
Θέµατα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών
1. Στον ν. 4692/2020 (A’ 111) προστίθεται άρθρο 125A ως εξής:
«Άρθρο 125Α
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν.
4332/2015 (Α’ 76) συνεχίζει τη λειτουργία της έως την περάτωση
του έργου της για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Το παρόν ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020
(12.6.2020).
Άρθρο 39
Προσωπικό καθαριότητας Δηµόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας και άλλων σχολικών µονάδων
1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι
ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων,
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται
από το µόνιµο προσωπικό τους, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ίσης µε το
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διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, ύστερα από έγκριση της επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006
Π.Υ.Σ. (Α’ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος από τις πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνονται στον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του
άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται δε η µετατροπή τους
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του
ν. 4528/2018 (Α’ 50) εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις
της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εσωτερικών ρυθµίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι
της σύµβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της
παρούσας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το
προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαµβάνεται µε βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων δήµων, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ. 50175/7.8.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Β’ 3324).»
2. Έως τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν τις
ανάγκες καθαριότητας των σχολικών µονάδων και κατά την παρ.
2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως
την προρρηθείσα ηµεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 40
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση
συµµετοχής εκπαιδευτών σε προγράµµατα
µη τυπικής εκπαίδευσης
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010
(Α’163) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1ης.9.2021 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια
αποτελεί προϋπόθεση, προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε
χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη
τυπικής εκπαίδευσης.»
Άρθρο 41
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης προγραµµάτων
σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018
(Α’102), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1ης.9.2021 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.»
Άρθρο 42
Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη διαδικασία προσωρινής
τοποθέτησης νεοδιοριζόµενων µόνιµων εκπαιδευτικών,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή
θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’
115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται,
κατά περίπτωση, µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη Ε.Ε.Π. ή
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Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στην περιοχή διορισµού τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2)
σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω
χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού
στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην
Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν
στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13
του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47),
αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν
τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα
από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατόπιν προσκόµισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.»
Άρθρο 43
Αρµοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή
λειτουργίας τµηµάτων και σχολικών µονάδων,
δηµόσιων και ιδιωτικών
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή/και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επιβάλεται ως
µέτρο πρόληψης και περιορισµού της διάδοσης της νόσου η
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιµέρους τµηµάτων σχολικών µονάδων, καθώς και ολόκληρων σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή
λειτουργίας τµηµάτων ή σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών, και για τη διάρκεια αυτής, λαµβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µετά
από γνώµη του Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατ’ εφαρµογή του
εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσµατος της
«Επιτροπής Αντιµετώπισης Εκτάκτων Συµβάντων Δηµόσιας
Υγείας από Λοιµογόνους Παράγοντες».
2. Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των
σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών, δηµοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου λαµβάνονται από τα οριζόµενα ως αρµόδια όργανα κατά την περ. δ) της παρ. 4 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4682/2020 (A’ 76).
3. Για το σχολικό έτος 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, λαµβάνοντας υπόψιν τις
επικρατούσες σε κάθε χώρα υγειονοµικές συνθήκες και τα σε
κάθε χώρα ισχύοντα µέτρα περιορισµού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τις δοµές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που
λειτουργούν σε κάθε χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού
τους Γραφείου, δύνανται να ορίζουν µε απόφασή τους: α) την
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού
έτους, καθώς και τις ηµεροµηνίες αργιών και διακοπών, β) την
τυχόν προσωρινή αναστολή λειτουργίας δοµών ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης σε περίπτωση παρόντος ή επικείµενου υγειονοµικού κίνδυνου εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
γ) την τυχόν αναστολή µετακινήσεων µαθητών δοµών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δ) ειδικότερα ζητήµατα που προκύπτουν
εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά µε
απουσίες των µαθητών και ε) ειδικότερα ζητήµατα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά
µε την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
4. Η παρούσα κατισχύει του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 (Α’
109), του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και κάθε άλλης γενικής διάταξης.
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Άρθρο 44
Παράταση προθεσµίας µεταγραφής ληξιαρχικών
και προξενικών αρχών
Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α’ 143),
έως τις 31.12.2020 το Ειδικό Ληξιαρχείο συνεχίζει να µεταγράφει
ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες
προσκοµίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους,
καθώς επίσης και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται
από τα αρµόδια Προξενεία.»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 45
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
προσωπικού φύλαξης, σίτισης και
καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας
1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που
έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του
ν. 2190/1994
(Α’ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), ένατου, παρ. 20α του ν.
4057/2012 (Α’ 54), 63 του
ν. 4430/2016 (Α’ 205), όγδοου
του ν. 4506/2017 (Α’191), 3 του ν. 4542/2018 (Α’ 95), 13 του ν.
4647/2019 (Α’ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4682/2020 (A’ 76), µε τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τοµείς
φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, µε απόφαση του
κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα, να παραταθούν έως τις
31.12.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης
των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές
που βρίσκονται σε εξέλιξη.
2. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν
µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, και
δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι
τεσσάρων µηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α’ 134).
3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου
2020.
Άρθρο 46
Εφαρµογή αυτόµατου µηχανισµού επιστροφής
Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Καθιερώνεται µηνιαίο κλιµακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των µηνιαίων µη εκκαθαρισµένων υποβαλλόµενων δαπανών των οριζόµενων στην παρ. 1. Το ποσό της έκπτωσης
(rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη µηνιαία υποβολή
δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόµιµο φορολογικό
παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρµογής
και επί των ισχυουσών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και µπορούν να αναπροσαρµόζονται και να εξειδικεύονται τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθµιση, κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης, καθώς και περαιτέρω αναγκαία µέτρα και µηχανισµοί για την πιστή εκτέλεση και
τήρηση του εγκεκριµένου ανά έτος, προϋπολογισµού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισµός
εφαρµόζει περαιτέρω κατανοµή µε βάση πληθυσµιακά κριτήρια.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται
επί των νοµίµων παραστατικών και συµψηφίζεται µε το ποσό που
οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου
ή/και του προηγούµενου ή/και των επόµενων ετών.»
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Άρθρο 47
Ποσό µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης
Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και τα πρώτα έξι εδάφια διαµορφώνονται ως εξής:
«1. α) Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο
(1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη φαρµακευτική περίθαλψη.
Από 1ης.9.2020 η δαπάνη των εµβολίων δεν συνυπο- λογίζεται στο
µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εµβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εξαίρεση
της εν λόγω δαπάνης από τη φαρµακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α..
Από 1ης.7.2020 αποκλειστικά και µόνο στην εξωνοσοκοµειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήµων φαρµάκων, καθώς και των φαρµάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των
δεδοµένων τους (off patent φάρµακα) οι επιµέρους κατηγορίες
των οποίων εξειδικεύονται µε την υπουργική απόφαση του έβδοµου εδαφίου, συνυπολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον επιµερισµό του ποσού
επιστροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης ως προς την παράµετρο iv) όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ
µέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τους Κατόχους
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται
από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίησή του
σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας.»
Άρθρο 48
Εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων επί τη βάσει
ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβής
ανά περιστατικό
1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α’194) αντικαθίσταται ωs εξής:
«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιµαστική εφαρµογή την 1η Σεπτεµβρίου 2017, σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία που θα επιλεγούν
για τον σκοπό αυτό µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου
2021 σε νοσοκοµεία που ορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας µετά
από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τη διαδικασία καταβολής των αµοιβών στα νοσοκοµεία αυτά και η
διαδικασία κατάργησης της υποχρέωσής τους για υποβολή στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ).
Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ. στην πλήρη εφαρµογή του Συ.Κ.Ν.Υ, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστηµα αποτίµησης αξίας νοσοκοµειακών υπηρεσιών ή κατανοµής αµοιβών νοσοκοµείων, που προέρχονται από
πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού, ασφαλιστικών οργανισµών, ιδιωτικών ή δηµόσιων, ελληνικών ή µη, καθώς και από ιδιώτες ή άλλες πηγές αποζηµίωσης νοσηλειών.»
Άρθρο 49
Αρµοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της
ενδεδειγµένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών
Πράξεων - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου
του ν. 4286/2014
1. Η παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α’ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική
Ονοµατολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων,
καθώς και για τη διαµόρφωση του Καταλόγου Κωδικών - Διεθνής
Ταξινόµηση Ασθενειών (ICD - International Classification of Dise-
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ases), η ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό
Υγείας την ενδεδειγµένη εθνική Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων
και τον εθνικό Κατάλογο Κωδικών ICD, καθώς και την αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητά τους µε τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των
αρχών των DRG συστηµάτων. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ορίζονται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD.
Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας την έκδοση
και άλλων ιατρικών κωδικοποιήσεων, διαχειρίζεται και αναθεωρεί
όλες τις ιατρικές κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα υγείας της Χώρας.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Στο άρθρο 3 του Καταστατικού που περιλαµβάνεται στο
άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α’ 194), προστίθεται παρ. 1Α ως
ακολούθως:
«1. Α Σκοπός της Εταιρείας είναι επίσης:
Η διαµόρφωση, η εισήγηση στον Υπουργό Υγείας για την έκδοση όλων των ιατρικών κωδικοποιήσεων που χρησιµοποιούνται
στο σύστηµα υγείας της Χώρας, καθώς και η διαχείριση, αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται και η
συµβατότητά τους µε το Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των
DRG συστηµάτων και ειδικότερα:
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολογία και
την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων,
- του Καταλόγου Κωδικών -Διεθνής Ταξινόµηση Ασθενειών
(ICD - International Classification of Disease),
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολογία και
την Κωδικοποίηση των Εργαστηριακών Εξετάσεων,
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολογία και
την Κωδικοποίηση των Απεικονιστικών Εξετάσεων,
- των λοιπών ιατρικών κωδικοποιήσεων που χρησιµοποιούνται
στο σύστηµα υγείας της Χώρας.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση αρµοδιοτήτων της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού που περιλαµβάνεται στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α’ 194), προστίθεται
περ. ζ) που έχει ως εξής:
«ζ) Δηµιουργεί ηλεκτρονική εφαρµογή συλλογής και επεξεργασίας όλων των οικονοµικών και ιατρικών στοιχείων και των
στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο των ασθενών
που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκοµειακές δοµές, την
οποία διαχειρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασµό
του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζουν οι σχετικές υπουργικές
αποφάσεις µε σκοπό: α) την εισαγωγή, µελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβών (DRG) Διαγνωστικά Οµοιογενών
Οµάδων, β) τη λειτουργία, εκµετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση
και συντήρηση του Συστήµατος Κοστολόγησης Νοσοκοµειακών
Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την ορθολογική κατανοµή όλων των
πόρων των νοσοκοµειακών δοµών στο ελληνικό κράτος, γ) τη συνεργασία και διασύνδεση µε αντίστοιχους διεθνείς φορείς, δ) τη
θέση σε λειτουργία και τη διαρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ.,
επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισµένων αρχών του συστήµατος DRG, ε) την ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στον χώρο της νοσοκοµειακής δαπάνης στην Ελλάδα,
στ) την παροχή συµβουλών και την υποβολή εισηγήσεων προς
τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρµόδιους φορείς για
τα ως άνω θέµατα, ζ) την παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών
στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για
τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. και η) τη συγκέντρωση του συνόλου
των πληροφοριών και, µετά από κατάλληλη επεξεργασία, τη διαµόρφωση της πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά
µε το Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται: α)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφαρµογής β) όλα τα θέµατα λειτουργίας της εφαρµογής, οι διαπιστευµένοι χρήστες της, ο τρόπος εισόδου τους
στην εφαρµογή, γ) τα δεδοµένα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας
και, ιδίως, τα σχετικά µε την καταγραφή του ονόµατος του χρήστη και του χρόνου παραµονής του στην εφαρµογή, δ) οι λεπτοµέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των
δεδοµένων, ε) κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης
της επιβεβαίωσης της ταυτότητας 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, στ) τα θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης
της εφαρµογής, µε βάση τους σκοπούς δηµιουργίας και λειτουργίας της, ζ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, η) οι αποδέκτες των
δεδοµένων, θ) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν
πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, ι) ο
τρόπος διασύνδεσής της µε άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές στο
χώρο της υγείας και κ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»
Άρθρο 52
Ανταµοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση
των απαιτούµενων δεδοµένων
Τα νοσοκοµεία αξιολογούνται ετησίως από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τους λοιπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς για την ορθότητα και ακρίβεια της
αποτύπωσης των ιατρικών δεδοµένων και από το Κέντρο Τεκµηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών
(ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) για την πληρότητα και εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούµενων δεδοµένων, όπως ορίζονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ετήσιας αξιολόγησης, τα νοσοκοµεία που λαµβάνουν θετική αξιολόγηση δύνανται να ενισχύονται µε παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων
ανάπτυξης της επιστηµονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του παρεχόµενου επιπέδου προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας µε εισήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή
του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δύναται, µε απόφασή του, να χαρακτηρίζει τα
ελεγχθέντα Νοσοκοµεία ή τµήµατα/κλινικές, ως Νοσοκοµεία ή
Τµήµατα/Κλινικές Αναφοράς ως προς την ιατρική και οικονοµική
τεκµηρίωση. Ο χαρακτηρισµός τους ως Νοσοκοµείων ή Κλινικών
Αναφοράς ως προς την ιατρική και οικονοµική τεκµηρίωση συνεπάγεται την κατά προτεραιότητα συµµετοχή τους σε προγράµµατα χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια
ενωσιακής προέλευσης, τη δυνατότητα πρόσληψης πρόσθετου
ερευνητικού προσωπικού για την υλοποίηση της δραστηριότητάς
τους, την κατά προτεραιότητα συµµετοχή τους στην υλοποίηση
ερευνητικών µ.ε.θ.όδων µε επιπλέον οικονοµική επιχορήγηση από
το Υπουργείο Υγείας, τη δυνατότητα κοινών συµπράξεων µε πανεπιστήµια και άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για την
υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραµµάτων, ενώ δύνανται να
τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήµατα για τη λήψη καινοτόµου
εξοπλισµού για την εφαρµογή ερευνητικών µ.ε.θ.όδων ή χρηµατοδότηση µέσω ειδικών λογαριασµών. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών εξειδικεύονται το εύρος των παρεχόµενων ωφεληµάτων για
τα νοσοκοµεία αναφοράς και κάθε συναφής µε τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται υποπαρ.
4α ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΔ’ - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

«4α. Στον Αντιπρόεδρο υπάγεται Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται µε τις διατάξεις του
παρόντος. Το Αυτοτελές Τµήµα, το οποίο επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την επιµέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του µε τις υπηρεσιακές µονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους συλλόγους του,
τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισµό για τον χειρισµό από τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέµατος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπικών του
υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Την επιµέλεια για την προµήθεια και διαχείριση υλικών.
Το αυτοτελές τµήµα γραµµατείας του Αντιπροέδρου στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισµού µε απόφαση του Αντιπροέδρου.»
2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του
ν.
3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3) θέσεις ειδικών συµβούλων-συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του
Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
Εκ των ανωτέρω θέσεων µία (1) θέση είναι ειδικού συµβούλουσυνεργάτη, ο οποίος προσλαµβάνεται µε απόφαση του Αντιπροέδρου µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Οι
υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών συµβούλων-συνεργατών καλύπτονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. β) της παρ. 3 του
άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α’
133) µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου
Υγείας και του υπουργείου προέλευσης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συµβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και
αζηµίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δηµόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συµβούλων-συνεργατών της παρούσας.»
Άρθρο 54
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
To άρθρο πέµπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (A’ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο πέµπτο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για
την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών
αντιδραστηρίων και υγειονοµικού εξοπλισµού και λήψης µέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης
κατανέµεται στους επιµέρους φορείς υλοποίησης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 55
Στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των
νοσοκοµείων της Χώρας
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν.
4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των
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Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκοµείων της
χώρας, 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).»
Άρθρο 56
Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρµακευτικά προϊόντα που
αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο
αποζηµιούµενων φαρµάκων
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’31)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την 1η.10.2020 και εξής καταργούνται: α) το µέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολικών πωλήσεων «P0max»
και β) το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαµβάνει τιµή 0,25 για
τα νέα φάρµακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδοµένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και εντάσσονται
στη θετική λίστα «Pnew».
Άρθρο 57
Μηχανισµός παρακολούθησης αποθεµάτων ΜΑΠ και
έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς
αποθέµατος για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
1. Εν όψει επιτακτικής ανάγκης δηµόσιας υγείας για τη διασφάλιση των αναγκαίων αποθεµάτων προς αντιµετώπιση των
έκτακτων επιδηµιολογικών δεδοµένων, συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεµάτων σε Μέσα Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) όλων των νοσοκοµείων της χώρας αποτελούµενη από
τους ακόλουθους:
α) από τον Υφυπουργό Υγείας που ασκεί την εποπτεία στα νοσοκοµεία, ως Πρόεδρο,
β) από τον Γενικό Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας, ως µέλος και
γ) από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, ως µέλος.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αποθεµάτων
σε ΜΑΠ που προορίζονται προς ανάλωση από τα νοσοκοµεία
κατά την περίοδο διάδοσης και καταπολέµησης του κορωνοϊού
COVID-19. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή και κάθε µέλος της διακριτά δικαιούνται όπως λαµβάνουν
κάθε µέρα αναλυτική ενηµέρωση από τα στοιχεία του BI-Health
(Συστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ΕΣΥ), από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και τα νοσοκοµεία
για τα διαθέσιµα ΜΑΠ και τα υπό προµήθεια ΜΑΠ, καθώς και για
την πορεία υλοποίησης των συµβάσεων προµήθειας ιδίως ως
προς τις ηµεροµηνίες παράδοσης των υπό προµήθεια προϊόντων
και εν γένει υλοποίησης των παραδόσεων αυτών.
2. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός πενθηµέρου από τη
σύστασή της αιτηθεί προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της
Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τη σύνταξη έκθεσης εκτίµησης των προβλεπόµενων ποσοτήτων ΜΑΠ για την
κάλυψη των αναγκών των νοσοκοµείων σε ΜΑΠ για το χρονικό
διάστηµα του προσεχούς τριµήνου. Η σχετική έκθεση επικαιροποιείται και επανυποβάλλεται προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σε µηνιαία βάση.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει εβδοµαδιαία την πορεία των προµηθειών και αποφασίζει αναφορικά µε την ανάγκη
διενέργειας έκτακτης προµήθειας ΜΑΠ µέσω του Ινστιτούτου
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τυχόν
ελλείπουσες ποσότητες σε σχέση µε την εκτίµηση των αναγκών
της Επιτροπής ανάλογα µε την πορεία των επιδηµιολογικών στοιχείων µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που
η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη διαφαινόµενων ελλείψεων
σε χρονικό ορίζοντα διµήνου για οποιονδήποτε αντικειµενικό ή
υποκειµενικό λόγο (π.χ. λόγω καθυστέρησης παράδοσης, ευδοκίµησης δικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων, καθυστέρησης
παράδοσης, ασυνέπειας προµηθευτή) εισηγείται στον Υπουργό
Υγείας τη διενέργεια έκτακτης προµήθειας σε ΜΑΠ, προσδιορίζοντας µε ακρίβεια τα είδη, τις αναγκαίες ποσότητες και το χρονοδιάγραµµα παράδοσης των αναγκαίων ποσοτήτων. Η
προµήθεια διενεργείται από την ΙΦΕΤ ΑΕ άµεσα µετά από τη διαβίβαση σχετικού πρακτικού της επιτροπής κατά τη διαδικασία
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της παρ. 1 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4693/2020 (Α’ 116).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ΜΑΠ ορίζονται
από το Κεντρικό Συµβούλιο των Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ), το οποίο δύναται να συγκροτεί επιτροπή ειδικών (ιατρών,
νοσηλευτών και υγειονοµικών) για τη διατύπωση των ειδικών
προδιαγραφών ΜΑΠ.
Άρθρο 58
Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για το προσωπικό των
αερολιµένων της Χώρας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της
επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας και
προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης κτιρίων,
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής για την
εξ αποστάσεως εργασία
H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και των άρθρων εικοστού έκτου, εικοστού έβδοµου και εικοστού ογδόου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
Άρθρο 59
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς
µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (A’ 83) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς
µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η.12.2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση και οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε µόνιµη τακτική θέση
σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δηµόσιου νοσοκοµείου,
αναφερόµενοι ως περιφερόµενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συµβεβληµένες µε τον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µονάδες αιµοκάθαρσης
του ιδιωτικού τοµέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιµοκαθάρσεων σύµφωνα µε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη
του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µετά από γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισµού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.)
προγράµµατος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», µε
αναλογική κατανοµή και µε βάση τον τόπο κατοικίας των αιµοκαθαιρόµενων, στις πλησιέστερες συµβεβληµένες ΜΤΝ και
Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τοµέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και
αποζηµίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου καλύπτονται
µε έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηµατοδότηση του
Υπουργείου Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46).»
Άρθρο 60
Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10)
ετών και των οποίων οι συµβάσεις έχουν κριθεί έγκυρες µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καταλαµβάνουν προσωποπα-

γείς θέσεις αορίστου χρόνου στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου
και εντάσσονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 61
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων και προθεσµιών
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
του κορωνοϊού COVID-19
1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε µε το
άρθρο δέκατο πέµπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδοµου, του άρθρου δέκατου
όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
3. Για το έτος 2020 η προθεσµία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του
ν. 4548/2018
(Α’104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου
10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες. Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή
πρακτικών συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων και εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 62
Ρυθµίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αµιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
1. Επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη του άρθρου
134 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), µε αναστολή των οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων, αµιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων που
διατίθενται από κατασκευαστή χώρας µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης
χώρας τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος
– µέλος της Ε.Ε., εφόσον φέρουν έγκριση τύπου που εκδόθηκε
από χώρα µέλος της Ε.Ε., προκειµένου να κυκλοφορήσουν για
χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών στο δίκτυο αστικών γραµµών
της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η είσοδος των
ηλεκτρικών λεωφορείων στη φορολογική αποθήκη που χρησιµοποιούν η εταιρεία ή οι εταιρείες που εισάγουν τα οχήµατα αυτά,
πραγµατοποιείται µε την υποβολή της προβλεπόµενης από το
άρθρο 129 του ν. 2960/2001 (Α’265) Δήλωσης Άφιξης Οχήµατος
(Δ.Α.Ο.). Στην περίπτωση που τα ως άνω ηλεκτρικά λεωφορεία
εισάγονται από τρίτη χώρα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Kανονισµός (EE) 952/2013) περί
προσωρινής εισαγωγής, χωρίς την υποχρέωση σύστασης εγγύησης.
2. Τα οχήµατα εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη προσωρινά και για χρονικό διάστηµα εξήντα τεσσάρων (64) ηµερών
για κάθε λεωφορείο και τίθενται στη διάθεση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν
αποκλειστικά για κυκλοφορία δύο (2) µηνών στο δίκτυο αστικών
γραµµών της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., τηρουµένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουµένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 (Β’ 816) απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών.
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3. Για την προσωρινή κυκλοφορία των ηλεκτρικών λεωφορείων
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, χορηγούνται άδειες
κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας από
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής στο όνοµα της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ύστερα από την κατάθεση:
α) του παραστατικού εξόδου του λεωφορείου από τη φορολογική αποθήκη ή του παραστατικού προσωρινής εισαγωγής, κατά
περίπτωση,
β) της έγκρισης τύπου του οχήµατος, που έχει εκδοθεί από
κράτος – µέλος της Ε.Ε. και
γ) του πιστοποιητικού συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο λεωφορείο (C.O.C.), από το οποίο αντλούνται όλα τα απαιτούµενα
στοιχεία που καταχωρούνται στην άδεια κυκλοφορίας.
Εναλλακτικά αντί της κατάθεσης των δικαιολογητικών των περ.
β) και γ) είναι δυνατή η υποβολή µεµονωµένης έγκρισης τύπου
χώρας µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων από τρίτες
χώρες, εφόσον δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκοµίζεται θεωρηµένη από ελληνικό προξενείο βεβαίωση κρατικού φορέα της χώρας προέλευσης, στην οποία περιγράφονται
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένου
και του αριθµού πλαισίου, καθώς και η πλήρωση των όρων ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.
4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ηλεκτρικού λεωφορείου δεν καταβάλλεται τέλος αδείας, ούτε οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για τη δίµηνη προσωρινή κυκλοφορία του οχήµατος.
5. Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των δύο (2)
µηνών για την προσωρινή κυκλοφορία κάθε λεωφορείου, η άδεια
κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας του
οχήµατος που έχουν χορηγηθεί, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και
το όχηµα διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
ενώ οι κρατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας καταστρέφονται. Τα οχήµατα επανεισάγονται στη φορολογική αποθήκη, προκειµένου στη συνέχεια να λάβουν νόµιµο τελωνειακό προορισµό.
Τα οχήµατα, τα οποία έχουν παραληφθεί µε το καθεστώς της
προσωρινής εισαγωγής τακτοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 215 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
6. Η ισχύς των ρυθµίσεων των παρ. 1 έως 5 λήγει µετά από την
παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

αιθουσών δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών,
καθώς και σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες των δηµοτικών βρεφικών
και παιδικών σταθµών, κατανέµονται νήπια που εγγράφηκαν για
πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.
2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 14.9.2020.

Άρθρο 63
Ανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο

Άρθρο 67
Παραπεµπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση
υποχρεωτικής παραµονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του Δηµοσίου που ανήκει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου και τρόπος
δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α’ 166) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων µπορούν, µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός µέχρι τριών(3) ετών,
µε τον βαθµό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και
στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εκπλήρωσής τους.»
ΜΕΡΟΣ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64
Δυνατότητα χρήσης διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Για την κάλυψη των αναγκών εφαρµογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή, µε απόφαση του οικείου δηµάρχου, η χρήση διαθέσιµων

Άρθρο 65
Εύρυθµη εκτέλεση δράσης
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»
1. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηµατοδότηση της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών
µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούµενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα
ανειδίκευτα έσοδά τους ή µπορούν να επιχορηγούνται για τον
σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης του άρθρου
71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούµενου εδάφιου µπορεί να επεκτείνεται και σε επόµενους ετήσιους κύκλους.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης.9.2020.
Άρθρο 66
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού
στο πλαίσιο της κινητικότητας
Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής, συµπεριλαµβανοµένων των
νοσηλευτικών ιδρυµάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και
των στρατιωτικών νοσοκοµείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συµµετοχή κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του
ν. 4440/2016 (Α’ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα
µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση
αίρεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέµπτου της
από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας πρέπει να προηγείται σχετικό παραπεµπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο
συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή
άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο βεβαιώνονται τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου
ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εµπειρίας
του, καθώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί
για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως η έκταση του
χώρου εργασίας και ο αριθµός υπαλλήλων που συστεγάζονται
στον ίδιο χώρο εργασίας. Για την έκδοση της σχετικής ιατρικής
γνωµάτευσης πρέπει υποχρεωτικά να λαµβάνεται υπόψη το ως
άνω παραπεµπτικό και να µνηµονεύεται σε αυτήν.»
2. Στο άρθρο εικοστό πέµπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας
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απουσίας της παρ. 1 και οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε
τέταρτη ηµέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται µε κανονική άδεια ή µε οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται
ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».
Άρθρο 68
Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους
1. Στην από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020
(Α’ 76), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρ.
1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς,
σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις
οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει µακροχρόνια
αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνανται µε
την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δοµών να κάνουν
χρήση των εξής διευκολύνσεων, εκτός των παγίων διαστηµάτων
σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:
α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό µε βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος,
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό
χρόνο από το προβλεπόµενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,
γ) παροχή εργασίας µε µειωµένο ωράριο εργασίας, µέχρι και
25% ηµερησίως σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5,
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5.
Σε περίπτωση εξάντλησης των ηµερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ηµέρα χρεώνεται µε οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των
προϋποθέσεων χορήγησης, µε εξαίρεση την αναρρωτική.
2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύµφωνα µε την παρ. 1, οι υπάλληλοι προσκοµίζουν στη Διεύθυνση
Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση από την οικεία εκπαιδευτική δοµή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί µαθήµατα µε τηλεεκπαίδευση δυνάµει της ιατρικής
βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρµοδίως στην εκπαιδευτική
δοµή. Σε περίπτωση αδυναµίας άµεσης προσκόµισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενηµερώνουν σχετικά την
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκοµίζουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση,
ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, µε κοινή
τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται
ποιος από τους δύο κάνει χρήση µίας εκ των προβλεπόµενων διευκολύνσεων, εκτός αν µε την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά
διαστήµατα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού
σκοπού, το χρονικό διάστηµα χρήσης της άδειας δεν µπορεί να
είναι µικρότερο των τεσσάρων (4) ηµερών ανά γονέα.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό
τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 1 απαιτείται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που
απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα περί µη χρήσης όµοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου αυτό
είναι δυνατό.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 5 απουσιάζει µε οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, µε

εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει
χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται µόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν µπορεί να
κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που
δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από
τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτοµο µε αναπηρία µε ποσοστό
67% και άνω, σύµφωνα µε απόφαση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ ή λαµβάνει αναπηρικό επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.
δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που
ασκεί αποκλειστικά την επιµέλεια των τέκνων».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αριθµ. Δ1α/Γ.Π./οικ.
53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3611) καταργείται.
Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α’ 76),
παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167), η προθεσµία παρατείνεται έως τη λήξη της
προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του
ν. 4495/2017. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη
της έως τις 30.9.2020.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν.
4647/2019 (Α’ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες των δήµων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για
την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία
της πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία εδάφια της
παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 70
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών
Συµβουλίων των σωµατείων και άλλων
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Κάθε σωµατείο ή άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε
πρόσκληση προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύναται
να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου θα
διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση
προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους
στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020.
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Άρθρο 71
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της
Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και
τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 16 Σεπτεµβρίου 2020 έως
και τις 31 Δεκεµβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
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 της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’
8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και 231 του ν.
4700/2020 (Α’ 127) µπορούν να συντάσσονται, 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), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’
104). 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 72
Διατάξεις για τη λειτουργία
των πολιτικών δικαστηρίων
1. 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 16.9.2020 έως 31.12.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης 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 γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό Δηµόσιο ο γραµµατέας του δικαστηρίου
γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου
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του Κράτους τη νέα δικάσιµο µε το οικείο πινάκιο ή έκθεµα εφόσον συµπεριλαµβάνει τέτοιες υποθέσεις. 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.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον
πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το
χρονικό διάστηµα από 16.9.2020 έως 31.12.2020, 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.
3. 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
αρχή του πινακίου ή εκθέµατος.
4. 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 στον 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 παράγραφο,
τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε
αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων.
5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 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 θα ορισθεί.
6. Για το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13.3.2020 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
7. 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
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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 µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων.
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως
31.12.2020.
Άρθρο 73
Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
1. 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 υποβάλονται 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.
2. 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 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.
3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έως
31.12.2020.
Άρθρο 74
Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53) αντικαθίσταται
ως έξης:
«4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων µπορεί
να απευθύνει προς τα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική µορφή κάθε
πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωµή της προβλεπόµενης σήµανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη
µορφή ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήµανση των προβλεπόµενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν
έγγραφο.»

Άρθρο 75
Είσπραξη πόρων Ταµείου Χρηµατοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η είσπραξις των εις τα εδάφια α’ έως η’ της παραγράφου 1
στοιχείον Α’ του άρθρου 10 αναφεροµένων πόρων, ενεργείται
διά καταβολής µετρητών ή δι’ επικολλήσεως ή επισυνάψεως ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής πληρωµής ειδικού ενσήµου, ούτινος η διαχείρισις γίνεται διά των Δηµοσίων Οικονοµικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), υπό των οποίων κατατίθεται εις το τέλος
εκάστου µηνός και µέχρι της 5ης του εποµένου µηνός το εκ της
πωλήσεως του ενσήµου προϊόν διά λογαριασµόν του Ταµείου εις
την Τράπεζαν Ελλάδος.
Ειδικά για τους αναφερόµενους στα εδάφια ε’ και ζ’ του στοιχείου Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 πόρους που απορρέουν από
αιτήσεις, αντίγραφα ή πιστοποιητικά που υποβάλλονται ή εκδίδονται, αντίστοιχα, από τα Υποθηκοφυλακεία, η είσπραξή τους
µπορεί να ενεργείται από τους Αµίσθους και Εµµίσθους Υποθηκοφύλακες, οι δε εισπραττόµενοι πόροι αποδίδονται στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Ταµείου.
Ο τρόπος της προµήθειας των ενσήµων, ο τύπος, ο τρόπος
χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο τρόπος της ακυρώσεως και εν γένει πάσα λεπτοµέρεια, καθορίζονται διά πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου, εγκρινόµενων διά κοινών
αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης και δηµοσιευοµένων διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 76
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και για το χρονικό διάστηµα από 21.9.2020 έως
31.12.2020, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και
αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται
η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που
απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις για την ανάθεση προµήθειας αγαθών και
παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και µέχρι 31.12.2020,
προς αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) δύναται, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, να
αναθέτει την προµήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών
µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), σε ένα
ή περισσότερους αναδόχους κατά περίπτωση, µε τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον
αυτές σχετίζονται µε: α) την οµαλή διεξαγωγή του εισαγωγικού
διαγωνισµού έτους 2020 και β) την οµαλή διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής και επιµορφωτικής δραστηριότητας της Σχολής. Η ανάθεση διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύντριας
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. Εάν δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισµό
της Σχολής ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού της, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην
πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις οι
οποίες κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3689/2008 (Α’ 164)
υπόκεινται στην υποχρεωτική έγκριση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, εγκρίνονται εντός τριάντα (30) ηµερών
από την περιέλευσή τους σε αυτά.
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ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 78
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που
πλήττονται σηµαντικά βάσει Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας
που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών δύνανται να
παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογηµένων ναυτικών, εξαιρουµένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α) του
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
για χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών, κατά το οποίο
τα παραπάνω πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των µηνών
Αυγούστου, Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2020. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναδροµικώς και για τους
µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.
2. Οι ναυτολογηµένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστηµα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, είναι δικαιούχοι της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ηµερών αναστολής των συµβάσεων ναυτολόγησης µε βάση υπολογισµού το
ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ηµέρες και υπάγονται στον µηχανισµό εφαρµογής των µέτρων στήριξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθµ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Β’ 1128), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β’ 2209). Για το σύνολο των ηµερών αναστολής των συµβάσεων
ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη µε βάση
τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις ναυτικής εργασίας
που έχουν εφαρµογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύµβασης
ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονοµική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.
3. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογηµένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα 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,
σύµφωνα µε την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε µε την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της
από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020.
4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογηµένους
ναυτικούς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας
περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ρυθµίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωµής της ειδικής αποζηµίωσης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παρ. 1 έως 4.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79
Παράταση προθεσµίας προσκόµισης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από
κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα
Η προθεσµία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτερο εδά-
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φιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),
η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),
παρατείνεται για έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 80
Αποπληρωµή παρόχων προγράµµατος του Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους»
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα του Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους»
για το έτος 2020, όπως αυτοί ορίζονται µε την κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα
των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Άρθρο 81
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων
για πιστωτικά σηµειώµατα αεροπορικών εταιρειών
Το άρθρο εξηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως
τις 31 Αυγούστου 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. Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, το πιστωτικό σηµείωµα δύναται να µεταβιβαστεί σε τρίτο χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση, υπό τον όρο προηγούµενης µε κάθε πρόσφορο
µέσο ενηµέρωσης του εκδότη αυτού, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού, ώστε να καταστεί
δυνατή η έκδοση νέου πιστωτικού σηµειώµατος στον τρίτο που
θα κάνει τη χρήση του. 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 καταλαµβάνουν απαιτήσεις που
προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 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,
εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν 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 αριθ. 2407/92
του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, σχετικά µε την έκδοση
αδειών των αεροµεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισµού αριθ.
1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 24ης Σεπτεµβρίου και συγκεκριµένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού
περί «Άδειας Εκµετάλλευσης».
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαµβάνουν απαιτήσεις
επιστροφής του αντιτίµου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων πτήσεων από την 1η
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Σεπτεµβρίου 2020 και εφεξής, καθώς και απαιτήσεις επιστροφής
αντιτίµου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, οι οποίοι δεν
προέβησαν στην έκδοση πιστωτικού σηµειώµατος, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1. Οι απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου
ικανοποιούνται από την 1η Σεπτεµβρίου 2020, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 5, 7 και 8 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, όπως ισχύει.»
Άρθρο 82
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για
πιστωτικά σηµειώµατα λόγω µαταιώσεων
θαλάσσιων ταξιδιών
Το άρθρο εξηκοστό πέµπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες
που από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου
2020 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 ταξιδιού. 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. Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου,
πιστωτικό σηµείωµα δύναται να µεταβιβαστεί σε τρίτο χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση, υπό τον όρο προηγούµενης µε κάθε πρόσφορο µέσο ενηµέρωσης του εκδότη αυτού, τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του ταξιδιού, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου πιστωτικού σηµειώµατος στον
τρίτο που θα κάνει τη χρήση του. 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 µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 σε
απαιτήσεις επιστροφής τιµήµατος από συµβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92),
οι οποίες συνάπτονται µεταξύ:
i) 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), ii) 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’ αριθµ. 3133.1/10229/2016/ 4.2.2016 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 364) και iii) των ναυλωτών, φυσικών ή
νοµικών προσώπων.
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,
εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαµβάνουν απαιτήσεις
που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων δροµολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δροµολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων από την 1η
Σεπτεµβρίου 2020 και εφεξής.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 83
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για
πιστωτικά σηµειώµατα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή τουριστικών υπηρεσιών
1. Το άρθρο εβδοµηκοστό της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«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 31 Αυγούστου 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 κατ’ ελάχιστον 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.
5Α. Τα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να µεταβιβάζονται από τον
λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς πρόσθετο
κόστος. Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018
(Α’ 12), η δυνατότητα µεταβίβασης χωρίς κόστος ισχύει µε την
προϋπόθεση, ότι οι πάροχοι των επιµέρους υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο οργανωµένο ταξίδι συµφωνούν µε τη µεταβίβαση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι µικρότερη από την αξία του πιστωτικού ση-
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µειώµατος, 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
διαφορά 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 άµεσα και χωρίς άλλη διατύπωση στον πελάτη
το επιστρεπτέο κατά την παρ. 3 χρηµατικό ποσό.
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
(Α’ 12).
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.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου εβδοµηκοστού της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84) που κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’104), όπως τροποποιείται µε την
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνουν και τα ήδη εκδοθέντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος πιστωτικά σηµειώµατα.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 84
Μεταβατικά ζητήµατα για τη λειτουργία του
Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής
- Τροποποιήσεις του ν. 4685/2020
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
4685/2020 (Α’ 92) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
« 1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυµία
«Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης»
(ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε µε τον ν. 2742/1999
(Α’ 207), µετονοµάζεται σε «Ορνανισµός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ»), ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται
καθολικός διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΠΑΑ µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις σχέσεις του µε το εξωτερικό η
επωνυµία αυτή µεταφράζεται στην Αγγλική ως «Natural Environment and Climate Change Agency». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έµβληµα των οποίων ο τύπος καθορίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4685/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Υποψήφιοι για τις θέσεις του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων µπορεί να
είναι ιδιώτες και δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι
σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ο Προϊστάµενος της
Γενικής Διεύθυνσης και οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων και
των Τµηµάτων επιλέγονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΟΦΥΠΕΚΑ και ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου, µετά από
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
(Α’ 280), όπως
ισχύει, εφόσον προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα, για τριετή
θητεία.»
3. Στο άρθρο 30 του v. 4685/2020 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Μέχρι τον ορισµό των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων και
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των Τµηµάτων, κατά τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω παραγράφους, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ
δύναται να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταµένων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στον ΟΦΥΠΕΚΑ µε οποιοδήποτε καθεστώς
και σχέση εργασίας.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 τροποποιείται και
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Μετά τον ορισµό του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισµό και την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή και
ορισµένου αριθµού Διευθυντών, εκδίδεται σχετική απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των αρµοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ.
Η έκδοση του Οργανισµού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου
32 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου. Με τη δηµοσίευση της ως άνω απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται τα Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών» του
ν. 4519/2018 (Α’ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ
καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτών των νοµικών προσώπων.»
5. Η νοµιµότητα των πράξεων του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) από τη δηµοσίευση
του ν. 4685/2020 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος δεν θίγεται. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος παύει αυτοδικαίως η
λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΠΑΑ.
Άρθρο 85
Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργασιών
στον Υµηττό
Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόµησης,
αδειών δόµησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδοµικής εργασίας,
που ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 40399/29.9.2Ο17 κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας 229), όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2Ο18 όµοια απόφαση (Α.Α.Π.213)
και εν συνεχεία µε το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4638/2019 (Α’ 181) έως τη θεσµοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγµατος περί καθορισµού µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων
Γουδή - Ιλισσίων και πάντως για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του
ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
Η σύνταξη Πολεοδοµικού Σχέδιου Εφαρµογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου), συµπεριλαµβανοµένων συνοδών µελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται
στο Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος µε καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης του
Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2021. Για την υλοποίηση του έργου
αυτού εφαρµόζεται η περ. α) της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.
4626/2019 (Α’ 141).
Άρθρο 87
Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης
ή βεβαίωσης ειδικών έργων
1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), ειδικά κατά τον κύκλο
υποβολής αιτήσεων του Οκτωβρίου 2020 δεν υποβάλλονται:
α) νέες αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών
έργων,

18382

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

β) αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής ή βεβαίωσης
ή βεβαίωσης ειδικών έργων στις κάτωθι περιπτώσεις:
βα) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης,
εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται, βάσει γνωµοδότησης στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται
εδαφική επικάλυψη µε ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση
άδειας παραγωγής, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη
εκδοθείσα άδεια παραγωγής,
ββ) αύξησης της µέγιστης ισχύος παραγωγής περισσότερο
από 10%.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4685/2020, υποβάλλονται νέες αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων, καθώς και αιτήσεις τροποποίησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρώτη έως
και τη δεκάτη ηµέρα του Δεκεµβρίου 2020.

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,...........................2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΤΙΚΗΣ
17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 88
Έναρξη ισχύος

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.56’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) αναφορά από τον προεδρεύοντα της
συνεδρίασης στην Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας και β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

