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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’
Τετάρτη 25 Νοεµβρίου 2020

Αθήνα, σήµερα στις 25 Νοεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.07’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Θα ξεκινήσουµε µε αναφορά από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης -εµένα, δηλαδή- στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Πράγµατι, ξεκινώντας, θα
ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ µε απόφασή της στις 17 Δεκεµβρίου του 1999 ανακήρυξε την 25η Νοεµβρίου ως Παγκόσµια
Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, για να αναδείξει ένα σηµαντικό πρόβληµα, µε παγκόσµια διάσταση. Η
ηµέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανάµνηση της φρικτής δολοφονίας στις 25 Νοεµβρίου 1960 των τριών αδελφών Μιραµπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δοµινικανή Δηµοκρατία, µε διαταγή του δικτάτορα
Τρουχίλο.
Δυστυχώς, η ηµέρα αυτή έρχεται να µας θυµίσει τη βία την
οποία δέχεται µία στις τρεις γυναίκες παγκοσµίως και βασικές
µορφές αυτής της βίας είναι η λεκτική, η σεξουαλική, η ψυχολογική βία και η σωµατική κακοποίηση.
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα οικουµενικό φαινόµενο, που δεν κάνει διακρίσεις
σε ηλικιακό, µορφωτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, εθνικό, θρησκευτικό, γλωσσικό επίπεδο. Να σηµειώσω χαρακτηριστικά ότι, µε
βάση τις επίσηµες έρευνες, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά
στην πολιτισµένη Βόρεια Ευρώπη.
Δυστυχώς, όλες οι γυναίκες είναι ίσες απέναντι σε οποιαδήποτε µορφή βίας που µπορεί να υποστούν κάποια στιγµή στη ζωή
τους. Το γυναικείο φύλο γίνεται αποδέκτης αυτού του ανεξέλεγκτου φαινοµένου, το οποίο, όµως, όλοι εµείς και ο καθένας ξεχωριστά µπορούµε να αποτρέψουµε βοηθώντας -στον βαθµό
που µπορεί ο καθένας µας- ατοµικά και συλλογικά, τη στιγµή,
µάλιστα, που, εν µέσω της πανδηµίας και των υποχρεωτικών
lockdown, τα ποσοστά των γυναικών που γίνονται αποδέκτες τέτοιων φαινοµένων αυξάνονται, ενώ τα περιθώρια αντίδρασής
τους µειώνονται. Για ορισµένες γυναίκες ακόµη και το σπίτι τους
δεν είναι ασφαλές µέρος.
Ήδη, όµως, από το πρώτο lockdown έχει θεσπιστεί ειδικός µηχανισµός προειδοποίησης στα φαρµακεία µε τον κωδικό

«Μάσκα-19», τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιούν τα θύµατα και
να µη φοβούνται να τον χρησιµοποιήσουν. Παράλληλα, συνεχίζει
τη λειτουργία της η τηλεφωνική Γραµµή S.O.S. «15900» από τη
Γενική Γραµµατεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων µε τα συνθήµατα: «Μένουµε στο σπίτι, αλλά δεν µένουµε
σιωπηλές», «Μένουµε σπίτι δεν σηµαίνει υποµένουµε τη βία»,
«Δεν είσαι µόνη, δεν είσαι η µόνη».
Ας µην ξεχνάµε ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η δράση και η αντίδραση
όλων µας είναι το κλειδί για την πάταξη της βίας. Η σιωπή και η
ανοχή είναι συνενοχή. Η δυναµική αντίσταση είναι η ιδανική
απάντηση για την εξάλειψη του φαινοµένου.
Ταυτόχρονα, σήµερα εµείς οι Έλληνες γιορτάζουµε και την
Ηµέρα της Εθνικής Αντίστασης κατά των δυνάµεων της κατοχής
1941 - 1944 κατά του ναζισµού και του φασισµού, µία από τις πιο
λαµπρές σελίδες της νεότερης ιστορίας µας. Είναι γιορτή εθνικής µνήµης, που µας διδάσκει ότι, όταν οι Έλληνες είναι ενωµένοι, µεγαλουργούν, γεγονός που απεδείχθη περίτρανα µε την
ανατίναξη της σιδηροδροµικής γέφυρας του Γοργοποτάµου στις
25 Νοεµβρίου του 1942.
Η ενωτική νίκη του Γοργοποτάµου µένει µέσα µας ως µεγάλη
πολιτική παρακαταθήκη, αυτό που και σήµερα αποτελεί απέναντι
στο έθνος το χρέος µας, που είναι ο σεβασµός προς την πατρίδα, ο αγώνας για την ελευθερία, την πρόοδο, την ανάταση,
την αναγέννηση, εθνική και κοινωνική.
Αυτό το δίδαγµα πρέπει να θυµόµαστε σήµερα, αναλογιζόµενοι τις ιστορικές ευθύνες και τη βαριά κληρονοµιά που κουβαλάµε. Η σηµασία της σηµερινής επετείου συνδέεται µε τη σύγχρονη ανάγκη για συστράτευση, κοινή δράση, ενότητα και υπευθυνότητα για την αντιµετώπιση όλων των δυσκολιών που περνάει
η κοινωνία µας.
Και κλείνω αυτή τη σύντοµη αναφορά µου µε έναν στίχο του
Κωστή Παλαµά: «Χρωστάµε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθούνε, θα περάσουν. Κριτές θα µας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνέχεια της συνεδρίασης,
παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές
προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής, κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών,
τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι η Διαρκής
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών:
«Σύσταση, λειτουργία και αρµοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 27 Νοεµβρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 173/18-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπήλιου Λιβανού προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Επανίδρυση του Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο Αγρίνιο».
2. Η µε αριθµό 188/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μπαλάφα προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Την καθυστέρηση επανέναρξης εργασιών
της πεζογέφυρας Παλαιού Φαλήρου».
3. Η µε αριθµό 172/17-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου
Κωνσταντόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Εξελίξεις στην επανίδρυση του Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του
Πανεπιστηµίου Πατρών µε έδρα το Αγρίνιο».
4. Η µε αριθµό 192/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε θέµα: «Τη συνέχιση λειτουργίας των ειδικών σχολείων εν µέσω
πανδηµίας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5. Η µε αριθµό 183/22-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεση
παραχώρηση παλιού αµαξοστασίου ΟΣΕ Αγίων Αναργύρων - Καµατερού στους δηµότες χωρίς µίσθωµα».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 191/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μουζάλα προς την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανάγκη να µείνουν τα βιβλιοπωλεία ανοιχτά κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown».
2. Η µε αριθµό 174/18-11-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Δράµας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Χωρίς tablets και τεχνολογικό εξοπλισµό χιλιάδες µαθητές παραµένουν εκτός τηλεκπαίδευσης».
3. Η µε αριθµό 193/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Την προστασία του ιστορικού τόπου της Καντάνου Π.Ε.
Χανίων και τους κινδύνους από την επέκταση της λατοµικής
ζώνης στην περιοχή».
4. Η µε αριθµό 176/19-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς
τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Η ψηφιακή
υστέρηση της χώρας υπονοµεύει τους πολίτες και την οικονοµία».
5. Η µε αριθµό 177/19-11-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχµέτ προς τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε θέµα: «Οι Έλληνες πληρώνουν ακριβά για τη χρήση δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής: «Με την παρούσα σάς ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου την
Τετάρτη 25 Νοεµβρίου 2020 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα
συζητηθούν είναι οι εξής: Η υπ’ αριθµόν 185/23-11-2020 επίκαιρη
ερώτηση και η υπ’ αριθµόν 527/109/14-10-2020 ερώτηση, κατ’
άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής και θα
απαντηθούν από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή. Ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών
και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων Στυλιανός - Ιωάννης Κουτνατζής».
Θα ξεκινήσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 185/23-11-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να µην αποκλειστεί κανείς παραγωγός από την έκτακτη στήριξη στον τοµέα του
ελαιολάδου, που επλήγη ιδιαίτερα από την πανδηµία».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλαπλά σηµαντική η σηµερινή µέρα. Η αναφορά σας στον
εορτασµό της ενιαίας Εθνικής Αντίστασης θα πρέπει όλους τους
Έλληνες και ιδίως εµάς τους πολιτικούς και πρωτίστως την Κυβέρνηση να µας οδηγήσει σε αναστοχασµό σε σχέση µε την
εθνική συνεννόηση που απαιτείται ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες, όπως είναι η περίοδος αυτή της πανδηµίας και ταυτόχρονα
της τουρκικής επιθετικότητας.
Σηµαντική ηµέρα, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ και για
την πάταξη της βίας κατά των γυναικών, η οποία χαρακτηρίστηκε
ως µιας µορφής παγκόσµια πανδηµία από τον Γενικό Γραµµατέα
του ΟΗΕ. Όλοι µας πρέπει να συµβάλλουµε νοµοθετικά, πολιτικά, µε τις πράξεις µας στην εξάλειψη, στην αλλαγή αυτής της
πραγµατικότητας και γενικότερα στην εξάλειψη της βίας.
Κυρία Υπουργέ, το θέµα της ζηµιάς που έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί τα προηγούµενα χρόνια λόγω άλλων αιτιών είναι
γνωστό και θα είναι αντικείµενο άλλης ερώτησης, άλλης συζήτησης.
Σήµερα αυτό που εγώ θέλω να συζητήσουµε και να πάρουµε
απαντήσεις, να ενηµερώσουµε τους παραγωγούς, είναι το τι
προβλέπεται από την απόφαση να δοθεί ως ενίσχυση, σε ποιους
και τι περιθώρια υπάρχουν, πρώτον, να βελτιωθεί αυτή η απόφαση και, δεύτερον, να διευρυνθεί η δυνατότητα αποζηµίωσης,
στήριξης, όλων των παραγωγών που πλήττονται.
Συγκεκριµένα, η απόφαση αναφέρει µόνο τους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες. Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα που έχει να
κάνει µε το ποιοι θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Δεύτερο πρόβληµα είναι ποιοι έχουν λάβει τη βεβαίωση ότι είναι
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, µε δεδοµένο ότι δεν λειτουργούσε το σύστηµα το τελευταίο διάστηµα. Το τρίτο είναι αν οι µικροί παραγωγοί, που παίρνουν επιδότηση κάτω από 5.000 ευρώ
και έχουν εισόδηµα κάτω από 15.000 ευρώ, που θεωρούνται ειδικού καθεστώτος, εάν όλοι -χωρίς εξαίρεση- είναι µέσα στους
δικαιούχους και, βέβαια, αν είναι µέσα η µεγάλη πλειοψηφία των
ελαιοπαραγωγών οι οποίοι για διάφορους λόγους είναι ετεροεπαγγελµατίες και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του γραφειοκρατικού χαρακτηρισµού «κατά κύριο επάγγελµα αγρότης» είτε
και του πραγµατικού χαρακτηρισµού, διότι έχουν και άλλο εισόδηµα από άλλες, συµπληρωµατικές δραστηριότητες.
Θέλουµε, λοιπόν, να ξέρουµε τις προθέσεις του Υπουργείου
σε σχέση µε την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος και του
αιτήµατος όλων των ελαιοπαραγωγών της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.

2817

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω και εγώ µε τη σειρά µου ότι είναι πάρα πολύ σηµαντική
η σηµερινή µέρα για τους λόγους που προαναφέρατε και εσείς,
κύριε Πρόεδρε, και δίνω µία ιδιαίτερη έµφαση και εγώ ως γυναίκα στην καθιέρωση της συγκεκριµένης ηµέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η οποία, δυστυχώς, στις
µέρες µας εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Μάλιστα, σήµερα ο
Πρωθυπουργός θα κάνει µια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή
συζήτηση για το θέµα µε την αντίστοιχη δοµή του κόµµατος της
Νέας Δηµοκρατίας.
Έρχοµαι τώρα στην απάντηση του κυρίου συναδέλφου.
Κύριε συνάδελφε, δεν νοµίζω ότι εσείς αµφισβητείτε -γιατί διακρίνεστε για την αντικειµενική, ας το πούµε έτσι, αντιπολίτευση
την οποία ασκείτε διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου- ότι είναι η
πρώτη φορά που ο τοµέας της ελαιοπαραγωγής ενισχύεται σε
αυτή τη χώρα. Και δεν νοµίζω να αµφισβητείτε ότι τα χρήµατα
που δίνουµε, δηλαδή τα 126.300.000 ευρώ από το γνωστό
«Μέτρο 21» είναι το ταβάνι των δυνατοτήτων που µας δίνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός και το σύνολο του ποσού που έχουµε στη
διάθεσή µας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη σχετική τροποποίηση του κανονισµού 1305/2013, προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε τα υπολειπόµενα κονδύλιά του
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας.
Τι κάναµε, λοιπόν, κύριε συνάδελφε; Τροποποιήσαµε το ΠΑΑ
µας, υποβάλαµε την πρόταση στις 16-10, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10-11 και τρεις µέρες µόλις µετά, στις
13-11, βγήκε, δηµοσιεύτηκε, η σχετική πρόσκληση. Όλο το ποσό,
δηλαδή, που έχει διαθέσιµο η χώρα µας -το 2% της συµµετοχής
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου στο ΠΑΑ κάθε κράτους-µέλους- επέλεξε η συγκεκριµένη Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία,
ο Υπουργός κ. Βορίδης, να το βάλει στο καλάθι για τη στήριξη
της ελαιοπαραγωγής.
Άρα, διαβάζοντας µε προσοχή την επίκαιρη ερώτησή σας, το
έγγραφο, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί µιλάτε για µια άδικη και
προβληµατική κυβερνητική απόφαση. Ισχυρίζεστε ότι το ποσό
δεν φτάνει για όλους, ότι είναι λίγο.
Η απάντηση, κύριε συνάδελφε, είναι ότι είναι το σύνολο του
ποσού -όχι το σύνολο µε την έννοια των δηµοσιονοµικών διαθεσίµων της χώρας για τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα, που
και αυτά τα δηµοσιονοµικά διαθέσιµα, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν
είναι ούτε άναρχα ούτε χωρίς τέλος-, είναι το σύνολο του ποσού
που δικαιούµαστε και µπορούµε ως χώρα, µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό, να δώσουµε.
Λέτε, επίσης, ότι δεν είναι για όλους τους παραγωγούς, είναι
µόνο για τους κατά κύριο επάγγελµα. Πράγµατι και αυτό έχει να
κάνει, κύριε συνάδελφε, µε µία πολιτική επιλογή, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι, αν έµπαιναν και οι ετεροεπαγγελµατίες της ελαιοπαραγωγής στη συγκεκριµένη απόφαση, η ενίσχυση θα ήταν στο
µισό και παρακάτω και µιλάω για τη στρεµµατική ενίσχυση.
Και, δεύτερον, είναι πολιτική επιλογή και κοινοτική κατεύθυνση, γιατί εµείς αυτή τη στιγµή αποζηµιώνουµε τη ζηµιά η
οποία συνετελέσθη από τον κορωνοϊό και επιλέγουµε µε τις διαθέσιµες οικονοµικές µας δυνατότητες, τις οποίες προανέφερα,
να στηρίξουµε τις παραγωγικές εκµεταλλεύσεις, δηλαδή αυτούς
που χάνουν εισόδηµα, αυτούς που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήµατος και θέλουµε φυσικά να κρατηθούν στο επάγγελµα, φυσικά
να συνεχίσουν να καλλιεργούν, φυσικά να συνεχίσουν να βιοπορίζονται.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι οι µη κατ’ επάγγελµα αγρότες
έχουν και άλλα εισοδήµατα. Για παράδειγµα, ένας ετεροεπαγγελµατίας ελαιοπαραγωγός µπορεί να είναι δηµόσιος υπάλληλος, µπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελµατίας άλλης ειδικότητας, µπορεί να είναι συνταξιούχος και το άλλο κύριο εισόδηµά
του µπορεί να µην έχει πληγεί από τον κορωνοϊό ή, αν έχει πληγεί, να έχει λάβει ενίσχυση από τα κυβερνητικά µέτρα που έχουν
τρέξει.
Στην ερώτησή σας κάνετε µία αναφορά και για το ζήτηµα της
προθεσµίας, για τις δέκα ηµέρες. Όπως προείπα, από την ηµέρα
που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στις 10 Νοεµβρίου, µέσα σε τρεις µέρες, µε ταχύτατους ρυθµούς, προβή-
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καµε στην έκδοση της συγκεκριµένης πρόσκλησης. Θέλουµε να
πληρώσουµε τους ανθρώπους µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου.
Πραγµατικά όµως, κύριε συνάδελφε, δεν βλέπω να υφίσταται
πρόβληµα στην υποβολή αιτήσεων, γιατί, µε βάση τα χθεσινά
στοιχεία που έχω στην διάθεσή µου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν
ήδη υποβληθεί ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα
πέντε οριστικοποιηµένες δηλώσεις σε σύνολο εκατόν σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα και σε αιτούµενο ποσό
93.190.000. Δηλαδή από τα 126.300.000, έχουν υποβάλει µέχρι
σήµερα ενενήντα, µε έναν µέσο όρο δέκα χιλιάδων δηλώσεων
την ηµέρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν και µέρες µε
δεκαεπτά χιλιάδες δηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κάνετε και µία αναφορά για τη διαφοροποίηση της στρεµµατικής αποζηµίωσης και τη διαφορά που προκύπτει από τη µία κατηγορία στην άλλη. Αν έχεις, δηλαδή, µέχρι δέκα στρέµµατα,
παίρνεις, για παράδειγµα, 300 ευρώ, ενώ, αν έχεις έντεκα στρέµµατα, αυτό το ποσό µεγεθύνεται. Αντιλαµβάνοµαι τον συλλογισµό σας, κύριε συνάδελφε, και είναι εύλογος, όπως διατυπώνεται. Όµως, αυτή είναι η απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
στη µεταβατική του µορφή που πρέπει να τηρήσουµε. Ζητάει,
λοιπόν -εδώ είναι το κείµενο του κανονισµού- στρεµµατική κατηγοριοποίηση µε βάση την παραγωγική δυνατότητα. Οπότε, πρέπει να λειτουργούµε µε τρόπο λογικό, αλλά και ταυτόχρονα
σύννοµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κορωνοϊός,
άρα είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει ανάγκη για αποζηµίωση
των παραγωγών λόγω κορωνοϊού.
Όσον αφορά τις ζηµιές από τα προηγούµενα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία τριετία στην ελαιοπαραγωγή, αναµένουµε
ακόµα την υποβολή του περίφηµου φακέλου ή την αξιολόγησή
του και τα αποτελέσµατά του. Άρα χρωστάτε απαντήσεις και για
το πριν.
Ας επικεντρωθούµε, όµως, στη συγκεκριµένη απόφαση. Η
συγκεκριµένη απόφαση, λοιπόν, λέει ότι διατίθενται 126 εκατοµµύρια. Κατ’ αρχάς, υπήρχε η δυνατότητα -την έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση- ανακατανοµής ποσών εντός του ΕΣΠΑ, εντός της
ΚΑΠ και εντός του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα
αυτή η αιτιολογία και η δικαιολογία δεν υφίσταται, εάν υπήρχε η
πολιτική βούληση να δώσετε περισσότερα χρήµατα.
Δεύτερον, επιλέξατε, όπως πολύ σωστά είπατε, να εντάξετε
στην απόφαση θεωρητικά µόνο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες από τις πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς.
Αυτή είναι η πολιτική σας απόφαση. Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι αυτή
η πολιτική απόφαση πάσχει, γιατί και για τις εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες θεωρούµενους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
υπάρχει ζήτηµα µε την αίτηση αλλά και µε τη βεβαίωση ότι είναι
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Το γεγονός ότι µέχρι τώρα
έχουν κατατεθεί και οριστικοποιηθεί ενενήντα εννέα χιλιάδες αιτήσεις δεν διασφαλίζει ότι τις δύο επόµενες µέρες θα έχουµε
εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες. Αυτό είναι ένα ζήτηµα.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά τους µικρούς παραγωγούς που µε νοµοθεσία του ελληνικού κράτους έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, δηλαδή σε επιδότηση κάτω από 5.000 ευρώ και σε εισόδηµα κάτω από 15.000 ευρώ. Αυτοί είναι δικαιούχοι; Η απόφασή
σας δεν το διευκρινίζει.
Το µεγάλο θέµα, βεβαίως, είναι ότι δεν διασφαλίσατε και τους
συγκεκριµένους πόρους που απαιτούνται για να ενταχθούν όλοι
οι ελαιοπαραγωγοί, και οι πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες. Αυτό,
λοιπόν, κατά το µέρος που αφορά τη ζηµιά που έπαθαν από την
πανδηµία του κορωνοϊού στην ελαιοπαραγωγή, στο εισόδηµά
τους από το ελαιόλαδο, οφείλουν να αποζηµιωθούν, δικαιούνται
να αποζηµιωθούν. Και η πολιτεία οφείλει να βρει τους τρόπους
για να τους αποζηµιώσει. Παραδείγµατος χάριν, έχουµε απάντηση από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι σας διέθεσε 150 εκα-
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τοµµύρια ευρώ επιπλέον του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να προβείτε σε στήριξη παραγωγών. Βεβαίως,
αυτό το ποσό θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο. Ο αγροτικός
τοµέας είναι ο φτωχός συγγενής για την Κυβέρνηση. Αν είχατε
φροντίσει οι αντίστοιχοι κωδικοί να θεωρούνται πληττόµενοι, θα
µπορούσε εκεί όπου υπάρχουν άλλα µέτρα να έχουν ενταχθεί
και οι ελαιοπαραγωγοί. Όµως, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα.
Ας επικεντρωθούµε, λοιπόν, στο εξής ερώτηµα: Θα διασφαλίσετε πρώτα απ’ όλα ότι θα µπουν και οι εκατόν σαράντα τέσσερις
χιλιάδες; Θα διασφαλίσετε ότι όλοι οι µικροί παραγωγοί, µε επιδότηση κάτω από 5.000 ευρώ και εισόδηµα κάτω από 15.000
ευρώ, θα είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης; Θα βρείτε χρήµατα
και µε νεότερη απόφασή σας, χωρίς να διαταραχθεί η διαδικασία
που ήδη ξεκίνησε, να αποζηµιωθούν και οι ελαιοπαραγωγοί που
δεν θεωρούνται κατά τη γραφειοκρατία κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες; Αυτά είναι τα ερωτήµατα. Τώρα αν τα 300 και τα 600
ευρώ είναι κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι κάτι
που θα πείτε ότι εκφεύγει των αρµοδιοτήτων σας και των δυνατοτήτων σας. Όµως, όλα τα υπόλοιπα είναι στις αρµοδιότητές
σας.
Εγώ δεν σας ζητάω να αλλάξετε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό.
Εγώ σας ζητάω να πάρετε εδώ αποφάσεις ως ελληνική Κυβέρνηση, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας µας για τη
στήριξη των ελαιοπαραγωγών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς να
χάσει κανείς αυτό που δικαιούται, είτε γιατί δεν λειτουργούσε το
ΚΕΠΠΥΕΛ και δεν πήρε τη βεβαίωση του κατά κύριο επάγγελµα
αγρότη είτε γιατί δεν λειτουργούσε το σύστηµα για να υποβάλει
την αίτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, επειδή ξεκινήσατε τη δευτερολογία σας λέγοντας ότι θα έπρεπε να γίνει η ανακατανοµή των
κονδυλίων στο ΠΑΑ, επαναλαµβάνω το εξής: Το ΠΑΑ, όπως γνωρίζετε, είχε και έχει υψηλούς ρυθµούς απορρόφησης, οι οποίοι
επιταχύνθηκαν επί τα βελτίω από την ηµέρα ανάληψης της διακυβέρνησής µας και το διαθέσιµο ποσό το οποίο έµενε για να
δοθεί ως ενίσχυση για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας είναι αυτό το οποίο σας περιέγραψα στην πρωτολογία
µου και δεν αµφισβητείται.
Επαναλαµβάνω, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας επέλεξε να δοθεί σε έναν πολύ δυναµικό κλάδο, όπως είναι αυτός
της ελαιοπαραγωγής. Εποµένως εξαντλήθηκε, φτάσαµε στο ταβάνι της δυνατότητας, σε σχέση µε τα διαθέσιµα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Δεύτερον, είπατε για τα 150 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία, όπως
ξέρετε, ο Πρωθυπουργός και από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είπε ότι είναι τα χρήµατα τα οποία σε πρώτη
φάση, και ανάλογα µε την εξέλιξη των συνεπειών της πανδηµίας,
διαθέτει ως χρήµατα κρατικών ενισχύσεων στο προσωρινό πλαίσιο που ισχύει για τον κορωνοϊό, για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας σε µία σειρά κλάδων του πρωτογενούς
τοµέα.
Δεν φαντάζοµαι να αµφισβητείτε ότι από αυτά τα 150 εκατοµµύρια ευρώ πληρώθηκαν ήδη τα 30 εκατοµµύρια ευρώ στους αιγοπροβατοτρόφους και ότι έχουν δοθεί στα σιτηρά και στο
βαµβάκι του Έβρου, στα θερµοκήπια της Κρήτης, στους παραγωγούς λαϊκών αγορών, στα σπαράγγια. Έχουν δοθεί από άλλα
µέτρα και µάλιστα µε εξάντληση των δυνατοτήτων στον πράσινο
τρύγο και στην απόσταξη κρίσης. Εποµένως αντιλαµβάνεστε ότι
υπάρχει µία ολιστική αντιµετώπιση των συνεπειών, αλλά µε
τρόπο αντικειµενικό, µε τρόπο συνετό και µε τρόπο προνοητικό,
κύριε συνάδελφε, γιατί βρισκόµαστε ήδη στο δεύτερο -σφοδρότερο, δυστυχώς- κύµα της πανδηµίας του κορωνοϊού και διαχειριζόµαστε χρήµατα τα οποία πρέπει να αποδίδονται στους πληγέντες κατά τον πλέον αντικειµενικό και δίκαιο τρόπο.
Επειδή επιµένετε στο θέµα τού αν θα προλάβουν οι αγρότες
να υποβάλουν τις αιτήσεις, θα κρατήσω και θα επαναλάβω τα
στοιχεία. Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία που έχουµε, έχουν ήδη
υποβάλλει ενενήντα εννέα χιλιάδες από το σύνολο των εκατόν
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σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, κύριε συνάδελφε. Θεωρώ ότι µε
τους ίδιους ρυθµούς σήµερα Τετάρτη, αύριο Πέµπτη αλλά και
την Παρασκευή, που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία, θα κινηθούν οι παραγωγοί και πραγµατικά θα εξαντληθεί ο αριθµός
των δικαιούχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Αν παρ’ όλα αυτά διαπιστωθεί κάποιου είδους εµπόδιο στη δήλωση των συγκεκριµένων αιτήσεων, όπως ξέρετε, ως Υπουργείο
είµαστε πάντοτε έτοιµοι µε έναν τρόπο δυναµικό και ευέλικτο να
αντιµετωπίσουµε τα πράγµατα και, αν παραστεί έκτακτη ανάγκη
και δεν έχουν συµπεριληφθεί, θα λειτουργήσουµε αναλόγως.
Σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπατε για τους µικρούς, µε τις
συγκεκριµένες εισοδηµατικές αναφορές, σας είπα και στην πρωτολογία µου -το έχει πει επανειληµµένως και ο κύριος Υπουργός
από το Βήµα της Βουλής και όχι µόνο- ότι ενισχύονται οι κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες, οι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΕ.
Αυτό, κύριε συνάδελφε, γίνεται και για λόγους ταχύτητος και
ευελιξίας. Νοµίζω ότι αυτό το αντιλαµβάνεστε.
Επειδή αναφερθήκατε και στο σύνολο των µέτρων που αφορούν την ελαιοπαραγωγή, να πω ότι πρέπει να είναι σε γνώση
σας ότι δίνονται -έχει δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση στις 9 Νοεµβρίου και περιµένουµε την πρόσκληση- από τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας µε βάση το προσωρινό πλαίσιο
ακόµη 13.162.000 ευρώ για τις επιτραπέζιες ελιές Καλαµών, µε
βάση το αίτηµα της διεπαγγελµατικής τους και δεν υπάρχει διαχωρισµός σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή µη, γιατί στην περίπτωση αυτή είναι κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή ο τρόπος µε τον
οποίο εµείς ως κράτος-µέλος αποφασίζουµε και, φυσικά, αντικειµενικά και τεκµηριωµένα παρουσιάζουµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να µην υπάρχει ποτέ η πιθανότητα των παράνοµων
κρατικών ενισχύσεων και ό,τι αυτές επισύρουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 527/109/14-10-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Απαράδεκτη αδιαφορία για
τη ζηµιά που προκάλεσαν τα περιοριστικά µέτρα στους παραγωγούς αρωµατικών φυτών».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τη λαϊκή παροιµία «έφαγε η
φακή το λάδι» τη γνωρίζετε. Ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση
και µε τη δευτεροµιλία της η κυρία Υφυπουργός επιχειρηµατολόγησε υπέρ του αιτήµατος των ελαιοπαραγωγών να στηριχθούν
όλοι ανεξαιρέτως και πρόσθετα του κανονισµού από τις κρατικές
ενισχύσεις. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζητήσαµε να ισχύσει και
για το ελαιόλαδο, αυτό το οποίο προωθεί το Υπουργείο για την
αποζηµίωση της βρώσιµης ελιάς. Όλοι οι παραγωγοί, χωρίς διαχωρισµό, στηρίζονται µε βάση το αίτηµα το οποίο υποβλήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα ήταν πολιτική επιλογή ως προς το ελαιόλαδο να στηριχθούν µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ενώ ως προς την
ελιά τη βρώσιµη να στηριχθούν όλοι. Και ορθώς!
Το δεύτερο, λοιπόν, είναι ακριβώς το θέµα για το οποίο εγκαλούµε την Κυβέρνηση και οφείλει να διορθώσει την απόφασή
της, υποβάλλοντας συµπληρωµατικό αίτηµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για στήριξη των ελαιοπαραγωγών που δεν θα στηριχθούν
από τα 126 εκατοµµύρια ευρώ µέσα από τις κρατικές ενισχύσεις.
Είναι δεδοµένο, τεκµηριωµένο και δίκαιο.
Στον αγροτικό τοµέα µάς είπε για πολλά εκατοµµύρια που δόθηκαν σε πολλές κατηγορίες. Ναι, πολλές κατηγορίες έχουν ήδη
ενισχυθεί µε βάση συγκεκριµένα προγράµµατα, όπως η ανθοκοµία, τα σπαράγγια, κάποιες κατηγορίες θερµοκηπίων για άλλες
ζηµιές. Του κορωνοϊού ήταν πάρα πολύ µικρή η αποζηµίωση.
Το θέµα είναι ότι λειτουργεί το Υπουργείο κατά περίπτωση.
Δηλαδή, δεν πήρε µία απόφαση µε βάση µία γενική λογική να πει
«όσοι παραγωγοί, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία, έπαθαν τη
συγκεκριµένη ζηµιά και µειώθηκε η παραγωγή τους ενισχύονται
και ενισχύονται µε αυτό το ποσό και µε αυτόν τον τρόπο», αλλά
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λειτουργεί κατά περίπτωση. Και έχω τη χαρακτηριστική περίπτωση των παραγωγών, των καλλιεργητών αρωµατικών φυτών,
µία από τις δεκάδες περιπτώσεις που είναι εδώ, στην Αττική, και
στην Κρήτη. Αυτή, λοιπόν, η παραγωγή συνδέεται άµεσα µε την
εστίαση. Δεν λειτουργεί τόσο στο σπίτι, όσο στην επαγγελµατική
εστίαση, στα ξενοδοχεία. Η ζηµιά, λοιπόν, είναι τεράστια. Ούτε
πρόγραµµα έγινε ούτε εντάχθηκε ο κωδικός τους να έχουν τα
άλλα προστατευτικά µέτρα στήριξης.
Κύριε Πρόεδρε, αφορά και την εκλογική σας περιφέρεια, αλλά
δεν είναι θέµα εκλογικής περιφέρειας. Είναι θέµα λογικής και δικαιοσύνης.
Μπορείτε να µου πείτε, λοιπόν, γιατί έχετε εξαιρέσει από τη
στήριξη τον κωδικό, τον ΚΑΔ 1283001; Γιατί δεν τον εντάσσετε
στους πληττόµενους; Γιατί δεν στέλνετε µία επιστολή -αν έχετε
στείλει, να µου την καταθέσετε- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονοµικών και να ζητάτε την ένταξη
αυτού του συγκεκριµένου ΚΑΔ στους πληττόµενους; Μη βάλετε
χρήµατα. Δεν θέλω πρόγραµµα τούτη την ώρα. Τούτη την ώρα
ζητώ ένα χαρτί -όσο αξία έχει ένα χαρτί, αλλά και πολύ αξία αυτά
που θα περιέχει- που θα λέει: «Αυτός ο ΚΑΔ είναι πληττόµενος
και παρακαλώ εντάξτε τον στους πληττόµενους, µε όλα όσα προβλέπονται για όλους τους ανθρώπους, µικρές επιχειρήσεις,
επαγγελµατίες που πλήττονται.».
Αυτό ζητάω. Γιατί δεν στέλνετε τον ΚΑΔ; Με ποιο δικαίωµα διαχωρίζετε και λέτε ότι έχει πάθει ζηµιά ο ανθοπαραγωγός –και βεβαίως ήταν σωστή η απόφαση που πήρατε-, αλλά, ενώ έχει πάθει
δίπλα και ο παραγωγός αρωµατικών φυτών, δεν στέλνετε ούτε
τον ΚΑΔ; Χρήµατα δεν βάλατε. Ούτως ή άλλως, από τα 150 εκατοµµύρια ευρώ δεν δώσατε ούτε ένα λεπτό σε αυτή την κατηγορία και είναι µία από τις δεκάδες.
Λέω, λοιπόν, εδώ ότι χρήµατα µπορεί να µην υπάρχουν ή να
µη θέλετε να διαθέσετε -αυτό είναι δικαίωµά σας στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης- ή να µη σας δίνει το Οικονοµικών. Το
χαρτί που λέει «παρακαλώ, εντάξτε τον τάδε ΚΑΔ» γιατί δεν το
στέλνετε; Αυτή είναι η απλή ερώτησή µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα ήθελα να πω, κατ’ αρχάς, ότι ο κύριος συνάδελφος, µε την ευκαιρία των δύο επίκαιρων ερωτήσεων που συζητάµε σήµερα, χρησιµοποίησε το πρώτο µέρος της δεύτερης
επίκαιρης ερώτησής του ουσιαστικά ως τριτολογία στην ερώτησή του για τους ελαιοπαραγωγούς.
Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, αλλά είπατε πράγµατα ως
δεδοµένα από µένα τα οποία δεν ισχύουν. Είπατε, δηλαδή, ότι
ορθώς στην ελιά Καλαµών δεν κάνουµε τον διαχωρισµό µεταξύ
κατά κύριο επάγγελµα ή µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Όντως δεν τον κάνουµε. Αυτό είναι αλήθεια. Είπατε, επίσης, να
στείλουµε φάκελο ξανά στην Επιτροπή, για να εντάξουµε και
τους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες σε ό,τι αφορά το πρώτο
µέτρο των 126 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κεγκέρογλου, και θα ήθελα
να µου απαντήσετε ειλικρινά για το εξής: Θέλετε εσείς για τους
κατά κύριο επάγγελµα ελαιοπαραγωγούς, που επαναλαµβάνω
το κύριο εισόδηµά τους, η παραγωγική τους εκµετάλλευση είναι
η ελιά, δηλαδή είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, να µειώσουµε αυτά τα 126 εκατοµµύρια ευρώ που έχουµε στη διάθεσή
µας; Επαναλαµβάνω για τρίτη ή, δεν ξέρω, τέταρτη φορά ότι
είναι το ταβάνι αυτών που µπορούµε να διαθέσουµε και τα διαθέσαµε όλα για την ελαιοπαραγωγή. Θέλετε εσείς να µικρύνει το
ποσό για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες; Αν το θέλετε,
πείτε το εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Αυτά είναι τα χρήµατα, κύριε Κεγκέρογλου, τα οποία υπάρχουν. Φυσικά υπάρχει µία σειρά ακόµη χρηµάτων τα οποία µέλλει
να πληρωθούν από τα 150 εκατοµµύρια ευρώ για την αντιµετώπιση όλων των συνεπειών της πανδηµίας.
Ερχόµαστε τώρα σε αυτό το οποίο υποστηρίζετε για τα αρωµατικά φυτά. Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς δεν έχει κλείσει η
πρόνοια την οποία δείχνει το Υπουργείο µας σε σχέση µε την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας. Δεν έχει πέσει κάποιος
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«κόφτης», όπως εδώ εσείς ισχυρίζεστε. Δεν έχει αποκλειστεί, µάλιστα, και κανείς.
Εγώ θα σας απαντήσω µε έγγραφα. Λέτε για τον πολύ δυναµικό κλάδο των αρωµατικών φυτών. Πράγµατι, συµφωνώ.
Εγώ όµως, κύριε συνάδελφε, βλέπω εδώ τα έγγραφα των υπηρεσιακών παραγόντων µας. Τόσο στις 16 Νοεµβρίου, όσο και
στις 20 Νοεµβρίου λαµβάνω απάντηση, µε βάση τη σχετική σας
ερώτηση, από τη Διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, στην οποία υπάγονται τα σχετικά
αρωµατικά φυτά ότι δεν έχει γίνει κάποιο αίτηµα για την ενίσχυση
του κλάδου των αρωµατικών φυτών. Δεν γίνει κάποιο αίτηµα. Κάνετε λάθος, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από εσάς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι από µας. Δεν έχουν αιτηθεί, κύριε συνάδελφε. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αποδείξει, µε τη συνδροµή και των εποπτευόµενων φορέων, αλλά
και όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, ότι παρακολουθεί την
κρίση της πανδηµίας µε σοβαρό και συνεκτικό τρόπο και τα
όποια αιτήµατα τίθενται από την αγορά είτε µέσω των διεπαγγελµατικών ή µέσω αιτηµάτων που υποβάλλουν στην πολιτική
ηγεσία εξετάζονται πάρα πολύ σοβαρά και, εφόσον, κύριε συνάδελφε, υπάρχει ζηµία από τον κορωνοϊό, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τεκµηριώνεται, αιτιολογείται και στέλνεται
το αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα αρωµατικά φυτά δεν
υπήρξε κάποιο αίτηµα των πληγέντων, όπως αναφέρετε.
Εποµένως, αν υπάρξει, κύριε συνάδελφε, και αν έχετε κάποιο
αίτηµα οι υπηρεσίες του Υπουργείου και βεβαίως η πολιτική ηγεσία, ο παριστάµενος Γενικός Γραµµατέας, είµαστε στη διάθεσή
τους να µιλήσουµε µαζί τους και µε βάση τα στοιχεία, εάν έχουν
πληγεί από την πανδηµία του κορωνοϊού τεκµηριωµένα, να λειτουργήσουµε προς την κατεύθυνση αποκατάστασής τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απαράδεκτη απόφαση Υπουργού. Τι λέει; Δεν κάνει κουµάντο
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά οι οργανώσεις. Προσέξτε: απόφαση Υπουργού και µάλιστα της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν πιστεύει στις οργανώσεις, αλλά, για να ξεφύγει από το εγκληµατικό λάθος και την αµέλεια που έχει επιδείξει για συγκεκριµένες κατηγορίες παραγωγών, έρχεται και µας λέει «µα, δεν
υπήρξε κάποιο αίτηµα». Σοβαρά; Σοβαρά το λέτε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω υποβάλει αναφορά από τον
Μάρτιο για τη µεγάλη αυτή η κατηγορία και έχει δεχτεί ο Υπουργός εδώ, όπως και ο κ. Σκυλακάκης -και από ιδία γνώση γιατί
ασχολιόταν µε την παραγωγή αρωµατικών φυτών κατά µία έννοια- ότι υπάρχει µεγάλη ζηµιά στα αρωµατικά φυτά.
Το ερώτηµα είναι γιατί δεν υπέβαλε πρόταση το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης για χρηµατοδότηση. Άσ’ το αυτό! Θέλει να
δώσει αλλού τα λεφτά; Ας τα δώσει αλλού. Αλλού υπήρχε. Γιατί
δεν υπέβαλε αίτηµα απλό να ενταχθεί από το Οικονοµικών στους
ΚΑΔ τους πληττόµενους ο ΚΑΔ 1283001; Είναι απλό. Από τον
Μάρτιο υπάρχει το αίτηµα. Δεν υπάρχει συντεχνία. Ξέρετε, οι κωδικοί δεν βγαίνουν µε βάση τις συντεχνίες και δεν είναι υποχρεωτική και η δηµιουργία συντεχνίας. Εάν είναι να µας το πείτε,
κύριε συνάδελφε, να ενηµερωθώ και εγώ, γιατί δεν το ξέρω.
Από πότε δεν είναι το Υπουργείο αρµόδιο να το διαπιστώσει,
για να αποζηµιωθεί ο επαγγελµατίας, αλλά είναι κάποιος συνδικαλιστικός φορέας ή άλλος φορέας; Πού βρέθηκε αυτός ο
νόµος; Ποια διάταξη του Συντάγµατος το λέει αυτό;
Κυρία Υφυπουργέ, µην εκτίθεστε. Ο Υπουργός εδώ έχει πει ότι
έχει ζηµιωθεί ο κλάδος, το έχει πει και ο κ. Σκυλακάκης, αλλά δεν
έχει πάει το αίτηµα από το Αγροτικής Ανάπτυξης στο Οικονοµικών. Είναι απλά τα πράγµατα. Είστε υπεύθυνη φυτικής παραγωγής. Όλοι δείχνουν εσάς. Δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργού,
είναι δική σας και δεν το έχετε στείλει. Μη λέτε πράγµατα, λοιπόν, που σας εκθέτουν πολύ σηµαντικά.
Και τι είπατε τώρα για την ελιά; Ότι δικαιούστε στη βρώσιµη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελιά να τους βάλετε όλους µέσα -και καλώς, όπως σας είπα-, ενώ
στο άλλο δεν δικαιούστε. Ακούστε, δεν είπα εγώ για τα 126 εκατοµµύρια. Αυτά έχουν πάρει τον δρόµο τους. Είπα για κρατικές
ενισχύσεις για όλους τους υπόλοιπους, µε βάση την ίδια λογική
που δίνονται στη βρώσιµη ελιά και στους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Πρέπει να υπάρχουν ίδια µέτρα και ίδια σταθµά.
Δεν µπορείτε να έχετε άλλα κριτήρια εδώ και άλλα κριτήρια εκεί.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Καταλάβετέ το.
Αυτό, λοιπόν, που σας λέµε είναι ότι έχετε µία ευκαιρία τις επόµενες µέρες να δείτε τα απλά θέµατα που έχουν να κάνουν µε
τους κωδικούς, για να µην αδικούνται άνθρωποι, να στείλετε το
αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών να ενταχθούν και, αν υπάρχουν χρήµατα, κάντε και πρόγραµµα να αποζηµιωθούν. Και βεβαίως για τους ελαιοπαραγωγούς όλο αυτό έχει να κάνει µε την
πολιτική βούληση. Το είπατε. Θα κριθεί η Κυβέρνηση από την πολιτική της απόφαση. Είναι πολιτική επιλογή, είπατε. Ναι, ως τέτοια την κρίνουµε και την κατακρίνουµε. Δεν είναι ορθή, διότι τα
126 εκατοµµύρια από το ΠΑΑ καλώς, αλλά συν από το Υπουργείο
Οικονοµικών θα µπορούσε να αποζηµιωθεί όλος ο κόσµος. Μπορείτε να το κάνετε, έστω και τώρα, αν θέλετε αυτή την πολιτική
απόφαση, τη µη ορθή, να τη διορθώσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, εγώ ξεκίνησα την απάντησή
µου λέγοντας ότι διακρίνεστε για την αντικειµενική αντιπολίτευση
την οποία κάνετε. Συνεχίζετε τώρα βλέπω και στη δευτερολογία
σας και παρουσιάζετε ως ειπωθέντα και ως τετελεσµένα πράγµατα τα οποία δεν είπα.
Πρώτον, εγώ δεν µίλησα για συντεχνίες. Δεύτερον, µπερδεύετε µάλλον λίγο, ενώ είστε πολύ έµπειρος κοινοβουλευτικός,
τις αρµοδιότητες των Υπουργείων. Μιλάτε και ξαναµιλάτε για
ΚΑΔ. Θα έρθει ο κ. Σκυλακάκης, εξ όσων γνωρίζω από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και θα σας απαντήσει αρµοδίως τη Δευτέρα 30 Νοεµβρίου, γιατί η σχετική σας ερώτηση υπεβλήθη
αρµοδίως και στον κ. Σκυλακάκη, σε ό,τι αφορά δηλαδή τους
ΚΑΔ που λέτε και ξαναλέτε. Τρίτον, κύριε συνάδελφε, είπα ότι το
δόγµα αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα, απλό και σαφές:
ουδείς αγρότης, κτηνοτρόφος, µελισσοκόµος, αλιέας, ο οποίος
αποδεδειγµένα επλήγη από την κρίση του κορωνοϊού, δεν πρόκειται να µείνει χωρίς κρατική στήριξη. Τι περισσότερο θέλετε να
σας πω;
Σας είπαµε ότι µε όλους τους φορείς, µε όλους τους σχετιζόµενους µε τους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής συνοµιλούµε και συνοµιλούµε κατά τρόπο άµεσο, κατά τρόπο εξαντλητικό, προκειµένου οι ζηµιές που έχουν υποστεί να τεκµηριωθούν και να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας λέει
εδώ η υπηρεσία του Υπουργείου ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα
αίτηµα για τη στήριξη των αρωµατικών φυτών. Μας δίνετε, λοιπόν, τώρα και µε την κοινοβουλευτική σας παρέµβαση την αφορµή να κάνουµε µία αποτύπωση της ενδεχόµενης ζηµίας την
οποία έχει υποστεί ο κλάδος. Λέτε και ξαναλέτε ότι έχουµε τα
127 εκατοµµύρια. Δεν µου απαντήσατε, όµως, κύριε συνάδελφε,
γιατί υπεκφεύγετε, αυτά τα 127 εκατοµµύρια που επέλεξε η Κυβέρνηση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Ξέρετε εγώ, κύριε συνάδελφε, απευθύνοµαι σε εσάς, όπως και
εσείς οφείλετε, κατά τα κοινοβουλευτικά ειωθότα και κατά την
αστική ευγένεια. Εποµένως να απευθύνεστε σε αυτόν που απευθύνετε την ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει. Έρχεστε και λέτε..
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν µου απαντάτε. Τα 127 εκατοµµύρια, που
ήταν το ταβάνι του προγράµµατος, κύριε συνάδελφε, θέλατε να
µοιραστούν σε όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή οι κατά κύριο επάγγελµα ελαιοπαραγωγοί να πάρουν τα µισά και παρακάτω; Συγκεκριµένη απάντηση έχετε; Δεν θα κάνετε στείρα αντιπολίτευση.
Θα κλείσω µε µία πάρα πολύ θετική είδηση, κύριε συνάδελφε,
για την οποία σίγουρα φυσικά είστε ενηµερωµένος, αλλά δεν την
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αναφέρατε. Ξέρετε ότι οι αγρότες µας εντάσσονται µε απόφαση
της Κυβέρνησης και µε σχετική συνεργασία του Υπουργείου µας
µε το Υπουργείο Οικονοµικών στην επιστρεπτέα προκαταβολή.
Δεν φαντάζοµαι να διέλαθε την προσοχή σας. Παίρνουν, λοιπόν,
1.000 ευρώ. Ποιοι τα παίρνουν; Όσοι είχαν τζίρο 300 ευρώ το
διάστηµα Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου του 2020 και επλήγη αυτό
κατά 20% σε σχέση µε το 2019 και οι πληγέντες από τον «ΙΑΝΟ»
-χωρίς να υπάρχει αυτό το 20% της διαφοράς- εάν είχανε τζίρο
300 ευρώ, παίρνουν ανεξαιρέτως αυτά τα 1.000 ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Τι δείχνει αυτό, κύριε συνάδελφε; Δείχνει πολύ απλά το ολιστικό ενδιαφέρον αυτής της Κυβέρνησης, µε βάση τους διαθέσιµους πόρους, να αντιµετωπίζει τις οικονοµικές συνέπειες της
πανδηµίας στον πρωτογενή τοµέα.
Θα πω µία τελευταία κουβέντα για τα αρωµατικά φυτά και θα
κλείσω εδώ.
Ξέρετε, κύριε συνάδελφε, πιστεύουµε πάρα πολύ ότι είναι και
αυτός ένας πολύ δυναµικός κλάδος του πρωτογενούς τοµέα. Και
είναι ευτυχής η συγκυρία που συζητάµε σήµερα για τα αρωµατικά φυτά, µία µέρα µετά τη δηµοσιοποίηση της σχετικής εκθέσεως Πισσαρίδη, που τι λέει, κύριε συνάδελφε; Λέει ότι οι ελληνικές εξαγωγές ανέρχονται στο 37,2% του ΑΕΠ έναντι του 65%
των άλλων εννέα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
είναι πληθυσµιακά συγκρίσιµες µε τη χώρα µας, ενώ οι εξαγωγές
τροφίµων και αγροτικών προϊόντων βρίσκονται στο 4,4% του
ΑΕΠ έναντι του 6,4% των άλλων εννέα χωρών.
Άρα αυτόν και µόνο τον µέσο όρο πρέπει να προσεγγίσουµε,
κύριε συνάδελφε -και θα τον προσεγγίσουµε- και πραγµατικά θα
δώσουµε τεράστια προστιθέµενη αξία στην ελληνική οικονοµία,
στην αγροτική παραγωγή και, βεβαίως, στον κλάδο στον οποίο
αναφέρεστε, στα αρωµατικά φυτά.
Είναι η πρώτη φορά που έχουµε τη δυνατότητα µέσα από τους
πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και της νέας ΚΑΠ να αξιοποιήσουµε όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και να γράψουµε ένα
νέο κεφάλαιο για τον πρωτογενή τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή για υγειονοµικούς λόγους και θα συνεχίσουµε τη συνεδρίαση µε το νοµοθετικό έργο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να διευκρινιστεί ότι εµείς απευθυνόµαστε στον Πρόεδρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
στη διακοπή….
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ενηµερώσετε την Υπουργό πως, όταν κάποιος µιλάει από κάτω,
απευθύνεται στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Δεν
ξέρει ούτε αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, έτσι είναι. Εγώ
σας παρατηρώ ιδιαιτέρως ότι κοιτάτε τον Πρόεδρο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είµαι εδώ για να αντιπαρατεθούµε. Είπα,
κατά τα κοινοβουλευτικά ειωθότα και κατά την αστική ευγένεια.
Και όταν κάποιος κάνει χειρονοµίες, ξέρετε αυτό πώς λέγεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άµα κάποιος δεν έχει τι να πει…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, ξέρω πολύ καλά τι έχω να πω. Εσείς δεν
απαντήσατε! Θέλετε τα εκατόν είκοσι επτά να γίνουν µισά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ να µη
συνεχίσουµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας απάντησα, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Διακόπτουµε για
πολύ λίγα λεπτά και θα επανέλθουµε µε το νοµοθετικό έργο,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Επειδή έχουµε πολλές Κατερίνες συναδέλφους, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, να ευχηθούµε χρόνια πολλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις
και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 19 Νοεµβρίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση, ενιαία, επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ειδικότερα ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται, εκτός από τους εισηγητές, ειδικούς αγορητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, καθώς και τους Υπουργούς που
θα συµµετέχουν µε φυσική παρουσία να προστεθούν δύο κύκλοι
οµιλητών που θα συµµετάσχουν στη συζήτηση αυτή µε τηλεδιάσκεψη µέσω της πλατφόρµας «WEBEX».
Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει δώδεκα οµιλητές, µε την εξής
αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία, ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από
το ΚΚΕ, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25.
Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Βλέπω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Λοβέρδο που θέλει κάτι να πει.
Έχετε τον λόγο, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να κάνω µια δήλωση προ της
ενάρξεως της συζήτησης, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µου δώσετε το λεπτό µου, να τηρήσουµε αυτό που είπαµε
την προηγούµενη φορά: Όποιος µιλά από εδώ και δεν ανεβαίνει
επάνω στο Βήµα και θέλει να βγάλει τη µάσκα θα πηγαίνει πίσω,
για να µην είναι κοντά στους υπαλλήλους της Βουλής που δουλεύουν. Συµφωνούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, αυτό δεν
ξέρω αν προβλέπεται. Θα ρωτήσουµε την Υγειονοµική Υπηρεσία,
η οποία µάς επιβάλλει όποιος µιλάει από τη θέση του να χρησιµοποιεί τη µάσκα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι µια πρόταση
σωστή αυτή.
Έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συγγνώµη, αν είναι απόφαση να µιλάµε µε µάσκα, θα το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, εντάξει. Είστε σε
απόσταση, µπορείτε. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δείτε το πάντως. Ειδάλλως να µιλάµε
µε µάσκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το έχουµε συζητήσει
και στη Διάσκεψη των Προέδρων. Και πρέπει να σας πω ότι αρχικά ήταν και δική µου πρόταση, αλλά πήρα την απάντηση από
τον Πρόεδρο, που έχει την όλη ευθύνη και µιλάει διαρκώς µε
τους υγειονοµικούς µας εδώ, ότι µόνο όσοι µιλούν από κάτω θα
χρησιµοποιούν τη µάσκα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αν αυτή είναι η απόφαση, θα το κάνω
κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι απόφαση και
παρακαλώ να µη βάλουµε εξαιρέσεις και άλλες διαδικασίες.
Έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, έχουµε κάνει στην Αίθουσα αυτή πάρα πολλές
φορές τους τελευταίους µήνες αναφορές όλα τα κόµµατα σχε-

τικά µε τη στάση της Τουρκίας. Στις χθεσινές δηλώσεις του ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου έθεσε το κριτήριο για την έναρξη του διαλόγου ως εξής: ή διάλογος και όχι
ένταση ή ένταση. Ενώ µέχρι χθες -δεν ξέρω αν ακόµα και σήµερα- το τουρκικό σκάφος συνοδευόµενο από στρατιωτικά παραβιάζει µε κατάφωρο τρόπο τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα,
ανακαλύπτει ξαφνικά ο κ. Τσαβούσογλου ότι θέλει να ηρεµήσουν
τα πράγµατα και καλεί την Ελλάδα να προσχωρήσει στη λογική
ενός διαλόγου, τον οποίο δήθεν αυτοί θέλουν, ενώ τον έχουν
ακυρώσει από τον Οκτώβριο που αποφασίστηκε, κάνοντας νέο
γύρο ερευνών και παραβιάζοντας τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Επικαλέστηκε, µάλιστα, ο κ. Τσαβούσογλου ένα άρθρο του
στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που το είχαµε διαβάσει προ
καιρού. Το άρθρο του κ. Τσαβούσογλου ήταν άρθρο απολύτως
γραµµένο από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, να µη χάνουµε την πυξίδα. Όταν άνοιγε η Τουρκία τη συζήτηση -και επικαλέστηκε τα θέµατα του διαλόγου και σωστά έθετε ζητήµατα
θαλασσίων ζωνών-, µετά από λίγες ηµέρες είχαµε τις νέες NAVTEX, τη νέα παραβίαση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και
την παρόξυνση της πολιτικής συµπεριφοράς της Τουρκίας µε τα
όσα έγιναν στα Κατεχόµενα στην Κύπρο και από τον ίδιο τον
Πρόεδρο Ερντογάν.
Θέλω να κάνω την εξής δήλωση, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε αναφέρει πρώτοι εµείς και πρώτος εγώ στην Αίθουσα αυτή την Τουρκία ως κράτος ταραξία. Περί αυτού πρόκειται. Εν όψει της
Συνόδου Κορυφής δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα και κανένα κόµµα
σ’ αυτή τη Βουλή δεν µπορεί να πει ότι αυτή η ευκαιριακή, για
µία µέρα, αλλαγή µιας στάσης στα λόγια της Τουρκίας ανοίγει
χαραµάδα ευκαιρίας για να ξεκινήσουν διαδικασίες τις οποίες
έχει τορπιλίσει και τορπιλίζει ακόµα και σήµερα η Τουρκία µε τη
συµπεριφορά της.
Όλα τα πολιτικά κόµµατα είµαστε, νοµίζω, στην ίδια κατεύθυνση. Κανένας δεν ξεγελιέται από συµπεριφορές που θυµίζουν
απόπειρες να ξεγελάσεις τον άλλο, κάνοντας παιδαριώδεις
δήθεν πολιτικούς ελιγµούς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος, φαντάζοµαι για
το ίδιο θέµα.
Πολύ σύντοµα, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Ορθώς επισηµαίνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής τα τρικ που επιχειρεί η γειτονική χώρα δεκαπέντε µέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, θέλω να
επισηµάνω, χωρίς καµµία προσπάθεια δηµιουργίας εφησυχασµού, ότι υπήρξε χθες τόσο καθαρή και τόσο ευθεία η δήλωση
του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Νικολάου Δένδια, που δεν
αφήνει κανένα περιθώριο παρερµηνειών. Άλλωστε, αυτή την ώρα
καταγράφεται η αντίδραση όχι µόνο των Ελλήνων και των Κυπρίων, όχι µόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και πολλών
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά
της Τουρκίας εξόχως προβληµατική. Παραπέµπω στη χθεσινή
δήλωση του γερµανικού υπουργείου εξωτερικών.
Σε κάθε περίπτωση, συµφωνούµε απολύτως ότι η Τουρκία
είναι χώρα ταραξίας της περιοχής µας και σε κάθε περίπτωση η
ελληνική διπλωµατία δεν πείθεται από τα φτηνά κόλπα του κ.
Τσαβούσογλου και του κ. Ερντογάν των τελευταίων ηµερών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπουκώρο.
Τον λόγο δίνω, απ’ ό,τι φαίνεται, σε όποιον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο ζητήσει.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Σκουρλέτης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µας εκπλήσσουν οι απανωτές προκλήσεις, τα τρικ, όπως χαρακτηρίστηκαν και σωστά επισηµάνθηκαν, εκ µέρους της τουρκικής πλευράς. Δεν είναι κάτι
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καινούργιο. Το ζούµε όλους τους προηγούµενους µήνες. Ωστόσο, νοµίζω ότι αυτό το οποίο απαιτείται εκ µέρους της ελληνικής πλευράς είναι η σταθερότητα σε µία στρατηγική, σε κάποιες αρχές, οι οποίες τελικά θα δηµιουργούν το κατάλληλο
έδαφος, όχι εκείνο το οποίο επιδιώκει να δηµιουργήσει η άλλη
πλευρά, το έδαφος του διαλόγου, µε σκοπό την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων, οι οποίες βεβαίως θα διασφαλίζουν και τα εθνικά
µας συµφέροντα.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω το εξής. Η υποχρέωση της
ελληνικής Κυβέρνησης είναι στο εσωτερικό της χώρας να κάνει
ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει ένα πνεύµα εθνικής συνεννόησης. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι µεγάλο έλλειµµα
το γεγονός ότι δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί η πρόταση η οποία
είναι κατατεθειµένη δηµόσια και από εµάς για τη σύγκληση του
Συµβουλίου των πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι, πέρα από τα µεγάλα λόγια, πρέπει να
υπάρχει σταθερότητα στη στρατηγική της ειρήνης, διασφάλιση
των εθνικών συµφερόντων, σταθερότητα σε µια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής πολυδιάστατης, η οποία χωρίς αυταπάτες θα
υπερασπίζεται αυτό το οποίο είναι δίκαιο για τη χώρα µας και θα
οικοδοµεί σχέσεις συνεργασίας και διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ζήτησε και έχει τον
λόγο ο ειδικός αγορητής κ. Χρήστος Κατσώτης εκ µέρους του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος είναι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά, αλίµονο, κύριε Κατσώτη,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι τώρα.
Θα θέλαµε να καταγγείλουµε και να καταδικάσουµε την προκλητικότητα της Τουρκίας, που όµως εµείς έχουµε αναδείξει ότι
εντάσσεται στο πλαίσιο των ανταγωνισµών στην περιοχή, όπου
ερίζουν οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Στηρίζεται στους λεγόµενους «συµµάχους» της
χώρας µας, στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που
εµείς έχουµε αναγάγει την ασφάλεια της χώρας µας στη στήριξή
τους. Ωστόσο, όµως, µέχρι τώρα βλέπουµε ότι όχι µόνο δεν
υπάρχει στήριξη, αλλά στα λόγια καταδικάζονται όλες αυτές οι
προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας µας.
Η Κυβέρνηση έχει ευθύνες, όπως βέβαια και οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, γιατί οι επιλογές των συµµάχων είναι αυτές που σήµερα, αν θέλετε, οξύνουν το θέµα και δεν το αµβλύνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι όσο είµαστε υποχωρητικοί απέναντι στην Τουρκία και δεν καθορίζουµε τα θαλάσσια σύνορά
µας, όσο δεν προστατεύουµε την εθνική µας κυριαρχία, τόσο θα
υφιστάµεθα επιθέσεις από την Τουρκία, λεκτικές ή άλλες.
Φαίνεται καθαρά από παντού ότι η γειτονική χώρα δεν σέβεται
απολύτως τίποτα. Το µεγάλο πρόβληµα, βέβαια, είναι η στάση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα της Γερµανίας, που αντιδρά στην επιβολή των ουσιαστικά αυτονόητων κυρώσεων. Αυτό
που χρειάζεται -και το έχουµε πει πάρα πολλές φορές- είναι ένα
Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε να έχουµε όλοι µια
κοινή στάση απέναντι στην Τουρκία, που θα γίνεται όλο και πιο
διεκδικητική.
Το να καταδικάζουµε συνεχώς αυτά που κάνει δεν ωφελεί σε
τίποτα. Πρέπει κάποια στιγµή να αντιδράσουµε και µάλιστα ενεργητικά, ούτως ώστε να πάψει να κάνει αυτά που κάνει όλο το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βιλιάρδο.
Κλείνουµε αυτόν τον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, τον κ.
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Κλέωνα Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι οι προλαλήσαντες έχουν
δίκιο, όλοι ανεξαιρέτως. Η Τουρκία είναι µια επικίνδυνη χώρα.
Συµπεριφέρεται επικίνδυνα στην εξωτερική της πολιτική. Αυτό
είναι δικό της θέµα και το ξέρουµε από δεκαετίες. Δικό µας θέµα
είναι η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης και το ΜέΡΑ25 φοβάται ότι πολύ λάθος η ελληνική Κυβέρνηση και διπλωµατία αντιµετωπίζει την κατάσταση, βάζοντας σε διαπραγµατεύσεις
διαµεσολαβητές όπως η Γερµανία ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το λέµε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
δείξει σαφώς τις προθέσεις της. Τα ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας αλωνίζουν παραπάνω από ενάµιση µήνα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και όχι µόνο δεν υπάρχουν κυρώσεις εναντίον αυτής
της χώρας, αλλά ούτε καν αυτές ονοµατίζονται. Δηλαδή δεν τολµάει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό να πει ποιες θα είναι
αυτές οι κυρώσεις στο µέλλον.
Συνεπώς, κατά τη γνώµη µας, µόνη λύση στο αδιέξοδο µπορεί
να δοθεί, αν -όπως από καιρό προτείνουµε- γίνει µια συνδιάσκεψη όλων των άµεσα ενδιαφεροµένων -επτά, αν δεν κάνω
λάθος- χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Συρίας, της
Λιβύης, της Αιγύπτου, ηµών, της Τουρκίας, γιατί τα προβλήµατα
τα οποία αντιµετωπίζουν οι χώρες είναι αλληλένδετα. Η Ελλάδα
δεν µπορεί να λύσει τα προβλήµατά της µε την Τουρκία ερήµην
της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος και η Λιβύη δεν µπορούν να λύσουν
τα προβλήµατά τους ερήµην της Συρίας.
Αν δεν υπάρξει µια συνδιάσκεψη µε όλους τους ενδιαφερόµενους και κυρίως χωρίς διαµεσολαβητές, οι οποίοι πάντα παίζουν
τον λάθος ρόλο, τότε, κατά τη γνώµη µας, η κατάσταση απλώς
θα χειροτερέψει.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Γρηγοριάδη.
Προχωρούµε τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου και καλώ
στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Δηµήτρη
Μαρκόπουλο, για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκάθαρα η εποχή επιβάλλει συγκλίσεις λόγω των
απανωτών προκλήσεων, οι οποίες σε πολύ µεγάλο βαθµό υπερβαίνουν όλους µας.
Σε µία συγκυρία όπως αυτή, όλοι οφείλουν να ζυγίσουν τις εντάσεις και η σύνθεση θα πρέπει να προτάσσεται. Όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου καλούνται να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων. Η αναµέτρηση δεν είναι µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε και να το καταλάβουµε.
Η αναµέτρηση είναι µε τα προβλήµατα, προβλήµατα τα οποία
δεν ήταν σε τέτοια ένταση. Υπήρχαν πολλά, ποικίλα προβλήµατα
και στις προηγούµενες πολιτικές περιόδους. Όµως, τα προβλήµατα αυτά πλέον έχουν λάβει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
Το πολιτικό µας µπόι δεν θα το µετρήσουµε µε τους καυγάδες,
µε τις διαρκείς αντεγκλήσεις. Στην περίπτωση της κοινωνίας, το
µπόι µας θα το µετρήσουµε, θα το µετρήσουν συγκεκριµένα οι
πολίτες, ως προς τις πολιτικές εκείνες που θα τους βοηθήσουν
να βγουν από τα προβλήµατα, από τα αδιέξοδα που δηµιούργησε ο κορωνοϊός.
Το νοµοσχέδιο που έφερε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων αυτή ακριβώς την ανάγκη της συναίνεσης περιγράφει: συναίνεση επάνω σε ένα συνεκτικό, ξεκάθαρο
σχέδιο και πλάνο υπέρ των αδύναµων και των µεσαίων στρωµάτων, που πλήττονται.
Σήµερα καλούµαστε όλοι µε πράξεις -και όχι µε λόγια- να αποδείξουµε αν θέλουµε ή όχι, το επαναλαµβάνω, αν θέλουµε ή όχι
-και θα το εξηγήσω αυτό το «όχι»- να ανακουφιστεί η δοκιµαζόµενη ελληνική κοινωνία. Το να τάζει κανείς σε αυτόν τον τόπο
πάντοτε ήταν εύκολο. Ο λαϊκισµός εξάλλου γνωρίζουµε ότι ενδηµεί. Το να δίνει είναι το δύσκολο και, µάλιστα, να δίνει αυτό το
οποίο προεκλογικά υποσχέθηκε. Αυτό δεν είναι το συνηθισµένο.
Αυτό, λοιπόν, κάνει το παρόν νοµοσχέδιο από την πλευρά της
Κυβέρνησης. Η Πλειοψηφία φέρνει προς ψήφιση σήµερα ένα
σχέδιο ανακούφισης, ένα νοµοσχέδιο το οποίο εγώ θα χαρακτή-
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ριζα «νοµοσχέδιο-ανάσα». Το λέω εγώ ως ένας Βουλευτής, αλλά
κυρίως ως ένας πολίτης, ο οποίος ζει και προέρχεται από λαϊκές
συνοικίες, από λαϊκές περιφέρειες. Δεν είναι στόχος µου να αναλύσω τι συµβαίνει και δεν είναι το σηµερινό καθήκον να µιλήσω
για το τι συµβαίνει στην περιφέρειά µου.
Όµως, είµαστε εδώ µε αυτό το νοµοσχέδιο για τον λαϊκό
κόσµο, για αυτούς που πλήττονται. Είµαστε εδώ για τον Πειραιά.
Είµαστε για τα δυτικά προάστια. Είµαστε για τη δυτική Θεσσαλονίκη. Είµαστε για την οικογένεια στον Εύοσµο. Είµαστε για τη
δυτική Αττική, για τη δυτική Μακεδονία, που ξεχάστηκε για χρόνια. Για όλους αυτούς οι οποίοι υποφέρουν και χρειάζονται µία
χείρα βοηθείας. Για τον άνεργο, για τον άστεγο, για την οικογένεια που δεν µπορεί να ξεκινήσει µε ευκολία τη ζωή της και της
οποίας τής παρέχει το παρόν νοµοσχέδιο µε ευεργετικές ρυθµίσεις ευκαιρία και περαιτέρω πρόσβαση σε χρήµατα για τα παιδιά
της.
Ο Γιάννης Βρούτσης είναι εδώ ως υπεύθυνος Υπουργός για
να ελαφρύνει βάρη µισθωτών και να βελτιώσει αδικίες υπέρ των
επαγγελµατιών, των δικηγόρων, των οικονοµολόγων, τους οποίους όλοι γνωρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο έπληξε η πολιτική
της προηγούµενης κυβέρνησης. Είναι και τα µεσαία στρώµατα.
Δεν είναι µόνο τα χαµηλά. Δεν είναι µόνο οι άστεγοι. Η Δόµνα Μιχαηλίδου έχει φέρει ρυθµίσεις εξαιρετικές για τους αστέγους,
για τις κακοποιηµένες γυναίκες, για όλα αυτά για τα οποία χρόνια
και χρόνια πλειοδοτούσαν κάποιοι µέσα από τα φεµινιστικά κινήµατα, τα οποία και εµείς παρακολουθήσαµε, στηρίξαµε και µας
ενδιαφέρουν.
Όµως τελικά το να µιλάµε, να µιλάµε, να µιλάµε και να µην
πράττουµε κάτι είναι αυτό το οποίο έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία. Τώρα έρχονται πολιτικές στοχευµένες.
Όσο και αν η Αντιπολίτευση -οφείλω να εξαιρέσω την πιο µετριοπαθή στάση κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρµόδια
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, τη στάση του αστικού κέντρου
και θα γίνω και συγκεκριµένος-, η αριστερή Αντιπολίτευση συγκεκριµένα, όσο και εάν επιδίωξε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά
των ελαφρύνσεων και της βοήθειας του νοµοσχεδίου -τα οποία
δίνουν ξεκάθαρες βοήθειες σε άστεγους, κακοποιηµένες γυναίκες, µισθωτούς, λόγω των ελαφρύνσεων κατά 3,9% στις ασφαλιστικές εισφορές, ή στους επαγγελµατίες και τις οικογένειές
τους-, η αλήθεια είναι ότι σήµερα δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος
καταψήφισης µιας σειράς ευεργετικών µέτρων προς το σύνολο
σχεδόν ή προς µια πολύ-πολύ µεγάλη µερίδα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίαρχα ως προς τους αποκλεισµένους.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι εξάλλου το κόµµα που περιθωριοποιεί τον πολίτη. Δεν ποντάρει στους outsiders -για να χρησιµοποιήσουµε και έναν αγγλικό όρο-, για να δικαιολογηθεί
πολιτικά. Η Νέα Δηµοκρατία ανέκαθεν ήταν, είναι και θα είναι ένα
µεγάλο, ένα βαθιά στην ψυχή της λαϊκό κόµµα, που ποντάρει
στην πρόοδο του πολίτη και δεν εργαλειοποιεί τη δυστυχία του
για ιδιοτελείς µικροκοµµατικούς λόγους. Η κοινωνική παρακµή
και η φτωχοποίηση, η ιδεολογική εργαλειοποίηση των χαµηλών
στρωµάτων και οι ρηγµατώσεις της µεσαίας τάξης επιλογές
άλλων πολιτικών χώρων ήταν για να δηλώσουν τη ριζοσπαστικοποίηση και την επαναστατικοποίησή τους.
Οι προτεινόµενες, λοιπόν, διατάξεις του νοµοσχεδίου εισάγουν βαθιές τοµές. Είναι ένα σχέδιο νόµου απόλυτα εναρµονισµένο µε τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουµε, λόγω της έξαρσης του δεύτερου κύµατος πανδηµίας.
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει σαφές και αδιαπραγµάτευτο φιλεργατικό πρόσηµο, καθώς ανοίγει δρόµο για αύξηση προσλήψεων
και για αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι ένα νοµοσχέδιο που µιλά για την προστασία της παιδικής ηλικίας, για την
ενδυνάµωση των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων, ενώ διευρύνει
το πλαίσιο των δικαιούχων διάφορων επιδοµάτων και οικονοµικών ενισχύσεων. Ταυτόχρονα, όµως -και είναι πάρα, πάρα πολύ
σηµαντικό-, προχωρά σε ρηξικέλευθες ρυθµίσεις, αντιµετωπίζοντας στην ουσία και στον βαθύτερο πυρήνα του το ζήτηµα του
υψηλού µη µισθολογικού κόστους των εργαζοµένων. Οι διατάξεις του στηρίζουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόµενους, µακριά από κραυγές δηµαγωγίας και ιδεοληπτικές
αγκυλώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξεκάθαρα τα πράγµατα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που περιφρουρεί την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριµένα:
Το πρώτο κεφάλαιο προβλέπει ένα νοµοθετικό πλαίσιο για την
ολοκληρωµένη προστασία της παιδικής ηλικίας, την ισχυροποίηση του θεσµού της υιοθεσίας - αναδοχής, καθώς επίσης αντιµετωπίζει και τη σύγχρονη µάστιγα της έµφυλης βίας, ενώ αναδεικνύει και το καίριο ζήτηµα που αφορά το επίδοµα στεγαστικής
συνδροµής των ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Είµαστε εδώ για τους αδύναµους, θα το επαναλάβω, στις πράξεις και όχι στα λόγια.
Το δεύτερο κεφάλαιο επιλύει ασφαλιστικά ζητήµατα προς την
κατεύθυνση της µείωσης του µη µισθολογικού κόστους -το είπα
και πριν- της µισθωτής εργασίας, παρέχει διευκολύνσεις καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία σε χιλιάδες φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που δοκιµάζονται από την πανδηµία και επιταχύνει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του e-ΕΦΚΑ επ ωφελεία
των ασφαλισµένων. Η ψηφιοποίηση είναι κεντρική µας πολιτική
και σε αυτό θα σταθούµε.
Το τρίτο κεφάλαιο αντιµετωπίζει σειρά οργανωτικών ζητηµάτων και αίρει χρονίζουσες παθογένειες, που αποτελούν εµπόδιο
στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ.
Το τέταρτο κεφάλαιο έχει να κάνει µε θέµατα οργανωτικής
φύσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο εισάγονται ρυθµίσεις αρµοδιότητας του ΟΑΕΔ για την προστασία και ενίσχυση των ανέργων.
Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής, καθώς αυτό το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να καλύψει το νοµοθετικό κενό που υπάρχει στο πλαίσιο
προϋποθέσεων αδειοδότησης για τη λειτουργία των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών - ατόµων µε αναπηρία: Επιτέλους, µπαίνουν όροι, µπαίνουν προϋποθέσεις, ένα
ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των δοµών, αντικαθιστώντας
ασάφειες οι οποίες έκαναν δυσλειτουργικά όλα αυτά τα πράγµατα. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ηλεκτρονική εφαρµογή µε
φορέα υλοποίησης την «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», ώστε να τεθεί ένα τέλος
στο ασαφές και δαιδαλώδες καθεστώς, διασφαλίζοντας την παροχή των ίδιων υπηρεσιών και τον έλεγχο και τη λογοδοσία, για
να ξέρουµε τι γίνεται. Αυτές οι δοµές είναι καίριες για τη µέση
ελληνική οικογένεια. Δεν µπορεί, λοιπόν, επί τόσα χρόνια να µην
υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο.
Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα µε
την ένταξη σε αυτό και των αστέγων -κάτι πάρα, πάρα πολύ σηµαντικό- και των γυναικών που έχουν πέσει θύµατα βίας και διαβιούν σε ξενώνες φιλοξενίας. Για πρώτη φορά δίνονται, λοιπόν,
και επιδόµατα, βοηθιούνται µε οικονοµικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα φιλοξενούνται τα άτοµα που βρίσκονται, λόγω της συγκυρίας, λόγω της πορείας της ζωής τους, στις χαµηλότερες ίσως
βαθµίδες και στα µεγαλύτερα προβλήµατα.
Αυτό είναι φιλολαϊκό. Είναι φιλολαϊκή πολιτική. Δεν είναι αυτό
που µε µεγάλη ευκολία η Αριστερά λέει «νεοφιλελευθερισµός».
Όταν υπερασπίζεσαι τον άστεγο και την κακοποιηµένη γυναίκα,
αυτό είναι φιλολαϊκή πολιτική και όταν τους δίνεις και βοηθήµατα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα χρόνια της προηγούµενης
διακυβέρνησης.
Παράλληλα, αναµορφώνεται το πλαίσιο που διέπει τον θεσµό
των αναδοχών και υιοθεσιών σε µια λειτουργικότερη κατεύθυνση. Συγκεκριµένα, αίρονται αδικίες και µπορούν οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά µε ειδικές ανάγκες να υιοθετούν.
Είπα ξανά και στις τοποθετήσεις µου στην αρµόδια επιτροπή
ότι κεντρική πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία έχει εκφραστεί
από τον Δεκέµβριο του 2019, είναι µια οικογένεια για κάθε παιδί.
Αυτό, ταυτόχρονα, δεν σηµαίνει ότι οι γονείς που έχουν ένα
άτοµο εξαρτηµένο, ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες, ένα παιδί µε
ειδικές ανάγκες, δεν µπορούν να προσφέρουν την αγάπη τους
σε ένα παιδί που δεν έχει οικογένεια. Και, ταυτόχρονα, λύνεται
και το πρόβληµα για ανθρώπους που έχουν ένα παιδί και µεγαλώνουν και δεν ξέρουν αύριο αν θα ζουν και τι θα γίνει αυτό το
παιδί, αυτό το παιδί να έχει µια βοήθεια, να έχει ένα αδελφάκι,
ώστε κάπως να µπορέσει να το βοηθήσει.
Στο άρθρο 10 δίνεται παράταση στις αιτήσεις για τη χορήγηση
των επιδοµάτων γέννησης. Τα ποσά αυξάνονται από 123 εκατοµµύρια ευρώ, που ήταν το 2020, στα 160 εκατοµµύρια ευρώ το
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2021 και συνεχίζεται η παροχή του επιδόµατος, του κρίσιµου επιδόµατος για το δηµογραφικό µας ζήτηµα, των 2.000 ευρώ. Αυτή
είναι πολιτική που ενισχύει την οικογένεια και αυξάνει τον πληθυσµό της χώρας µας σε µια περίοδο -επειδή άκουσα και τις
προηγούµενες παρεµβάσεις για τα ελληνοτουρκικά- που η χώρα
µας χρειάζεται µια συντονισµένη πολιτική.
Θεσπίζεται πρόγραµµα µε τίτλο «Στέγαση και εργασία για
τους Αστέγους». Όλοι αξίζουν -το επαναλαµβάνω- µια δεύτερη
ευκαιρία και αυτή είναι η φιλολαϊκή αιχµή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Επίσης, δηµιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρµα για τη χορήγηση επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής σε όλους τους ηλικιωµένους ανασφάλιστους συµπολίτες µας, µε τον ταυτόχρονο
ψηφιακό µετασχηµατισµό του ΟΠΕΚΑ, προκειµένου να υπερκεραστούν οι σκόπελοι της γραφειοκρατίας, τους οποίους η προηγούµενη κυβέρνηση, παρά τις όποιες εξαγγελίες, δεν κατάφερε
να εξαλείψει. Επίσης, καθιερώνεται το ακατάσχετο των προνοιακών παροχών.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο µια εµβληµατική -πιστεύω- µεταρρύθµιση, τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 3,9%, µια µεταρρύθµιση που -θα το επαναλάβω,
θα το λέω και θα το επικοινωνήσουµε και όλοι µας- φέρνει ζεστό
χρήµα στη δοκιµαζόµενη ελληνική οικογένεια, µια µεταρρύθµιση
αναγκαία σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες.
Με λύπη µου άκουσα κατά τη διάρκεια της επιτροπής διάφορα
επιχειρήµατα, ότι θα απαξιωθεί δήθεν ο ΟΑΕΔ. Παραβλέπουν
όσοι το λένε αυτό ότι θα υπάρξει µέριµνα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Επίσης, ακούσαµε από κάποιους ότι θα µειωθούν κάτι για το οποίο είµαστε κάθετοι ότι δεν θα συµβεί- τα επιδόµατα ανεργίας, ότι θα ανασχεθούν πολιτικές κατά της ανεργίας.
Μάλιστα, ακούσαµε και κάποια πράγµατα που προφανώς βασίζονται σε µαθηµατικά που ήταν γονατογραφήµατα, κυρίως από
τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε η κ. Φωτίου, ότι ο κάθε εργαζόµενος -λέειθα ενισχυθεί από 2,8 ευρώ έως 14 ευρώ.
Ουδέν αναληθέστερον και πραγµατικά σας καλώ να αναθεωρήσετε, να ελέγξετε λίγο τα µαθηµατικά σας. Η µέση ελληνική
οικογένεια από αυτές τις ρυθµίσεις θα έχει βοηθήµατα τα οποία
θα κυµαίνονται από 200 έως και πάνω από 300 ευρώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τον χρόνο. Πείτε µας τον µήνα πόσα θα
είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι λίγα µήπως, κυρία Φωτίου, τα 300 ευρώ; Δεν ξέρω αν σας περισσεύουν. Νοµίζω ότι
στην ελληνική οικογένεια δεν περισσεύουν. Θα ολοκληρώσω και
θα τοποθετηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην κάνετε διάλογο.
Εξάλλου, θα ακολουθήσετε στο Βήµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι λίγα στη δοκιµαζόµενη
µικρή και µεσαία ελληνική επιχείρηση κατά µονάδα εργαζόµενου
να ελαφρύνεται ο µικροεπιχειρηµατίας, ο οποίος λόγω του κορωνοϊού έχει πρόβληµα και προσπαθεί µε αγωνία να διατηρήσει
τις θέσεις εργασίας;
Αυτό, λοιπόν, έρχεται να κάνει η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%. Επιχειρήσεις πλέον θα έχουν σηµαντικές
ωφέλειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όσο γίνεται πιο σύντοµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ουσιαστικά µια ρύθµιση
υπέρ του εργαζόµενου, υπέρ του µικροµεσαίου επιχειρηµατία,
υπέρ όλων εκείνων που δίνουν αγώνα αυτή τη στιγµή απέναντι
στον κορωνοϊό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά κοινή παραδοχή το σηµερινό υψηλό µισθολογικό κόστος αποτελεί έναν µοχλό ανάσχεσης
για την ανάπτυξη. Εδώ, λοιπόν, υλοποιούµε την προεκλογική µας
δέσµευση για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Θα διευρυνθούν οι προσλήψεις µέσα από
µια τέτοια ρύθµιση, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, θα καταστεί η χώρα µας ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός, αλλά
-το επαναλαµβάνω- το βασικότερο, το φιλολαϊκό, γιατί έτσι
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έπρεπε να γίνει, είναι ότι θα πάρουν ζεστό χρήµα οι Έλληνες εργαζόµενοι σε µια κρίσιµη συγκυρία.
Επίσης, κοµβικής σηµασίας είναι το άρθρο 41, που βοηθάει
την κτηµαταγορά που είχε παγώσει και καθιστούσε στην πράξη
ανίσχυρη την ικανότητα χιλιάδων πολιτών που επιθυµούσαν να
προβούν σε πώληση περιουσιακών τους στοιχείων. Μπορούν
αυτοί τώρα να ρυθµίσουν τις οφειλές τους.
Πρέπει ακόµη να πούµε ότι µε διαφάνεια πλέον, σε µηνιαία
βάση, ως την εικοστή πέµπτη ηµέρα του επόµενου µήνα της καταγραφής των δεδοµένων των συστηµάτων «ΗΛΙΟΣ», του «ΑΤΛΑΝΤΑ», της «ΕΡΓΑΝΗΣ», αλλά και του ΚΕΑΟ -πλέον θα υπάρχει,
επαναλαµβάνω, διαφάνεια- το Υπουργείο, ο Υπουργός θα είναι
υποχρεωµένος πλέον µε νόµο να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία
και να µην είναι η αντιπολίτευση αυτή η οποία µόνο µε ερωτήσεις
θα λέει: «Πώς πάνε οι συντάξεις;», «Για πόσες νέες συντάξεις
έχουµε αιτήµατα;», «Πόσες έχουν πληρωθεί;» και να πρέπει να
πάµε σε µια κοινοβουλευτική διαδικασία.
Δεν το είχατε κάνει. Ο Γιάννης Βρούτσης και το Υπουργείο Εργασίας το κάνει. Αυτό είναι διαφάνεια. Επαναλαµβάνω: Διαφάνεια! Και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, γιατί είµαστε η
Κυβέρνηση που αυτά τα εργαλεία τα προωθεί, τα παρουσιάζει,
εκεί που άλλοι δεν έδιναν στοιχεία για την πορεία των συντάξεων
και κατανοούµε τους λόγους και τις αποτυχίες των πολιτικών
τους. Όλα, λοιπόν, στο φως, χωρίς σκοπιµότητα!
Τελευταίο που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Το
άρθρο 66 περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για εφάπαξ οικονοµική
ενίσχυση σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους, για
την αντιµετώπιση προφανώς των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς είµαστε οι πραγµατικοί
υποστηρικτές όχι µόνο των αδύναµων, αλλά και της µεσαίας
τάξης, όλων εκείνων που καταψήφισαν λόγω της ιδεοληπτικής
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούµενη κυβέρνηση και όπου µας
δίνεται ευκαιρία -και θα το δείτε και στο µέλλον- τέτοιου είδους
παροχές και βοήθειες, χωρίς µικροπολιτική λογική, µε µια λογική
δικαίωσης αυτών των ανθρώπων που υπέφεραν στα χρόνια της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα υπάρχουν.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, και ολοκληρώνω, πιστή
στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα, παρά τις δυσκολίες, παρά τον COVID, παρά τα ζητήµατα
τα οποία έχουν προκύψει, µέσα σε χαλεπούς καιρούς, το πρόγραµµά της, χωρίς να απεµπολεί στο ελάχιστο -αυτή είναι η δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη- τη µεταρρυθµιστική της
ατζέντα και το φιλολαϊκό της -θέλετε, δεν θέλετε- προφίλ.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το πλέγµα προστασίας και την ασφαλιστική δικλίδα για όλους τους
σκληρά δοκιµαζόµενους συνανθρώπους µας, καθώς αίρει αδικίες του παρελθόντος, εξουδετερώνει χρόνιες στρεβλώσεις και
παθογένειες και θέτει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο
στην κοινωνία, την οικονοµία και την αγορά εργασίας.
Δεν διανοούµαι ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν θα υπερψηφίσει και µε τρόπο εµφατικό µέτρα για αυτούς τους ανθρώπους
που σήµερα υποφέρουν και που µας κοιτάνε και όλοι πλέον αναµετριόµαστε µαζί τους και µε τις ανάγκες τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εξωτερικών, καθώς και οι Υφυπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Αθλητισµού
κατέθεσαν στις 25-1-2020 σχέδιο νόµου: «Εκσυγχρονισµός της
Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
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Καλώ τώρα στο Βήµα την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεανώ Φωτίου.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Με µια ανοχή, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να
κάνω και µια δήλωση για την ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μια µικρή ανοχή την
έχετε, γιατί οι εισηγητές έχετε και δευτερολογία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, το ξέρω.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να κάνω µια δήλωση για την
ηµέρα που είναι σήµερα, για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, που όλοι ξέρουµε ότι έχει ενταθεί λόγω πανδηµίας. Λέµε
«µη» σε όλες τις γυναίκες! Μη σιωπάς! Μίλα γι’ αυτό! Αυτό είναι
σήµερα το µήνυµα που στέλνουµε σε όλες τις γυναίκες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εργασίας είναι ψευδεπίγραφο, επικοινωνιακής κατανάλωσης,
αναντίστοιχο της τραγωδίας που ζει η χώρα, εξαιτίας τραγικών
λαθών, παραλείψεων και ιδεολογικών εµµονών κατά του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Γι’ αυτό κάνετε λίγα και πολύ αργά, όχι
µόνο από ανικανότητα.
Βιώνουµε υγειονοµική και οικονοµική τραγωδία. Το επιβεβαιώνει και το σχέδιο του προϋπολογισµού: ύφεση κατά 10,5% για
το 2020 και ταυτόχρονα επικοινωνιακή καταιγίδα για την αντιστροφή της πραγµατικότητας. Το ζήσαµε κατά την επεξεργασία
του νοµοσχεδίου: άκρατες µεγαλοστοµίες και λαθροχειρίες, για
να επιβεβαιωθεί η γκεµπελική ρήση «όσο µεγαλύτερο το ψέµα,
τόσο πιο πιστευτό», τόσο από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας όσο και από τους Υπουργούς.
Οι θετικές ρυθµίσεις είναι λίγες, όπως είπαµε, εννιά στα εξήντα οκτώ άρθρα. Η συντριπτική πλειοψηφία του νοµοσχεδίου
είναι µικρές βελτιώσεις υπαρχόντων νόµων και µετατροπή σε
νόµο υπαρχουσών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Αυτό είναι
το φοβερό νοµοσχέδιο!
Τέλος, είκοσι άρθρα αφορούν µικρό αριθµό ωφελουµένων καλά είναι και θετικά, αλλά αφορούν µικρό αριθµό ωφελούµενων
έως τρεις χιλιάδες άτοµα-, ενώ δέκα από τα εξήντα οκτώ άρθρα
πρέπει να αποσυρθούν.
Καυχιέται ο κ. Βρούτσης ότι µε τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών µπαίνει ζεστό χρήµα στις τσέπες των εργαζοµένων.
Στην πραγµατικότητα πρόκειται για 2,8 έως 14 ευρώ τον µήνα τον µήνα, όχι τον χρόνο που λέτε, κύριε Μαρκόπουλε!- που δεν
θα πληρώνει το 72% των εργαζοµένων, οι οποίοι σήµερα παίρνουν από 200 έως 1.000 ευρώ τον µήνα. Και είναι εµπαιγµός,
γιατί ξέρετε ότι το 50% των εργαζοµένων σήµερα δουλεύουν µε
534 ευρώ ή εκ περιτροπής και µε κουτσουρεµένο δώρο. Εκείνο
που αυτοί θα ωφεληθούν είναι 6 ευρώ τον µήνα.
Εµείς σας προτείνουµε την αύξηση του κατώτατου µισθού από
τα 650 στα 750 ευρώ, δύο φορές 7,5% αύξηση, όπως είχαµε υποσχεθεί. Αυτό είναι ζεστό χρήµα στις τσέπες των εργαζοµένων,
όχι αυτά που λέτε.
Ισχυρίζεστε ότι στηρίζετε σηµαντικά τις επιχειρήσεις. Μία στις
τρεις κινδυνεύει να κλείσει. Με τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών εσείς, αυτή τη στιγµή, δίνετε από 4 έως 21 ευρώ ανά
εργαζόµενο στην κάθε επιχείρηση στο 97% των επιχειρήσεων
που έχουν έως εννέα εργαζόµενους. Εµείς λέµε ότι χρειάζεται
να δώσετε τη µη επιστρεπτέα ενίσχυση. Ούτε βέβαια νέες προσλήψεις µπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, όπως φαντάζεται ο
κ. Βρούτσης.
Όµως, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% αφαιρεί
αποκλειστικά από τα έσοδα του ΟΑΕΔ τεράστια ποσά. Μειώνονται κατά 1,2 δισεκατοµµύριο τα έσοδα του οργανισµού, που χρηµατοδοτούν την ανεργία, προγράµµατα κατάρτισης και συµβουλευτικής ανέργων και εργαζοµένων. Είναι µείωση καταστροφική
για τον ΟΑΕΔ. Σας το είπε η ΓΣΕΕ, σας το είπε η ΓΣΕΒΕΕ, που
µάλιστα σας πρότεινε να δοθούν αυτά τα χρήµατα από το πρόγραµµα «SURE», γιατί βεβαίως τη φοβερή µείωση την κάνετε
µόνο για ένα έτος, το πανδηµικό έτος του 2021.
Όλοι οι φορείς σάς είπαν ότι αυτή η µείωση κατά 65% του
ΛΑΕΚ ακυρώνει προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης σε
εργαζόµενους, επιχειρήσεις και µακροχρόνια ανέργους. Όµως,
η επιµονή και εµµονή σας να συρρικνωθεί ο ΟΑΕΔ υλοποιεί το
σχέδιο Πισσαρίδη, ώστε να δώσει τεράστια πλέον ποσά στην
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ιδιωτική αγορά κατάρτισης, πιθανόν µε voucher τύπου «σκόιλ ελικίκου», για τα οποία το Υπουργείο Εργασίας έχει µεγάλη εµπειρία.
Καταψηφίζουµε το άρθρο 31.
Δεν ενισχύετε τους ανέργους ούτε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Ξέρετε ότι µε τα µέτρα σας από τις πεντακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους µόνο οι εκατόν τριάντα χιλιάδες θα
πάρουν ένα επίδοµα και από το ένα εκατοµµύριο ανέργους µόνο
οι εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες θα λάβουν δίµηνη παράταση των
επιδοµάτων ανεργίας.
Αγνοείτε ηθεληµένα τη βαθιά ύφεση και φτωχοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, ακόµη και από τα µεσαία στρώµατα, οι οποίοι δηλαδή, είχαν µέχρι πριν από την πανδηµία ένα
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Είναι τα µεσαία στρώµατα που
εξαπατήσατε.
Γι’ αυτό καταθέτουµε δυο τροπολογίες, που έρχονται να ενισχύσουν όλους αυτούς, τα νοικοκυριά που πλήττονται από την
πανδηµία, και σας καλούµε να τις κάνετε δεκτές. Είναι για τους
εργαζόµενους, είναι για τα νοικοκυριά, είναι για τις επιχειρήσεις.
Η πρώτη αφορά την παροχή του εισοδήµατος έκτακτης ανάγκης µέσα στον Δεκέµβριο σε όσα νοικοκυριά περιλαµβάνουν
ανέργους, επιδοτούµενους ή µη, επισφαλώς εργαζόµενους, µε
µπλοκάκι ή εργόσηµο, εποχικούς, αγρότες, ΑΜΕΑ, εργαζόµενους στον πολιτισµό, ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, που δεν πήραν σήµερα ουσιαστική ενίσχυση από
το κράτος. Το ποσό ενίσχυσης είναι 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο µέλος του νοικοκυριού, 200 για το δεύτερο και 100 ευρώ για
κάθε ανήλικο µέλος του νοικοκυριού.
Τι απαντάτε σε αυτό; Τι λέτε; Ότι είναι πεταµένα λεφτά; Ότι
είναι από «λεφτόδεντρα»;
Η δεύτερη τροπολογία αφορά στη χορήγηση από το κράτος
του πλήρους δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόµενους επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδηµία, υπολογιζόµενο µε τις
πλήρεις απολαβές τους και όχι µε τις µειωµένες πραγµατικές.
Είναι όλες, είναι το δώρο Χριστουγέννων για τον ιδιωτικό τοµέα.
Ο κ. Βρούτσης είχε το θράσος να πει ότι µε τη µείωση κατά
6% που έκανε στις ασφαλιστικές εισφορές το 2015 -ακούστε,
ακούστε- έριξε την ανεργία! Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο! Το 2015
µάς παραδώσατε ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ανέργους. Καταφέραµε να τους µειώσουµε κατά µισό εκατοµµύριο. Σήµερα τους αυξάνετε ξανά.
Οι κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις έχουν θετικά µέτρα, όπως
την επέκταση και την επανένταξη σε ρύθµιση δόσεων υπερχρεωµένων πολιτών. Όµως και πάλι, πώς θα πληρώσουν αυτοί οι
υπερχρεωµένοι πολίτες; Εάν χάσουν δύο δόσεις, καταργείται
αυτή η ρύθµιση.
Στο άρθρο 66 οφείλετε να περιλάβετε την εφάπαξ οικονοµική
ενίσχυση, εκτός από τους δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους, για όλους τους επιστήµονες που πληρώνουν τα 10
ευρώ και περιµένουµε σήµερα τουλάχιστον να το πείτε αυτό.
Αναφέροµαι σε υγειονοµικούς, οδοντιάτρους, δικαστικούς επιµελητές και τα λοιπά.
Όµως, όπως σε όλα τα νοµοσχέδια έτσι και σε αυτό, περιλαµβάνετε διατάξεις που ενισχύουν το κοµµατικό επιτελικό σας κράτος. Πρόκειται για τα άρθρα 57 και 58, που τα καταψηφίζουµε,
γιατί µε αυτά ακυρώνετε προχωρηµένες διαδικασίες επιλογής
πενήντα ενός ατόµων σε διευθυντικές θέσεις του Υπουργείου
Εργασίας και στο ΣΕΠΕ, κατά παράβαση πρόσφατου νόµου ψηφισµένου του κ. Θεοδωρικάκου, δηλαδή το επιτελικό κράτος του
Υπουργού Εργασίας υπεράνω του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη!
Υποβαθµίζετε περαιτέρω το ΣΕΠΕ, διότι µπορεί πια κάποιος
να γίνει διευθυντής χωρίς να έχει υπηρετήσει ποτέ στο ΣΕΠΕ,
ενώ στον ΕΦΚΑ στο ίδιο νοµοσχέδιο, αυτό εδώ, απαιτείται προϋπηρεσία. Για βγάλτε τα συµπεράσµατα µόνοι σας.
Η πολυδιαφηµισµένη άµεση ηλεκτρονική απονοµή σύνταξης
και εφάπαξ αποτελεί µια προκλητική επικοινωνιακή εξαπάτηση.
Δεν αντιµετωπίζει την πραγµατική καθυστέρηση, που είναι η έλλειψη πλήρους ψηφιακής καταγραφής του εργασιακού βίου
κάθε εργαζόµενου. Αυτό είναι το πρόβληµα. Δεν χρειάζεται να
κοροϊδεύετε τον κόσµο και µετά να τα παίρνετε πίσω!
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Τι λέγατε µέχρι στιγµής; Ότι θα δώσετε ψηφιακή σύνταξη στο
τέλος του Δεκεµβρίου στους υγειονοµικούς και στους αναπήρους. Τι µας είπε ο κ. Βρούτσης, µε ύφος θριαµβευτή, προχθές;
Ότι αυτό επεκτείνεται, θα το δώσει τον Μάρτιο και βλέπουµε.
Με δικά σας στοιχεία από τον «ΑΤΛΑΝΤΑ» έχετε ήδη αύξηση
κατά 30% των κύριων συντάξεων από αυτές που σας αφήσαµε
εµείς το 2019, εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες έναντι εκατόν τρεις.
Και όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών -κύρια σύνταξη και επικουρική και εφάπαξείναι τριακόσιες εξήντα χιλιάδες. Αυτό καταφέρατε!
Όσον αφορά τα αναδροµικά των συνταξιούχων, περί τις
ογδόντα χιλιάδες συνταξιούχους είδαν µειωµένα τα αναδροµικά
που έπρεπε να πάρουν. Ήταν τα αναδροµικά από τις περικοπές
των νόµων 4093/2012 και 4051/2012 του κ. Βρούτση, που τους
εκδίκασε το Σ.τ.Ε..
Τι κοινωνικό µέρισµα θα δώσετε τα Χριστούγεννα για χαµηλόµισθους και χαµηλοσυνταξιούχους, που δεν πήραν ούτε 1 ευρώ
από τα αναδροµικά που τους επιδίκασε το Σ.τ.Ε., γιατί ο κ. Βρούτσης έκοψε την επιστροφή των δώρων;
Το µισό νοµοσχέδιο αφορά την πρόνοια και διαφηµίζεται ως
µεταρρυθµιστική τοµή. Είναι, στην καλύτερη περίπτωση, τροπολογίες σε νόµους του ΣΥΡΙΖΑ και µετατροπή υφιστάµενων ΚΥΑ
σε νόµο, όπως είναι ο εµβληµατικός νόµος για την αναδοχή και
υιοθεσία, η Επιτροπή Ανηλίκων, το «Στέγαση και Εργασία για
τους Αστέγους» και άλλα, που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τη
φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ο οποίος αδυνατεί πλέον να
πληρώσει τα βασικά του αγαθά.
Γι’ αυτό καταθέσαµε τροπολογία και σας ζητάµε να την κάνετε
δεκτή -ή εν πάση περιπτώσει απαντήστε µας γι’ αυτό- για παροχή
δωρεάν ρεύµατος, επανασύνδεση κοµµένων ηλεκτρικών παροχών και απαγόρευση διακοπής ρεύµατος, ύδρευσης, φυσικού
αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο, όταν υπάρχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές, για να µπορούν -επιτέλους- οικογένειες
να εφαρµόσουν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα προστασίας και να
µπορούν πράγµατι οι εργαζόµενοι και οι µαθητές να χρησιµοποιούν το αναγκαίο ίντερνετ.
Μας είπατε ότι τα άρθρα για τις ευάλωτες οµάδες είναι µεγάλες µεταρρυθµίσεις του προνοιακού κράτους.
Ας τις δούµε: Μεταρρύθµιση για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θεσµός που λειτουργεί από το 2011 µέχρι σήµερα µε βάση ΚΥΑ.
Το 2019 σάς παραδώσαµε εξήντα επτάµισι χιλιάδες παιδιά µε
voucher, το 2020 τα µειώσατε σε εξήντα χιλιάδες παιδιά και αφήσατε απ’ έξω και άλλα εξήντα πέντε χιλιάδες παιδιά που είχαν
πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο. Αφήσατε και απλήρωτα µέχρι σήµερα δηµοτικά και ιδιωτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τον Σεπτέµβρη. Φοβερή µεταρρύθµιση! Τι λέει η µεταρρύθµιση; Η
µεταρρύθµιση έγκειται στο να µη γίνονται τα δηµοτικά ΚΔΑΠ σε
σχολεία, γιατί -λέει- πρέπει να αλλάζουν τα παιδιά περιβάλλον.
Είναι καλό να είναι στο ίδιο σχολείο όλη µέρα;
Κυρία Υπουργέ, δεν καταλάβατε. Τα σχολεία είναι φάροι ζωντάνιας, αγάπης, αλληλεγγύης για κάθε γειτονιά. Δεν είναι πώς
θα γυρίζουµε γύρω-γύρω, για να βρισκόµαστε σε ευχάριστα περιβάλλοντα. Είναι ευχάριστα περιβάλλοντα και πρέπει να τα κάνετε -αν δεν είναι- και να τα κάνουµε όλοι για το καλό όλου του
λαού.
Εµµένετε να αφαιρείτε τρία επιδόµατα, το ελάχιστο εγγυηµένο
-πρώην ΚΕΑ, βέβαια-, στέγασης και παιδιού από όλη την οικογένεια, αν έστω και ένα παιδί επαναλαµβάνει την τάξη λόγω απουσιών. Καταψηφίζουµε το άρθρο 10!
Μια τροποποίηση µικρής εµβέλειας κάνετε στον εµβληµατικό
νόµο του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδοχή και υιοθεσία. Θα εξηγήσω ποια
είναι, γιατί σπεκουλάρετε άδικα και λανθασµένα και µε βάζει σε
µεγάλες σκέψεις για το αν είστε ικανοί να καταλάβετε τον νόµο
για την αναδοχή και υιοθεσία που σας κληροδοτήσαµε και, αν
µπορείτε, να τον εφαρµόσετε. Γιατί; Τι λέτε; Λέτε ότι αυτό που
κάνετε κατ’ αρχάς τι είναι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ότι µπορεί να γίνει ανάδοχος κάποιος, εάν στο περιβάλλον του έχει άτοµο που δεν έχει καλή σωµατική υγεία. Αυτή την
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τροπολογία κάνετε! Καλώς! Τι σχέση έχει αυτό το οποίο λέτε
τώρα, ότι δίνεται έτσι προοπτική στα παιδιά; Αν πεθάνουν οι γονείς τους, θα τα φροντίζει το αδερφάκι στο οποίο θα έχουν γίνει
ανάδοχοι; Είστε σοβαροί; Αυτό δείχνει τεράστια άγνοια και είναι
επικίνδυνο αυτό που λέτε. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Ξέρετε ότι το πρόβληµα λύνεται µε ΣΥΔ, στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης και στέγες ανεξάρτητης διαβίωσης, που εµείς
έχουµε θεσµοθετήσει. Τις εντάξαµε στο ΕΣΠΑ και ο κ. Γεωργιάδης, όταν ήρθε εδώ σε επίκαιρη ερώτηση, µας είπε ότι τα πάγωσε αυτά, διότι δεν πρόκειται να υλοποιεί αυτός τα προγράµµατα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο λαός εξέλεξε τη Νέα Δηµοκρατία. Σας
παραπέµπω να τα δείτε στα Πρακτικά.
Με αφορµή το άρθρο για τα ΚΔΑΠ και αυτά για την αναδοχή υιοθεσία, που είπα πριν τι τεράστιο ατόπηµα κάνετε -ατόπηµα
κάνετε!-, σας λέω ότι µιλήσατε πολύ για την αναπηρία. Έχετε
αφήσει, όµως, τριάντα επτά χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις αναπήρων της πρόνοιας και έχετε µειώσει κατά 97 εκατοµµύρια ευρώ
τον προϋπολογισµό της πρόνοιας για το 2020. Δείτε τον προϋπολογισµό! Αφήστε, λοιπόν, τα δάκρυα για την αναπηρία!
Εµείς καταθέτουµε σήµερα τροπολογία και σας ζητάµε να την
κάνετε δεκτή: Παράταση σε όλους όσοι ήδη παίρνουν αναπηρικό
επίδοµα και χρειάζονται ανανέωση για έξι ακόµη µήνες, άµεση
χορήγηση του επιδόµατος σε όσους κατέθεσαν για πρώτη φορά
πλήρεις φακέλους, χωρίς να περάσουν από τα ΚΕΠΑ, αποζηµίωση της διάγνωσης σε ιδιώτες γιατρούς για δεκατέσσερις χιλιάδες αναπήρους που δεν µπορούν να συµπληρώσουν σήµερα
τον ηλεκτρονικό τους φάκελο, γιατί τα νοσοκοµεία λόγω κορωνοϊού δεν ανταποκρίνονται. Τι θα κάνετε µε αυτές τις δεκατέσσερις χιλιάδες, αν δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία που σας
λέµε; Χορήγηση τον Δεκέµβρη διπλού επιδόµατος αναπηρίας για
τους δικαιούχους.
Πολύς λόγος γίνεται για το «Στέγαση και Εργασία». Το 2015 θα τα ξαναπώ, λοιπόν- παραλάβαµε το πρόγραµµα για τους
άστεγους «Στέγαση και Επανένταξη». Συνεχίσαµε να το εφαρµόζουµε µέχρι τα τέλη του 2017. Το αντικαταστήσαµε τότε µε το
«Στέγαση και Εργασία». Δεν είναι δικό σας. Το κάναµε µε ΚΥΑ.
Σήµερα κάνετε αυτή την ΚΥΑ νόµο και τη νοµοθετείτε µε τους
ίδιους ακριβώς όρους, µε τον ίδιο προϋπολογισµό, 5 εκατοµµύρια ευρώ εµείς είχαµε τον χρόνο, 10 εκατοµµύρια ευρώ βάλατε
για δύο χρόνια.
Την ίδια λαθροχειρία κάνετε για το στεγαστικό επίδοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων, που λειτουργούσε µε δύο ΚΥΑ από το
1985 και 1987. Από το 2018 το δίνει ο ΟΠΕΚΑ. Ο αριθµός των
ωφελούµενων παρέµεινε ο ίδιος, το ύψος του επιδόµατος σταθερό. Αυτό συνεχίζετε.
Όµως, σε αυτό, σε αυτή τη διάταξη που την κάνετε νόµο, βάζετε το απάνθρωπο όριο για τους δικαιούχους υπερήλικες, για
να πάρουν, δηλαδή, αυτό το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής,
αυξάνετε τα έτη από τα εξήντα πέντε χρόνια στα εξήντα επτά.
Είναι απάνθρωπο αυτό που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, όµως,
κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Προχωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε είπα,
όχι να προχωρήσετε. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω.
Θεωρούµε θετικές ρυθµίσεις αυτές που αφορούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε µε την τελευταία πρόταση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας ακούω, θα µου αφαιρέσετε τον χρόνο
από τη δευτερολογία.
Θεωρούµε ότι οι θετικές ρυθµίσεις αφορούν µικρό αριθµό
ωφελούµενων και εννοούµε προφανώς νέες ρυθµίσεις που είναι
θετικές, θα τις ψηφίσουµε, αλλά είναι µικρός αριθµός και είναι
λαθροχειρία να προσθέτετε αυτές τις τρεις χιλιάδες περίπου σε
όλους τους άλλους ωφελούµενους, οι οποίοι προϋπήρχαν. Δεν
τους κάνετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κυρία Φωτίου. Δεν συµψηφίζουµε τον χρόνο µε τη δευτερολογία στους εισηγητές. Κλείστε! Κλείστε τώρα!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ωραία. Λέω καλά πράγµατα, κύριε Πρόεδρε.
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Είµαστε τρεις και ο κούκος. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν είναι έτσι που το
λέτε. Υπάρχει ένας κατάλογος εδώ -που δεν τον βλέπετε- συναδέλφων που θα µιλήσουν µε τηλεδιάσκεψη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Εντάξει, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λέω
καλά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τελειώστε, λοιπόν, µε
την τελευταία πρόταση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δίνετε καλώς τη δυνατότητα σύνταξης σε
δηµόσιους υπαλλήλους που πάσχουν από κυστική ίνωση και
διπλή σύνταξη στα παιδιά που χάνουν και τους δύο γονείς. Θετική είναι η ρύθµιση για τους τριακόσιους πενήντα άστεγους και
κακοποιηµένες γυναίκες που διαµένουν σε ξενώνες και τους δίνετε το ΚΕΑ -ελάχιστο εγγυηµένο- γιατί στους υπόλοιπους άστεγους στον δρόµο το είχαµε δώσει ήδη από το 2017.
Αντί να δηµιουργήσετε στο Υπουργείο ισχυρή τεχνική υπηρεσία για να διαχειρίζεστε τα πολλά ακίνητα του Υπουργείου, αναθέτετε τη δουλειά στις περιφέρειες, για να απαλλαγείτε, µε
αµφίβολο αποτέλεσµα. Διαφωνούµε.
Είµαστε εναντίον του άρθρου 61. Νοµοθετείτε τη δωρεάν παραχώρηση κενών και αδιάθετων κατοικιών του τέως ΟΕΚ σε ευάλωτους πολίτες. Έτσι δηµιουργείτε ελπίδα σε χιλιάδες πολίτες,
ενώ ξέρετε ότι εκατόν είκοσι έως εκατόν πενήντα κατεστραµµένες κατοικίες χρειάζονται εκτεταµένες επισκευές. Και αναρωτιόµαστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ.…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το ότι τελειώνετε το
είπατε εκατό φορές. Δεν ξέρω πλέον µε ποιον τρόπο πρέπει να
σας διακόψω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αν
δεν τελειώσω σε ένα λεπτό, να µε διακόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ούτε ένα λεπτό. Σας
παρακαλώ θερµά! Δεν µπορεί να γίνει αυτό. Σεβαστείτε το Προεδρείο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε! Δεν θα κάνετε κοινοβουλευτικό έλεγχο σήµερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αναρωτιόµαστε αν πρόκειται για πελατειακά
δώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Φωτίου, κλείσατε. Δεν έχετε άλλο τον λόγο. Σας παρακαλώ, διότι έχετε φτάσει στα είκοσι ένα λεπτά!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτές δεν είναι µεταρρυθµιστικές τοµές στο
προνοιακό κράτος. Ψηφίζουµε «παρών» επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να τακτοποιηθεί υγειονοµικά το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον λόγο στη
συνέχεια ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης.
Μέχρι να γίνει αυτό, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση στο
Σώµα: Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Επικρατείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, καθώς και
ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν στις 24-112020 σχέδιο νόµου: «Περιστολή του λαθρεµπορίου - Κύρωση του
Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνοµου εµπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονοµιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόµησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Μουλκιώτη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «έτυχε να είναι τα χρόνια δίσεχτα, πολέµοι, χαλασµοί, ξενιτεµοί», όπως λέει σε µια αποστροφή
του ποιήµατος ο Σεφέρης. Και το 2020 κόλλησε πάνω µας αυτός
ο στίχος µαζί µε τον κορωνοϊό και το διπλό γενικό λουκέτο. Είναι
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ίσως ακόµα πολύ νωρίς για να αξιολογήσουµε τις καταστροφικές
συνέπειες, αλλά και τις επιπτώσεις αυτής της πανδηµίας, που,
απ’ ό,τι φαίνεται, θα έχει ακόµα µακρύ κύκλο ζωής.
Ωστόσο, είναι ίσως προφανές ότι η τρέχουσα εικόνα -µε την
καµπύλη νοσηρότητας να τραβά την ανηφόρα- µας προβληµατίζει όλους, ενώ οι προσδοκίες για ταχεία ανάκαµψη το 2021, µετά
και την κατάθεση του προϋπολογισµού στη Βουλή, όσον αφορά
την ελληνική κοινωνία, αποδεικνύονται µάλλον προβληµατικές.
Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί διάφορα τεχνάσµατα, προκειµένου
να κρύψει αυτό το οποίο δεν έχει. Πετάει τα πυροτεχνήµατα του
νέου αναπτυξιακού σχεδίου της επιτροπής Πισσαρίδη, παραπέµποντας σε ένα δήθεν καλύτερο αύριο. Με επικοινωνιακούς καταιγισµούς προσπαθεί να προβάλει σαν µεγάλα επιτεύγµατα
µέτρα τα οποία στην πραγµατικότητα αυτοακυρώνονται.
Παινεύεται η Κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζοµένων και
ανέργων, την ώρα που η ανεργία καλπάζει και οι «τυχεροί» καλούνται να ζήσουν µε 534 ευρώ ή µε 300 ευρώ τον µήνα.
Παινεύεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για την έγκαιρη θωράκιση των µονάδων προνοιακών δοµών, την
ώρα που σε τακτική βάση ανακοινώνονται κρούσµατα σε διάφορες δοµές φροντίδας ηλικιωµένων. Χαρακτηριστικό, εξάλλου,
παράδειγµα αποτελεί το Παράρτηµα Χρόνιων Παθήσεων «Ο
Άγιος Παντελεήµων» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, το µεγαλύτερο ίδρυµα προνοιακής φροντίδας
στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα µεγαλύτερα στη χώρα, αλλά
και στα Βαλκάνια, όπου προχθές εντοπίστηκαν εξήντα περιθαλπόµενοι, όπως και εργαζόµενοι, θετικοί στον κορωνοϊό.
Παινεύεται η Κυβέρνηση για τη διαχείριση του µεταναστευτικού - προσφυγικού και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, την ώρα που -µετά την καταστροφή της Μόριας- ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως η ολλανδική, ρίχνουν την ευθύνη για
την καθυστέρηση υποδοχής στη χώρα ασυνόδευτων παιδιών στη
γραφειοκρατία της ελληνικής Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε την ευκαιρία να αναγνωρίσουµε επανειληµµένως τα θετικά του παρόντος νοµοσχεδίου
στη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής, όπως είχαµε και την
ευκαιρία να αναδείξουµε και τις ελλείψεις, αλλά και τις στρεβλώσεις των διατάξεων που εισάγονται προς ψήφιση και να θέσουµε
και τα συγκεκριµένα ερωτήµατά µας. Δυστυχώς, τα περισσότερα
ερωτήµατα που θέσαµε παραµένουν αναπάντητα. Οι προτάσεις
µας δεν εισακούονται από τον αρµόδιο Υπουργό. Βεβαίως, όµως,
εµείς οφείλουµε να τα θέσουµε πάλι και να αναφέρουµε πολύ
συγκεκριµένα πράγµατα. Ξέρουµε ότι ο κύριος Υπουργός δεν θα
απαντήσει σε κανένα από τα ζητήµατα που θέτουµε. Όµως, ο ελληνικός λαός ακούει και κρίνει.
Έρχοµαι στο άρθρο 10, που αφορά την παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης χορήγησης επιδόµατος γέννησης. Είπαµε ότι η διάταξη είναι θετική. Όµως, είχαµε προειδοποιήσει
από τον Ιανουάριο ότι η εφάπαξ ενίσχυση των 2.000 ευρώ για
κάθε παιδί δεν θα επιτύχει τον σκοπό της, δεν θα φέρει την επιθυµητή αύξηση των γεννήσεων, γιατί δεν είναι σοβαρή η δηµογραφική πολιτική της Κυβέρνησης. Εξάλλου, οι γεννήσεις του
έτους 2020 το αποδεικνύουν. Γι’ αυτό και είχαµε προτείνει τότε
µε τροπολογία την ολιστική αντιµετώπιση του δηµογραφικού.
Επαναλαµβάνουµε ένα µικρό απόσπασµα της πρότασής µας,
που αφορά την ενίσχυση της οικογένειας του παιδιού µε 200
ευρώ µηνιαίως για τα πρώτα τρία χρόνια από τη γέννησή του.
Υπάρχει κάποιος σχεδιασµός στην Κυβέρνηση για περαιτέρω
ενίσχυση του δηµογραφικού και δεν έχει γίνει γνωστό; Υπάρχει
σχεδιασµός για τη θέσπιση κάποιου επιδόµατος, του όποιου επιδόµατος, και κατά συνέπεια ολοκληρώνεται η παρέµβαση για την
αντιµετώπιση του δηµογραφικού εκ µέρους της Κυβέρνησης;
Όχι!
Όσον αφορά τώρα το άρθρο 18, που αφορά το ακατάσχετο
των προνοιακών παροχών, είναι θετική η διευκρίνιση της κ. Μιχαηλίδου. Τα άρθρα που αφορούν το πρόγραµµα «Στέγαση και
Εργασία για τους Αστέγους» είναι µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε
πιλοτικά επί ΠΑΣΟΚ και είναι θετικό. Βέβαια, σας είχαµε επισηµάνει ότι τότε, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, το πρόγραµµα αυτό
ξεκίνησε µε προϋπολογισµό 10 εκατοµµύρια ευρώ για ένα έτος,
ενώ τώρα προβλέπονται 10 εκατοµµύρια ευρώ για δύο έτη. Συ-
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νεπώς χρειάζεται ενίσχυση και διεύρυνση των στόχων. Παραδείγµατος χάριν, χρειάζεται πρόβλεψη κινήτρων για δυνατότητα
εγκατάστασης στην περιφέρεια, όπως για την επισκευή πατρογονικού σπιτιού. Επίσης, έχουµε επισηµάνει ότι, σε σχέση µε το
επίδοµα στεγαστικής συνδροµής, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά
ότι η καταβολή του επιδόµατος θα γίνει µε έγκριση και έκθεση
του κοινωνικού λειτουργού. Θεωρούµε ότι το επίδοµα από µόνο
του, χωρίς τη συγκεκριµένη έκθεση, αποτελεί παγίδα µόνιµης
ασθενείας.
Τα άρθρα 32, 33 και 34, που αφορούν τις παρατάσεις των εισφορών και τη δεύτερη ευκαιρία και την επανένταξη των ασφαλισµένων οφειλετών στο e-ΕΦΚΑ, αποτελούν µια θετική διάταξη.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία,
που προτείνει την επέκταση της δυνατότητας επανένταξης στη
ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών και για όσους την έχασαν έως
και 17-11-2020, δηλαδή έως την ηµέρα κατάθεσης του νοµοσχεδίου στη Βουλή και όχι µόνο κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Είναι δίκαιο, είναι εύλογο και θα βοηθήσει όλους αυτούς οι
οποίοι έχασαν τη ρύθµιση µέχρι 17-11-2020.
Σε σχέση τώρα µε την εκκαθάριση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών 2017, 2018, 2019 και βάσει του εισοδήµατος,
έτσι όπως ατυχώς προέβλεπε ο νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης, θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό επίτευγµα του ΕΦΚΑ.
Όµως, θέλω να µας διευκρινίσει σήµερα ο κύριος Υπουργός κάτι
που έχουµε ρωτήσει κατ’ επανάληψη, αν η εκκαθάριση αφορά
και όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση. Το θέσαµε στην επιτροπή
σαν ερώτηµα, αλλά µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε πάρει καµµία απάντηση.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, που συνιστούν έναν από τους πρωτοποριακούς θεσµούς της χώρας και
το µοναδικό σε επίπεδο πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης που συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητα ζωής εδώ και περίπου είκοσι
ένα χρόνια, πράγµατι αυτός θεσµός οφείλει να περάσει σε µία
νέα εποχή. Όµως, τι σηµαίνει «νέα εποχή»; Σηµαίνει, πρώτον, διασφάλιση του καθολικού χαρακτήρα του θεσµού µε πρόσβαση σε
όλους. Δεύτερον, θωράκιση του δηµόσιου κοινωνικού χαρακτήρα των δοµών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ µέσω σταθερής χρηµατοδότησης του λειτουργικού κόστους σε συνδυασµό µε ασφαλείς µόνιµες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού των δοµών.
Σηµαίνει, τρίτον, επέκταση του θεσµού σε κάθε δήµο της χώρας
και, τέταρτον, εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών
τους, προκειµένου µέσω αυτών να επιταχύνεται και να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και η διατήρηση δεξιοτήτων αυτονοµίας και αυτοπροσδιορισµού, µε στόχο την προετοιµασία των ατόµων µε
αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις στην ανεξάρτητη διαβίωση.
Όλα αυτά στη βάση των απαιτήσεων της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες.
Προτείνουµε επίσης, κύριε Υπουργέ, το όριο ηλικίας των παιδιών που απασχολούνται να είναι από τέσσερα έως δεκαπέντε
έτη.
Το σηµαντικότερο είναι ότι η ΚΥΑ που προβλέπετε στην παράγραφο 4 πρέπει οπωσδήποτε να εκδίδεται µε σύµφωνη γνώµη
της ΚΕΔΕ. Υπενθυµίζουµε -το τονίσαµε και στις επιτροπές- ότι
τα σχολεία δεν ανήκουν σε κανέναν εκτός από τους δήµους. Τα
σχολεία είναι προίκα και ιδιοκτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης
και ανήκουν στους δήµους και στις τοπικές κοινότητες.
Σε σχέση µε το άρθρο 35, µε το οποίο µειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εµµίσθων µηχανικών, θα λέγαµε ότι είναι
θετική η διάταξη. Όµως, λέµε ότι είναι µισή και ηµιτελής. Προτείνουµε να ενταχθούν στη ρύθµιση και οι έµµισθοι υγειονοµικοί,
οι ασφαλισµένοι, δηλαδή, στο πρώην ΤΣΑΥ. Αν δεν ενταχθούν
αυτοί, δηµιουργούνται νέες ανισότητες.
Συµφωνείτε µε την πρότασή µας, κύριε Υπουργέ και κυρία
Υφυπουργέ; Θα θέλαµε µία απάντηση. Και οι ενδιαφερόµενοι θέλουν απάντηση. Είναι ένας ολόκληρος κλάδος τον οποίο έχετε
αποκλείσει.
Στο άρθρο 66 προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονοµικής
ενίσχυσης στους δικηγόρους, µηχανικούς, οικονοµολόγους που
ασφαλίζονται στο e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν ενταχθεί µεταξύ των
µηνών Μαρτίου - Οκτωβρίου του 2020 στους πληττόµενους κωδικούς του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα χρήµατα για τη θετική
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αυτή ενίσχυση δεν προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, προέρχονται από τον Ειδικό
Λογαριασµό Ανεργίας που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ και από 1η8-2011 εισπράττει 10 ευρώ τον µήνα από όλους αυτούς τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους.
Επισηµαίναµε από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ότι
σ’ αυτόν τον λογαριασµό εισφέρουν κι άλλοι εδώ και δέκα χρόνια
περίπου. Οι γιατροί και οι οδοντίατροι, που ήταν στους πληττόµενους ΚΑΔ, δεν περιλαµβάνονται, ενώ καταβάλλουν εισφορές.
Το ίδιο και οι δικαστικοί επιµελητές, οι έµποροι, κ.λπ..
Η θέση του Κινήµατος Αλλαγής είναι ξεκάθαρη. Θεωρούµε ότι
όλοι όσοι έχουν εισφέρει υπό την παρούσα κατάσταση της πανδηµίας και της επακόλουθης οικονοµικής δυσπραγίας δικαιούνται οικονοµικής ενίσχυσης. Δικά τους είναι τα λεφτά και τα
χρειάζονται τώρα.
Υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ερώτηµα
που θέσαµε και στην επιτροπή. Αυτός ο Ειδικός Λογαριασµός
υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούµενων τι χρήµατα
έχει σήµερα; Είναι ένα ζήτηµα για το οποίο δεν υπάρχει καµµία,
µα καµµία, απάντηση. Ζητάµε και ρωτάµε να µας απαντήσει ο
κύριος Υπουργός στη Βουλή πόσα χρήµατα έχει σήµερα αυτός
ο Ειδικός Λογαριασµός υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητων Απασχολουµένων, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και γνώση.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, εσάς, που µας κατηγορείτε
για στείρα αντιπολίτευση, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι αυτή
η οικονοµική ενίσχυση, την οποία µε κινήσεις εντυπωσιασµού παρουσιάζετε σαν δική σας επιτυχία, απλώς συνιστά το σπάσιµο
του κουµπαρά των εν λόγω δικαιούχων.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, επίσης, ότι το 2011, όταν το
ΠΑΣΟΚ θεσµοθέτησε τη δηµιουργία αυτού του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας, εσείς ήσασταν εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
στο εν λόγω νοµοσχέδιο και εσείς το καταψηφίσατε, γιατί, βλέπετε, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια µε τέτοιες πράξεις εσείς,
δήθεν, κάνατε εποικοδοµητική αντιπολίτευση και εµείς απλά δεν
το καταλαβαίναµε. Δεν καταλαβαίναµε, δηλαδή, ότι εσείς, που
παραλάβατε το 2004 µία χώρα που έτρεχε µε ρυθµό ανάπτυξης
5,5%, ανακηρύξατε µε «ταρατατζούµ» -ας µου επιτραπεί η έκφραση- το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας και µετά, αφού δεν κάνατε απολύτως τίποτα, σβήσατε τις µηχανές της ελληνικής
οικονοµίας, µε αποτέλεσµα ήδη το 2008, πριν από τη διεθνή
κρίση, να έχουµε πέσει πέντε θέσεις σε ρυθµό ανάπτυξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, παραδώσατε την Ελλάδα στα
τέλη του 2009 βυθισµένη ήδη στην ύφεση, µε πάνω από 0,2%.
Δεν ήσασταν εσείς οι λαϊκιστές, αλλά ήσασταν πρωταθλητές εντός εισαγωγικών- «αναπτυξιολόγοι».
Τέλος, σε σχέση µε το άρθρο 31, µία από τις πολλές ερωτήσεις που θέσαµε και στις οποίες δεν µας έχετε απαντήσει -σε
καµµία ερώτηση δεν µας έχετε απαντήσει, κύριε Υπουργέ- είναι
σε σχέση µε τη µείωση των εισφορών κατά τρεις µονάδες, που
έχει να κάνει και µε τη διάρκεια του µέτρου. Ρωτάµε πάλι το εξής:
Ποιος είναι ο στόχος της Κυβέρνησης; Γιατί το θεσµοθετείτε για
ένα συγκεκριµένο διάστηµα, ενώ επικοινωνιακά προβάλλετε ότι
δεν υπάρχει άλλο, παρά είναι µόνιµο µέτρο; Είναι έκτακτο και
προσωρινό µέτρο; Πείτε τό µας να το ξέρουµε.
Υπάρχει -και είναι ένα ερώτηµα το οποίο δεν έχει απαντηθείοικονοµοτεχνική µελέτη για τις τάξεις µεγέθους οφέλους - ζηµίας σε σχέση µε τον ΟΑΕΔ; Και αν παραταθεί αυτό το µέτρο
πέρα από την 21η Δεκεµβρίου 2021, τι θα γίνει κάθε χρόνο για να
µην αφαιρούνται πόροι από τον ΟΑΕΔ, υπονοµεύοντας έτσι το
µέλλον των ευαίσθητων προγραµµάτων του οργανισµού για τους
ανέργους, την επαγγελµατική κατάρτιση και την απασχόλησή
τους; Κάθε χρόνο, δηλαδή, θα έρχεστε µε τον ίδιο τρόπο και θα
προβλέπετε κάλυψη των απωλειών των εσόδων του ΟΑΕΔ ή θα
µας πείτε ότι το 2022 θα σταµατήσει η ανεργία; Διότι στο άρθρο
31 δεν προβλέπεται ρητά ότι η απώλεια εσόδων του ΟΑΕΔ και
του ΕΦΚΑ καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό το
λέω, διότι, αν εκ των υστέρων αναφέρετε κάποια νούµερα στον
κρατικό προϋπολογισµό, ξέρουµε και ξέρετε ότι τελικά δεν καλύπτεται πλήρως η απώλεια εσόδων του οργανισµού. Αν θέλατε
να το κάνετε, θα το προβλέπατε ευθέως στη διάταξη, όπως εξάλλου συνηθίζετε.
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Το 1996, όταν θεσµοθετούσαµε σαν µόνιµο µέτρο το ΕΚΑΣ που το κατήργησε η προηγούµενη κυβέρνηση-, προβλέψαµε ευθέως στη διάταξη ότι βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό
θέλουµε και σήµερα. Προβλέψτε στη διάταξη ότι βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό. Δεν το έχετε βάλει. Και µάλιστα, µέχρι
χθες το βράδυ καταθέσατε τροπολογία για τα σχολικά γεύµατα,
στην οποία, ως είθισται, σωστά ορίζετε ότι οι διατάξεις και οι δαπάνες για το πρόγραµµα γευµάτων καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας. Εδώ, λοιπόν, για τον
ΟΑΕΔ γιατί δεν λέτε ρητά πώς καλύπτεται και από πού καλύπτεται;
Για να είµαστε ξεκάθαροι, επαναλαµβάνουµε για άλλη µία
φορά ότι εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής είµαστε υπέρ της ενίσχυσης
των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, αλλά παράλληλα απαιτείται και η διασφάλιση εσόδων του ΟΑΕΔ, προκειµένου να ανταποκρίνεται στον κρίσιµο κοινωνικό του ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αντίθετοι στην υποβάθµιση των προγραµµάτων κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης που συνεπάγεται αυτό το µέτρο. Είµαστε αντίθετοι σε ένα
µέτρο, που, όπως εισάγεται αυτή τη στιγµή από την Κυβέρνηση,
ανακυκλώνει τη φορολογία µέσω του κρατικού προϋπολογισµού.
Υπερασπιζόµαστε την ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, αλλά ταυτόχρονα είµαστε υπέρ του κοινωνικού δεσµού του εργαζόµενου µε τον άνεργο και της επιχείρησης µε τον
εργαζόµενο. Εξάλλου, είµαστε εκείνοι που προτείναµε την ενίσχυση των επιχειρήσεων µέσω φορολογίας µε απλό τρόπο.
Λέµε πάλι ότι η µισθολογική δαπάνη για κάθε επιπλέον θέση
πλήρους εργασίας στις επιχειρήσεις υπολογίζεται ως έξοδο που
εκπίπτει της φορολογίας µε συντελεστή αυξηµένο κατά 50%. Δηλαδή, για κάθε 1.000 ευρώ που πληρώνει κάθε επιχείρηση για
τους νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης
απαλλάσσεται από τη φορολογία για 1.500 ευρώ προκειµένου
για ορισµένες κατηγορίες. Αυτή η υιοθέτηση της πρότασής µας
θα σήµανε, πρώτον, µεγαλύτερο όφελος για τις εταιρείες και,
δεύτερον, στήριξη των υγιών και κερδοφόρων εταιρειών και όχι
οριζόντια βοήθεια στα «ζόµπι» της κρίσης.
Αυτό το νοµοσχέδιο, αν υλοποιηθεί, θα επιφέρει µειώσεις στον
ειδικό Λογαριασµό για την Απασχόληση και την Κοινωνική Κατάρτιση και ειδικότερα µείωση στον ΛΑΕΚ και µείωση στον Λογαριασµό της Κοινωνικής Πολιτικής. Από τον ΛΑΕΚ, εξάλλου και
από τον Λογαριασµό Κοινωνικής Πολιτικής χρηµατοδοτούνται,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι λειτουργίες φορέων τριµερούς
χαρακτήρα. Και αναφέροµαι στο ΕΛΙΝΥΑΕ, στον ΟΜΕΔ, στο
ΕΟΔΕΠ.
Εν πάση περιπτώσει, για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία, ζητάµε να προβλεφθεί ρητά διάταξη νόµου ότι η απώλεια του
ΟΑΕΔ στη µείωση ασφαλιστικών εισφορών αναπληρώνεται από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχουµε καταθέσει τροπολογία µε την
οποία προτείνουµε αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας
έως 30 Απριλίου 2021 µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια που προβλέπονται, την αναστολή εφαρµογής του Πτωχευτικού Κώδικα
µέχρι το τέλος Απριλίου και τη µετάθεση προθεσµιών για τον
επαναπροσδιορισµό των εκκρεµών υποθέσεων του νόµου Κατσέλη.
Επίσης, µε τροπολογία προτείνουµε την ένταξη του νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Σικιαρίδειο Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων» σαν παράρτηµα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Τέλος, χαιρετίζουµε την υιοθέτηση της πρότασής µας για την
παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών φορέων των ατόµων µε αναπηρία, την οποία έχετε ενσωµατώσει στο άρθρο 6 της υπουργικής τροπολογίας 581/50 του
2020.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, ζητήσαµε να παραταθεί µέχρι τον Οκτώβρη η θητεία. Εσείς δίνετε παράταση µέχρι τον Απρίλη µήνα. Σηµειώνουµε και σας εφιστούµε την προσοχή για το εξής: Θα είναι
αδύνατο Μάρτη - Απρίλη, όπως πάει η τροπολογία, να µαζευτούν
επτακόσιοι σύνεδροι στην Αθήνα και, µάλιστα, µε τα προβλήµατα
τα οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι µε αναπηρία από όλη την Ελλάδα. Νοµίζω, λοιπόν, για τη διάταξη ότι θα ήταν σωστό να δοθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παράταση µέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Διαφορετικά, έχουµε
την αίσθηση ότι θα έρθετε πάλι να ζητήσετε ξανά να υπάρξει παράταση.
Για την ίδια τροπολογία, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 5 και παρακαλώ πολύ να το λάβετε υπ’ όψιν.
Αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ότι παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
του άρθρου 9 του ν.1264/1982. Όταν λέτε «η θητεία των διοικητικών οργάνων», αναφέρεστε µόνο στα διοικητικά συµβούλια.
Όµως, όταν γίνονται εκλογές στα συνδικαλιστικά όργανα, γίνονται εκλογές και για εξελεγκτική επιτροπή και για αντιπροσώπους.
Δεν µπορεί να έχουµε εκλογές µόνο για διοικητικό συµβούλιο και
οι αντιπρόσωποι και η εξελεγκτική επιτροπή να µην παρατείνονται.
Εποµένως υπάρχει ένα πρόβληµα. Άρα πρέπει η συγκεκριµένη
λέξη «διοικητικών» να απαλειφθεί, προκειµένου να είναι πλήρης
η διάταξη, να είναι πλήρης η τροπολογία και πράγµατι να παρατείνεται η θητεία όλων των εκλεγµένων οργάνων του άρθρου 9.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας αποτελεί το συλλογικό κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης, µε
πρωταγωνιστή -το λέµε- τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του κόµµατος που υιοθέτησε ολιστικές και ολοκληρωµένες πολιτικές για
την πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων, για την ατοµική και κοινωνική ευηµερία των πολιτών του. Κι αυτό το λέω µε το βάρος
των ιστορικών µεταρρυθµίσεων που έκαναν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Οι πολιτικές στον
τοµέα της κοινωνικής προστασίας αποτελούν την ιστορική µας
παρακαταθήκη, την οποία µετατρέπουµε καθηµερινά µε συνέπεια και σκληρή δουλειά σε ζώσα συνέχεια της δράσης και των
ιδεών µας.
Για εµάς, το Κίνηµα Αλλαγής, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότιµη συµµετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνία αποτελεί πυρήνα της σκέψης και των πράξεών µας. Είναι η απάντηση στον
κοινωνικό αποκλεισµό, στην ανισότητα, στην περιθωριοποίηση,
στις διακρίσεις, στον στιγµατισµό, µε σεβασµό στους ευάλωτους
και στις ευπαθείς οµάδες. Στηρίζουµε τις πολιτικές µε κέντρο τον
άνθρωπο και γι’ αυτό επιµένουµε για επιδόµατα αξιοπρεπούς
διαβίωσης και όχι για παροχές προνοιακής φτωχοποίησης. Γι’
αυτό και επιµένουµε στην αναγκαιότητα χάραξης νέας εθνικής
στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και ένταξη, µε ενέργειες καθολικές, υπηρεσίες φροντίδας και εξασφάλιση επιπέδου
διαβίωσης για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι γι’ αυτό µαχόµαστε για ένα µόνιµο σύστηµα στήριξης των
χαµηλοσυνταξιούχων, στους οποίους έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα. Γι’ αυτό παλεύουµε για ένα δικαιότερο και αποτελεσµατικότερο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που εγγυάται αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό µαχόµαστε
για την ένταξη των υγειονοµικών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, µε τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει
για έβδοµη φορά -για έβδοµη φορά, κύριε Πρόεδρε- και έχει
απορριφθεί σιωπηρά έξι φορές και δεν έχει δοθεί καµµία απάντηση για ποιον λόγο έχει απορριφθεί.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάλι καταλήγετε!
Έχετε καταλήξει πέντε φορές!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Εντάξει.
Καταλήγω -δεν θέλω άλλη παράταση χρόνου, κύριε Πρόεδρελέγοντας ότι ζητάµε οι τροπολογίες που καταθέτει το Κίνηµα Αλλαγής να γίνουν δεκτές. Αν δεν γίνουν δεκτές, να υπάρχει µια
απάντηση συγκεκριµένη γιατί απορρίπτονται.
Εµείς θεωρούµε ότι τα δείγµατα γραφής της Κυβέρνησης, τα
οποία έχω πει, µε αυτό το νοµοσχέδιο, παρά τις επιµέρους διατάξεις και προβλέψεις που αναφέρονται, δυστυχώς δεν είναι
σύµφωνα µε τις δικές µας κατευθύνσεις και δικές µας θέσεις.
Είναι διαφορετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Χρή-
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στος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, και του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη στήριξη ή
την ανοχή των άλλων κοµµάτων της αστικής τάξης, πότε χωριστά
και πότε όλοι µαζί, εφάρµοσαν πολιτικές προσαρµοσµένες στις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αξιώσεις του µεγάλου
κεφαλαίου, για να γίνει η οικονοµία ανταγωνιστική, να αντιµετωπιστεί η δεκαετής κρίση µε όλα τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους, να επιµεριστούν δήθεν οι συνέπειες της πανδηµίας
και να αντιµετωπιστεί η νέα κρίση. Όλα τα φορτώσατε στις πλάτες της εργατικής τάξης και του λαού. Αυτές οι πολιτικές γέννησαν και γεννούν τη φτώχεια, την ένδεια, δηµιουργούν τους
άστεγους, τις ευάλωτες οµάδες, τις περικοπές των δαπανών που
υπηρετούν ανάγκες του λαού.
Η προσήλωση της Κυβέρνησης στα ιερά και τα όσια του κεφαλαίου, στα κέρδη τους επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα µε την ταξική
διαχείριση της πανδηµίας. Τα µέτρα που υποδεικνύει η επιστηµονική κοινότητα δεν υλοποιούνται ως έχουν, γιατί δεν είναι
εφαρµόσιµα, όπως ισχυρίζονται, και τα προσαρµόζουν σύµφωνα
µε τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Η ευθύνη για το ότι
η πανδηµία θερίζει, µε χιλιάδες κρούσµατα, διασωληνωµένους
και νεκρούς, ανήκει στην Κυβέρνηση και το κεφάλαιο, γιατί αρνηθήκατε να προσλάβετε όσους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό λείπει, να ανοίξετε τα νοσοκοµεία που κλείσατε, να
εξασφαλίσετε τα αναγκαία κρεβάτια και ΜΕΘ, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, να κάνετε πραγµατική επίταξη του ιδιωτικού
τοµέα της υγείας, χωρίς παζάρια και αποζηµιώσεις, βαφτίζοντας
επίταξη την αγορά υπηρεσιών από τους ιδιώτες σε καιρό πολέµου µε αδρή αµοιβή. Αρνηθήκατε να δηµιουργήσετε τους όρους
προστασίας της υγείας του λαού, µε νέες αίθουσες διδασκαλίας
και δεκαπέντε παιδιά ανά τάξη, να προσλάβετε οδηγούς στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, να επιτάξετε ιδιωτικά λεωφορεία, για
να σταµατήσει η υγειονοµική βόµβα, να κάνετε ελέγχους στους
χώρους δουλειάς, στις διάφορες δοµές, µε επαναλαµβανόµενα
τεστ.
Ενώ η Κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα τη λειτουργία της
καπιταλιστικής οικονοµίας και όχι την υγεία του λαού, έρχεται
και κουνά το δάχτυλο στον λαό, στη νεολαία και µιλά για ατοµική
ευθύνη. Η πανδηµία για το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό φαίνεται ότι αποτελεί µια µεγάλη ευκαιρία, για να λάβουν
όλα εκείνα τα µέτρα που θα µεταφέρουν τις συνέπειες της νέας
κρίσης στους εργαζόµενους, στον λαό. Το πόρισµα της επιτροπής Πισσαρίδη προβλέπει την παραπέρα σφαγή όσων δικαιωµάτων έχουν αποµείνει.
Η Κυβέρνηση παρουσίασε το παρόν νοµοσχέδιο ως νοµοσχέδιο µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι τουλάχιστον προπαγανδίστηκε, µε ευθύνη βέβαια της Κυβέρνησης, από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τη µείωση ασφαλιστικών εισφορών ως µια διορθωτική αλλαγή. Τι σηµειώνει στην τοποθέτησή του; Θα δώσει, λέει, οξυγόνο στις
επιχειρήσεις, θα διευρύνει και θα ενισχύσει την αγορά εργασίας,
κάνοντας πιο ελκυστικές τις προσλήψεις. Απαντά ο ίδιος ότι ο
στόχος είναι ο συνήθης: ακόµα πιο φτηνή η εργατική δύναµη.
Και για να το κάνει πιο αποδεκτό, λέει ότι θα βάλει και κατιτίς και
ο εργαζόµενος στην τσέπη του. Παρουσιάζει την αλήθεια µε το
κεφάλι κάτω. Παρουσιάζει τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως ενίσχυση των εργαζοµένων, ενώ είναι µείωση των µεικτών αποδοχών των εργαζοµένων, είναι µείωση του µισθού τους,
που µέρος του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Η ρύθµιση αυτή
είναι ενταγµένη στην κατεύθυνση απαλλαγής του κράτους και
της εργοδοσίας από την ασφάλιση, την οποία υπηρέτησαν όλες
οι κυβερνήσεις, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ
και µαζί και χώρια, της µετατροπής της ασφάλισης από κοινωνική
σε ατοµική ευθύνη του εργαζόµενου. Αυτές είναι και οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται στο πόρισµα της επιτροπής Πισσαρίδη και βέβαια συνεχίζεται όλη αυτή η µεταρρύθµιση, όπως
εσείς την ονοµάζετε.
Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες
µονάδες από την 1η Γενάρη του 2021, µαζί µε την προηγούµενη
µείωση κατά 0,9 µονάδες που ισχύει ήδη από τον Ιούνη, θα µει-
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ώσει τα έσοδα του ΟΑΕΔ το 2021 περίπου κατά 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας χθες πώς προκύπτει αυτό το ποσό. Είναι απλή αριθµητική, πραγµατική αριθµητική, που το µηδέν συν µηδέν κάνει µηδέν και όχι 14%. Το λέµε
αυτό για τους παλαιότερους, που θυµούνται αυτή τη ρήση του
πρώην Πρωθυπουργού της Νέας Δηµοκρατίας στη δεκαετία του
’90.
Ο ΟΑΕΔ από οργανισµός στήριξης και προστασίας των ανέργων έχει µετατραπεί σε οργανισµό χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών οµίλων και εξεύρεσης φτηνού εργατικού δυναµικού.
Ενώ οι καταγεγραµµένοι άνεργοι είναι σχεδόν ένα εκατοµµύριο
εκατό χιλιάδες, επιδοτείται µόνο το 16% µε ένα ισχνό επίδοµα,
που είναι από 200 ευρώ έως 399 ευρώ. Οκτακόσιες εβδοµήντα
πέντε χιλιάδες άνεργοι είναι εντελώς απροστάτευτοι. Είναι δικό
σας έργο και αυτό. Όλοι σας συµβάλατε στην αλλαγή του χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.
Ο κρατικός προϋπολογισµός, που δηµοσιεύτηκε ήδη, την Παρασκευή, προβλέπει µειωµένα και τα επιδόµατα ανεργίας από τα
2,148 δισεκατοµµύρια ευρώ στο 1,328 δισεκατοµµύριο ευρώ. Αυξάνεται, όµως, το κονδύλι των προγραµµάτων των Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης, όπως τα έχετε ονοµάσει, τα οποία ενισχύουν τους επιχειρηµατικούς οµίλους, από 453 εκατοµµύρια
στα 500 εκατοµµύρια ευρώ για το 2021. Η υλοποίηση αυτών των
µέτρων του παρόντος νοµοσχεδίου θα µεγαλώσει τα ελλείµµατα
του ΕΦΚΑ, µε µεγάλες επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δικαιώµατα,
στην υγεία, στις συντάξεις, καθώς µειώνεται η κρατική χρηµατοδότηση.
Ο κρατικός προϋπολογισµός εν µέσω πανδηµίας παρουσιάζει
επίσης µείωση δαπανών κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ για την
υγεία, για τις συντάξεις παρουσιάζει µείωση της χρηµατοδότησης κατά 2,067 δισεκατοµµύρια ευρώ, µείον 12,4% σε σύγκριση
µε φέτος.
Θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι από τη µείωση των εισφορών
κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες το «κέρδος» των µισθωτών -κέρδος
σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι κέρδος, όπως είπαµε- θα είναι
αθροιστικά ακόµα 1,21 µονάδα. Αυτό σηµαίνει ότι στον κατώτερο
µισθό των 650 ευρώ, που είναι η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων, οι εισφορές του µισθωτού στον µεικτό µισθό θα µειωθούν κατά 8 ευρώ τον µήνα, των 700 ευρώ κατά 13 ευρώ τον
µήνα και στα 1.000 ευρώ κατά 16 ευρώ τον µήνα.
Αυτές οι µειώσεις στις εισφορές δεν θα µπουν στην τσέπη των
εργαζοµένων, όπως λένε, γιατί µέχρι τώρα αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Αντίθετα, έχουµε διευρυµένη απλήρωτη εργασία. Και να
θυµηθούµε ότι οι εργοδότες υποχρεώνουν τους εργαζόµενους
ακόµη και το δώρο των Χριστουγέννων να πάρουν από το ATM
και να το γυρίσουν πίσω.
Οι προτεινόµενες µειώσεις θα έχουν µεγάλες επιπτώσεις στην
ελλιπέστατη σήµερα προστασία των ανέργων, αλλά στη συνέχεια
και στην υγεία και στα ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Επίσης, τα όσα ακούγονται, ότι οι εργαζόµενοι θα πάρουν χρήµατα, είναι πρόκληση, όταν την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση όπως
και οι προηγούµενες τσάκισαν συµβάσεις, δικαιώµατα, µισθούς,
φτάνοντας σε µισθούς των 200 ευρώ τον µήνα. Ναι, το 12% των
εργαζοµένων αµείβεται µε αυτές τις αποδοχές.
Όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα, µε τα µνηµόνια, τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου και όλο το νοµοθετικό έργο, ανέτρεψαν µισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, πετσόκοψαν δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Όλες αυτές οι
ανατροπές, που εξάπλωσαν τη φτώχεια, την ένδεια, συνοδεύτηκαν µε ρυθµίσεις που εµποδίζουν την οργάνωση των αγώνων,
καταργούν το δικαίωµα στην απεργία, καταργούν τα ελάχιστα
δηµοκρατικά δικαιώµατα του λαού.
Η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, και όχι µόνο, η
κατάργηση του οκτάωρου, η θέσπιση του δεκάωρου, η κατάργηση της αµοιβής των υπερωριών, η περιστολή δηµοκρατικών
και συνδικαλιστικών ελευθεριών µε νέο συνδικαλιστικό νόµο -που
η συνδικαλιστική δράση, ο όποιος αγώνας για την υπεράσπιση
των δικαιωµάτων θα θεωρείται ιδιώνυµο αδίκηµα και θα διώκεται
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ποινικά- είναι αυτές που εξήγγειλε η Κυβέρνηση και, βέβαια,
αυτές που συµπεριλαµβάνετε και στην επιτροπή του πορίσµατος
Πισσαρίδη.
Αυτή η πολιτική είναι η αιτία της ανεργίας, της φτώχειας, της
αστεγίας, των ευάλωτων οµάδων, απότοκα του βάρβαρου και
σάπιου συστήµατος που στηρίζετε και το θωρακίζετε µε την κρατική τροµοκρατία και τον αυταρχισµό, µε την περιστολή των δηµοκρατικών ελευθεριών του λαού.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο η αντιπαράθεση µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κοµµάτων, είναι για
το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τις ευάλωτες οµάδες, τους
άστεγους, τους φτωχούς, για το ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο που οι δοµές για τα ΑΜΕΑ είναι πίσω από τις ανάγκες,
για να κερδίσουν το σύνολο των αναγκών, που οι µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων είναι, ουσιαστικά, ανύπαρκτες, που την
ανάγκη για δηµιουργική απασχόληση των παιδιών και των παιδιών µε ειδικές ανάγκες την παραχωρείτε, ουσιαστικά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που οι εργαζόµενοι σε αυτές είναι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, αβέβαιοι και ανασφαλείς. Και ιδιαίτερα
σε αυτές τις δοµές απαιτείται σταθερότητα.
Ποια είναι, όµως, η στήριξη των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας,
που έρχεται και µας λέει η Κυβέρνηση, την ώρα που στα κέντρα
κοινωνικής πρόνοιας, θεραπευτήρια, γηροκοµεία, κέντρα φιλοξενίας ΑΜΕΑ, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, η πανδηµία εξαπλώνεται; Την ώρα που τα
κρούσµατα αναφέρονται δεκάδες, τόσο στους περιθαλπόµενους
όσο και στο προσωπικό, την ώρα που µόνιµη υπάλληλος έχασε
τη ζωή της, όπως στον «Άγιο Παντελεήµονα», το Υπουργείο Εργασίας απολύει επικουρικούς υπαλλήλους;
Έρχεται η Κυβέρνηση και επιλέγει τον δρόµο των απολύσεων
των επικουρικών, µε το άρθρο 17 του νοµοσχεδίου, την ώρα που
τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας παραπαίουν, που το προσωπικό
βγαίνει εκτός, ασθενεί από COVID, που οι βάρδιες δεν βγαίνουν.
Απολύει, λοιπόν, επικουρικούς µετά από έξι συνεχόµενα χρόνια
δουλειάς. Σήµερα δουλεύουν σε περιστατικά COVID και αύριο
θα είναι στον δρόµο!
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της προκήρυξης 7Κ/2019 τουλάχιστον εκατό επικουρικοί υπάλληλοι θα βρεθούν στον δρόµο
πριν από τις 31 Δεκεµβρίου του 2020.
Η Κυβέρνηση επιλέγει τον δρόµο της εθελοντικής µετακίνησης
νοσηλευτών από το ένα κέντρο στο άλλο, την ώρα που οι εργαζόµενοι γνωρίζουν ότι δεν φτάνουν ούτε για τις δικές τους βάρδιες. Τα κενά που δηµιουργούνται είναι τεράστια. Σε αυτές τις
κρίσιµες συνθήκες δεν περισσεύει ούτε ένας υπάλληλος.
Το ΚΚΕ καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει στη µονιµοποίηση
των εργαζοµένων και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να
δώσει έστω παράταση -όπως αυτή που δόθηκε στους επικουρικούς της υγείας µε τον ν.4737/2020, το άρθρο 20- ως τον Οκτώβρη του 2021. Εξάλλου, τα κενά από τη διαδικασία τοποθέτησης
των νέων υπαλλήλων, της µη παρουσίασης κάποιων, της προσαρµογής τους, του χρόνου που απαιτείται θα είναι µεγάλα και
άρα είναι αναγκαία αυτή η παράταση που σηµειώνουµε.
Γι’ αυτό θέλουµε να απαλειφθεί η δεύτερη παράγραφος του
εν λόγω άρθρου, που προβλέπει την απόλυση, ουσιαστικά, των
επικουρικών υπαλλήλων.
Συνολικά οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στα άρθρα για την
πρόνοια αποτελούν επιµέρους και αποσπασµατικές ρυθµίσεις,
που είναι όλες ενταγµένες και υπηρετούν τη συνέχιση της πολιτικής των περικοπών και της πιστής εφαρµογής των αντιλαϊκών
δηµοσιονοµικών στόχων.
Όπως σηµείωσαν και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, στο νοµοσχέδιο δεν προβλέπεται η χρηµατοδότηση, δεν γίνεται καµµία αναφορά για τους εργαζόµενους των δοµών, καθώς είναι συµβασιούχοι πολλά χρόνια, όπως
και δεν αγγίζει την ανάγκη δηµιουργίας νέων, δηµόσιων, που να
καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Αφήνει το έδαφος για την
ανάπτυξη ιδιωτικών κέντρων.
Τις ανησυχίες που εκφράζουν οι εργαζόµενοι για διατυπώσεις
του άρθρου 1 που ορίζουν τη στέγαση των δηµοτικών ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ως εξαίρεση, εµείς τις ασπαζόµαστε και θέλουµε η
διατύπωση αυτή να αλλάξει, έτσι ώστε µε σαφήνεια να προβλέ-
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πεται η δυνατότητα στέγασης των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε
σχολικά κτήρια.
Ορισµένες διατάξεις που σχετίζονται µε παροχές σε εργαζόµενους, συνταξιούχους, παιδιά και ευάλωτες οµάδες, τις οποίες
θα ψηφίσουµε, θεωρούµε ότι είναι ανεπαρκείς παροχές και δεν
µπορούν να απαντήσουν στα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις για
αξιοπρεπές εισόδηµα και συντάξεις, για την προστασία των ανασφάλιστων, για τις παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
για τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά.
Σε ορισµένα, δε, άρθρα αποτυπώνεται η πρόθεση για περιορισµό των όποιων δαπανών, όπως, για παράδειγµα, της στεγαστικής συνδροµής των ανασφάλιστων υπερηλίκων, που από τα
εξήντα πέντε έτη την πηγαίνετε στα εξήντα επτά. Επικαλείστε τη
στήριξη των δικηγόρων, των µηχανικών, των γιατρών, της µεσαίας τάξης. Με ξένα κόλλυβα κάνετε µνηµόσυνο! Οι ίδιοι πληρώνουν τη συµµετοχή τους στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων.
Μην έρχεστε, λοιπόν, και λέτε ότι κάνετε κοινωνική πολιτική.
Ο βασικός πυρήνας των µέτρων παραµένει ο ίδιος, σύµφωνα
µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της
φτώχειας, για τα ελάχιστα. Αυτά διασφαλίζετε. Ενσωµατώνει την
ευρωενωσιακή λογική των στοχευµένων παροχών, µε ελάχιστες
παροχές προς τους πιο εξαθλιωµένους. Τα ελάχιστα σε όλους,
για να γίνει ανταγωνιστικό το κεφάλαιο και να κερδίζει περισσότερα. Αυτή είναι η πολιτική σας: ελάχιστο εισόδηµα, ελάχιστα δικαιώµατα, ελάχιστες ελευθερίες και ελάχιστη ζωή!
Με τέτοια µέτρα δεν µπορεί να υπάρξει καµµία ενίσχυση των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, των εργαζοµένων και των ανέργων, όπως διατείνεται ο τίτλος του νοµοσχεδίου. Αντίθετα, η Κυβέρνηση, µε την πολιτική της, συνεχίζει να αναπαράγει στρατιές
ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και εργαζοµένων σε
συνθήκες Μεσαίωνα.
Το ΚΚΕ κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες και σας καλούµε να
τις κάνετε αποδεκτές, γιατί απαντούν στην ανάγκη άµεσης ανακούφισης του λαού.
Οι τροπολογίες αφορούν τα εξής: Τη χορήγηση εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης σε όλους τους ανέργους που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και στους
δικαιούχους του βοηθήµατος ανεργίας, αυτοαπασχολούµενους,
ίσο µε 600 ευρώ. Την επαναφορά και καταβολή του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού και σύνταξη στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, το δώρο Χριστουγέννων και
Πάσχα, όπως λέµε. Την καταβολή από το κράτος ολόκληρου του
επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων και στους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό τοµέα που ήταν σε αναστολή σύµβασης ή στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Και, βέβαια, καταθέσαµε και την τροπολογία για αναδροµική
ισχύ της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας στους ασφαλισµένους του πρώην τοµέα επικουρικής ασφάλισης προσωπικού
ΟΤΕ.
Σε αυτό το σηµείο θέλουµε να θυµίσουµε τις προτάσεις νόµου
των πεντακοσίων τριάντα σωµατείων που έχει καταθέσει το ΚΚΕ
για την επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ, των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, την τροπολογία για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, την ολοκληρωµένη πρόταση
νόµου για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονοµικών,
για την κατάργηση των πλειστηριασµών και άλλες προτάσεις,
που το Υπουργείο Εργασίας τις θεωρεί απολιθωµατικού χαρακτήρα, που, όµως, µόνο αυτές απαντούν στα µεγάλα αδιέξοδα
των εργατικών, λαϊκών οικογενειών.
Όλοι σας, όµως, τις απορρίψατε, γιατί δεν θέλετε δαπάνες για
τους εργαζόµενους. Θέλετε ο κρατικός προϋπολογισµός, που
τα έσοδά του κατά 95% προέρχονται από τη ληστεία των εργαζοµένων και των αυτοαπασχολούµενων, να είναι στη διάθεση των
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, που συνεισφέρουν το 5% και,
µάλιστα, οι εφοπλιστές εθελοντικά. Η έκθεση Πισσαρίδη, βέβαια,
προβλέπει µεγαλύτερες απαλλαγές για το κεφάλαιο.
Με όλο αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, που µαρτυρά τη σύµπλευση όλων των αστικών κοµµάτων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται
από την πλευρά της Κυβέρνησης ή της Αντιπολίτευσης, ένα είναι
βέβαιο: ότι η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία θα συνεχίσουν να
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αναπαράγονται, ενώ οι απαραίτητες προνοιακές παροχές θα συνεχίσουν να συνθλίβονται.
Ο λαός έναν δρόµο έχει να επιλέξει: τον δρόµο της ρήξης και
ανατροπής µε τη βαρβαρότητα του συστήµατος, τον δρόµο διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών. Το ταξικό εργατικό κίνηµα οργανώνει αυτή την πάλη για την προστασία της υγείας, της ζωής
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του λαού µε απεργία
αύριο, στις 26 Νοεµβρίου. Η θέση της µεγάλης πλειοψηφίας του
λαού µας δεν µπορεί παρά να είναι µε τον αγώνα για τη ζωή της.
Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάµεις για το δίκιο των εργαζοµένων και του λαού. Ψηφίζουµε «όχι» επί της αρχής στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο για
τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Χρειάζοµαι πολύ λιγότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω µία σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις, δεν είναι
τροπολογία για να την εξειδικεύσω, οι οποίες επιλύουν ορισµένα
νοµοτεχνικά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε ορισµένες σκέψεις αναφορικά µε
την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Βία είτε σεξουαλική, ψυχολογική, φυσική είναι καταναγκασµός και στέρηση της ελευθερίας. Το κράτος µετατρέπεται σε
συνεργό όταν δεν νοµοθετεί και δεν δηµιουργεί δοµές για να εµποδίσει, να διερευνήσει και να διορθώσει το φαινόµενο αυτό.
Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι µια παγκόσµια
πανδηµία, είναι µια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα
κορίτσια, είναι σηµάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες και ένα σηµαντικό εµπόδιο για µια συνεκτική, ισότιµη και αειφόρο ανάπτυξη.
Στον πυρήνα της η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών
είναι η εκδήλωση µιας βαθιάς έλλειψης σεβασµού, µιας αποτυχίας των ανδρών να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρόκειται για ένα ζήτηµα θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Οφείλουµε, λοιπόν, να ενισχύσουµε και να µεταλαµπαδεύσουµε στα παιδιά µας το µήνυµα ότι οι γυναίκες και άντρες, κορίτσια και αγόρια ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, µε τα ίδια
εφόδια και δυνατότητες και, κυρίως, µε τον ίδιο σεβασµό.
Όσον αφορά την κύρωση του σχεδίου νόµου που αφορά σε
µέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, στα άρθρα 1 έως 3 σηµειώνουµε ότι τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ όπως επίσης και τα ΚΔΑΠΜΕΑ, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε ειδικές
ανάγκες, είναι θεσµοί λίαν σηµαντικοί για τη συµπλήρωση του
εκπαιδευτικού έργου της πολιτείας, µε αντικείµενο τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µας σε µικρή ηλικία πέραν του
σχολικού ωραρίου.
Η σηµασία τους, όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, είναι πολύ µεγάλη. Ως τέτοια θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από την πολιτεία.
Ως εκ τούτου, πολύ µεγάλη είναι η σηµασία της εύρυθµης λειτουργίας τους σε κατάλληλες κτηριακές υποδοµές µε προσωπικό καταρτισµένο, το οποίο συνεχώς να επιµορφώνεται. Τα
ΚΔΑΠ δεν µπορούν να αποτελούν πάρκινγκ παιδιών, για να περάσει απλώς η ώρα τους µέχρι να σχολάσουν οι εργαζόµενοι γονείς, διότι η λειτουργία τους αφορά κυρίως σε αυτή την οµάδα
πληθυσµού.
Επίσης, στο πλαίσιο της µέριµνας των ατόµων µε ειδικές ικανότητες ή ειδικές ανάγκες, είναι λίαν σηµαντικό να διασφαλιστεί
το ζήτηµα της επαρκούς προσβασιµότητας, µε ειδικές ράµπες
πρόσβασης τόσο σε εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς
χώρους των εγκαταστάσεων. Είναι δυστυχώς παράδοση του
κράτους µας -σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα προηγµένα κράτη του
δυτικού κόσµου- να φέρεται µε αναλγησία σε άτοµα µε ζητήµατα
κινητικότητας. Η κακή αυτή παράδοση γεννά έναν επιπλέον λόγο
για τον οποίο ζητούµε την ευαισθητοποίηση της πολιτείας στο
ζήτηµα αυτό. Ευαισθητοποίηση η οποία θα βρει εφαρµογή και
στην παραµικρή τεχνική λεπτοµέρεια και στις εξατοµικευµένες
προδιαγραφές των χώρων στέγασης. Και τούτο για να µην ξεφύγει ούτε η παραµικρή λεπτοµέρεια η οποία να είναι ικανή να δηµιουργήσει πρόβληµα στην πρόσβαση των ενδιαφεροµένων.
Κανείς δεν πρέπει να αποκοπεί από την εκπαίδευση και, πολύ περισσότερο, λόγω έλλειψης πρακτικού σχεδιασµού.
Όσον αφορά στα ηλικιακά όρια των απασχολουµένων παιδιών,
η θέση µας είναι ότι η απασχόληση θα πρέπει να µπορεί να ξεκινά
από τα τέσσερα έτη, καθώς µε την εφαρµογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης των προνηπίων τα παιδιά αυτής της ηλικίας, προνήπια, είναι λίαν απαραίτητο να απολαµβάνουν τη
δυνατότητα δηµιουργικών δραστηριοτήτων εκτός του σχολικού
ωραρίου, απογεύµατα και καλοκαίρι, αίτηµα το οποίο εκφράζεται
κατ’ επανάληψη από τους ίδιους τους εργαζόµενους, κυρίως, γονείς.
Κρίνουµε λίαν απαραίτητη τη στελέχωση µε επαρκές αριθµητικά προσωπικό των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ούτως ώστε να µην
υπολείπεται η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών αυτής η
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οποία θα πρέπει να παρέχεται.
Σχετικά µε το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της παραγράφου 5
του άρθρου 1, ετούτη θα πρέπει να µην αποβαίνει σε βάρος του
κυρίου έργου των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, δηλαδή θα πρέπει να
λάβει πρόνοια η πολιτεία, ούτως ώστε να περιφρουρήσει την
αριθµητική επάρκεια του προσωπικού και η εν λόγω απαραίτητη,
κατά τα άλλα, καταγραφή να µην απασχολήσει κάποιο πρόσωπο
από το κυρίως έργο του, που είναι η δηµιουργική απασχόληση
των παιδιών µας.
Τέλος, εφιστούµε την προσοχή της Κυβέρνησης κατόπιν και
της ακροάσεως των εµπλεκοµένων φορέων, αλλά και της σχετικής συζήτησης που δηµιουργήθηκε σε σχέση µε τη στέγαση των
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε δηµόσια σχολικά κτήρια. Συγκεκριµένα
ακούστηκαν απόψεις οι οποίες δεν συµφωνούν µε τη στέγαση
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε δηµόσια σχολεία και σχολικά κτήρια,
ούτως ώστε να αλλάζει το παιδί περιβάλλον. Όπου τούτο δεν
είναι εφικτό, ειδικότερα σε αποµακρυσµένες περιοχές ορεινές ή
νησιωτικές, αυτό να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση.
Θα πρέπει, και η Ελληνική Λύση επιµένει σε αυτό, να αποφύγει
η Κυβέρνηση να καταφύγει σε λύσεις στέγασης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ σε ιδιωτικά σχολικά κτήρια, ούτως ώστε να µην αποτελέσει
αυτή η ρύθµιση αφορµή για κερδοσκοπία των επιχειρηµατιών
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, µε το να στεγάζουν συστηµατικά
ΚΔΑΠ στις εγκαταστάσεις των σχολείων τους έναντι αδρών µισθωµάτων.
Συνοψίζοντας, η Ελληνική Λύση θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο
νόµου δεν αντιµετωπίζει επαρκώς τα ζητήµατα της διασφάλισης
της συνέχισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των
δήµων, της στήριξης της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και της
χρηµατοδότησής τους, της επίλυσης του εργασιακού προβλήµατος του προσωπικού υπό µόνιµες και ασφαλείς θέσεις εργασίας και της περαιτέρω επιµόρφωσης και κατάρτισης του εξειδικευµένου προσωπικού των δοµών, για να επικαιροποιούνται οι
γνώσεις τους πάνω στις ειδικότητές τους.
Όσον αφορά το άρθρο 4, σύµφωνα και µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, πρέπει να καταργηθεί από τις γνωµατεύσεις των ΚΕΠΑ ο όρος «ανίκανος για κάθε βιοποριστικό
επάγγελµα» καθώς και ο χαρακτηρισµός «ως µη δυνάµενοι για
εργασία» των ατόµων µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ούτως ώστε
να µην καθίσταται αφορµή διακρίσεων και αποκλεισµού των προσώπων αυτών από το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά
τους στην εργασία, δεδοµένου ότι ο πολίτης που φέρει τον συγκεκριµένο χαρακτηρισµό ναι, µεν µπορεί να λάβει το επίδοµα,
όµως, στερείται του δικαιώµατος εγγραφής, όπως στερείται του
δικαιώµατος να εγγραφεί στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, του
δικαιώµατος για εργασία ή για χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Ο όρος αυτός -ο οποίος έρχεται σε αντίθεση και µε τις
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, την οποία η χώρα µας κύρωσε το 2012 και θέσπισε το 2017- είναι υποτιµητικός, αναχρονιστικός, θέτει στο
περιθώριο τα πρόσωπα που τον φέρουν και δεν ταιριάζει πλέον
σε νοµοθέτηµα σύγχρονου, ευνοµούµενου κράτους.
Στο άρθρο 6 θα πρέπει να αναφέρουµε ότι δέον να αποφευχθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο η ιδρυµατοποίηση των βρεφών και
µικρών σε ηλικία παιδιών, η οποία δηµιουργεί σοβαρές και µη
αναστρέψιµες βλάβες στη σωµατική και ψυχική τους ανάπτυξη.
Η φροντίδα της παιδικής ηλικίας, εκτός από τη συνταγµατική
υποχρέωσή µας, αποτελεί τρόπο διαφύλαξης της ψυχικής, συναισθηµατικής, πνευµατικής αλλά και σωµατικής υγείας των παιδιών αυτών και αυριανών ενηλίκων πολιτών. Όσο υγιέστερη
παιδική ηλικία, τόσο υγιέστερη ενήλικη ζωή και τόσο πιο συνειδητή κοινωνική ένταξη και γόνιµη δραστηριοποίηση, δηµόσια και
ιδιωτική. Τα παιδιά που παραµένουν σε ιδρύµατα αποκόπτονται
από υγιή κοινωνικά πρότυπα και στερούνται σηµαντικών προσώπων αναφοράς για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Αυτό το αποτύπωµα τα συντροφεύει ισόβια, µε συναισθηµατικά και ψυχολογικά
κενά, τα οποία δεν είναι δυνατό να αναπληρωθούν σε µεγάλη ηλικία.
Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να λάβετε µέριµνα µε πρόσθετη
διάταξη, ούτως ώστε κανένας ανήλικος µε ηλικία από µηδέν έως
έξι ετών να µην τοποθετείται σε ίδρυµα-µονάδα παιδικής προ-
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στασίας οποιασδήποτε µορφής, εσωτερικής οργάνωσης και παιδαγωγικού πλαισίου και για κανέναν λόγο. Θα πρέπει να εξαντλήσετε τα όρια δυνατοτήτων υιοθεσίας ή έστω αναδοχής και
µόνο αν είναι αδύνατο να ανευρεθεί µόνιµη ανάδοχη ή θετή οικογένεια θα αναλαµβάνουν ανάδοχοι γονείς πρώτης φροντίδας
τη φροντίδα του ανήλικου.
Περαιτέρω, σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης οποιασδήποτε ανάδοχης οικογένειας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σοβαρών
αναπηριών και ασθενειών όπου χρειάζεται αυξηµένη και εξειδικευµένη µέριµνα, µόνο τότε ο ανήλικος να τοποθετείται σε δοµή
προστασίας ανηλίκων, όπου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα εξεύρεσης ανάδοχης οικογένειας και σύνδεσης του ανηλίκου µε εθελοντές του φορέα.
Ως προς το άρθρο 11, «Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα
έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης - Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης», η Ελληνική Λύση ανησυχεί ως
προς τα κριτήρια µε τα οποία θα διατεθεί ο πλούτος που συγκεντρώνεται από τους φορολογούµενους Έλληνες πολίτες από
τη διάθεση του Κρατικού Λαχείου. Θα είναι κοινωνικά; Ποιος θα
τα θέσει; Θα προηγούνται οι ελληνικές οικογένειες, οι οποίες
στερούνται πολλών προνοµίων και επιδοµάτων στην ίδια τους
την πατρίδα, τη στιγµή κατά την οποία υποτιθέµενοι µετανάστες
- πρόσφυγες και οι οικογένειές τους απολαµβάνουν αυτών των
προνοµίων; Η Κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει έµπρακτα τις εξαγγελίες της για τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.
Κύριοι, στο παρόν νοµοθέτηµα εξακολουθεί να υιοθετείται η
αδιαφανής τακτική διανοµής των δηµοσίων κερδών από τα
έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης µε κοινές
υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανοµής των καθαρών εσόδων του Κρατικού Πρωτοχρονιάτικου
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, µε ανάθεση σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαδικασίες που ανασύρουν στη µνήµη
µας τις κάκιστες πρακτικές του παρελθόντος, που αποτελούσαν
τρόπο αδιαφανών χορηγήσεων και εύνοιας «ηµετέρων» και, κατά
την έκφραση της αξιότιµης κυρίας Υφυπουργού, χωρίς συγκεκριµένη µέθοδο.
Καλείται, λοιπόν, η Κυβέρνηση να ανακόψει την αδιαφάνεια
στη διανοµή του δηµόσιου πλούτου, ακολουθώντας αντικειµενικά κριτήρια, διαφανείς διαδικασίες και δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Λύση κρίνει σκόπιµη, ως προς την επιχορήγηση
που αφορά σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τη συµπλήρωση του όρου «ειδικά πιστοποιηµένα ως προς το σύνολο των
δοµών ή δράσεών τους», προκειµένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος που θα συγκεντρωθεί
από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου.
Ως προς το άρθρο 12, µε θέµα την επιχορήγηση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας, η Ελληνική Λύση διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις. Η
διάταξη µπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να οδηγήσει στην εύνοια αδιαφανών επιχορηγήσεων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας εφόσον είναι πιστοποιηµένα. Η πολιτεία
θα πρέπει οπωσδήποτε να προβεί από πριν σε ενδελεχή έλεγχο
τόσο των φορέων όσο και της απορρόφησης και αξιοποίησης
των διατεθειµένων κονδυλίων προς όφελος του ελληνικού λαού.
Στα άρθρα 13 και 14 περιγράφονται οι ρυθµίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισχωρούν στην ελληνική
επικράτεια. Για µια ακόµα φορά η Κυβέρνηση έχει αφήσει τους
Έλληνες πολίτες στις πόλεις όπου έχουν δηµιουργηθεί hot spot
ανυπεράσπιστους στα χέρια των παράνοµων λαθροεισβολέων.
Αφήνετε τους Έλληνες µονίµως εκτεθειµένους σε κακοποιά και
εγκληµατικά στοιχεία και τους εξωθείτε σε απελπισία και αίσθηµα εγκατάλειψης. Και τούτο το εκµεταλλεύεται άµεσα η
Τουρκία, µε την επιθετική ρητορική της, και προχωρεί σε αµυντικές ενέργειες. Πρέπει να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για το
ποιοι είναι πραγµατικά οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ενήλικους οι οποίοι προσποιούνται τους
ανήλικους.
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Στο άρθρο 18, για το ακατάσχετο των προνοιακών παροχών,
η Ελληνική Λύση θεωρεί ότι πρόκειται για θετική κατ’ αρχάς διάταξη. Η πολιτεία υποχρεούται, ωστόσο, να διασφαλίσει τουλάχιστον µια αξιοπρεπή καθηµερινότητα των µη προνοµιούχων πολιτών της, πέραν της δωρεάν πρόσβασης σε συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Ωστόσο, παράλληλα, το κράτος θα πρέπει να µην προσφέρει ασυλία σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα
οποία αποδεδειγµένα, παρ’ όλο που µπορούν να καταβάλλουν
φόρους και εισφορές, εκµεταλλεύονται τη γενική συγκυρία και
προφασίζονται αδυναµία πληρωµών, µε αποτέλεσµα να µην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, ενεργώντας έτσι σε βάρος του
κάθε συνεπούς πολίτη.
Στο άρθρο 24, σχετικά µε το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής
ανασφάλιστων υπερηλίκων, το όριο των εξήντα επτά ετών που
ορίζεται είναι υπερβολικό και αφήνει εκτός ρύθµισης πολλούς
ηλικιωµένους οι οποίοι στερούνται των αυτονόητων αυτών προνοµίων. Πολλοί από εµάς πλησιάζουµε σε αυτή την ηλικία. Ας
αναλογιστούµε τον εαυτό µας άστεγο και αβοήθητο στα εξήντα
πέντε µας. Με τι κουράγιο και ποιες δυνάµεις να µπορέσουµε να
αντέξουµε, όχι µόνο τις πραγµατικές συνθήκες, αλλά και το αίσθηµα εγκατάλειψης και απόρριψης της πολιτείας; Και πόσοι
από τους εξαθλιωµένους ηλικιωµένους θα έχουν τις δυνάµεις να
φτάσουν µέχρι τα εξήντα επτά τους; Αφ’ ετέρου, τα εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία θέτετε σε αυτό το άρθρο είναι τέτοια,
ώστε να εξαιρείτε των ευνοϊκών ρυθµίσεων ηλικιωµένους µε το
πενιχρό εισόδηµα των 370 ευρώ τον µήνα, τα οποία δεν αρκούν,
όπως είναι αυτονόητο, ούτε για τα απολύτως χρειώδη.
Στα άρθρα 32 και 35 θα πρέπει να διευρυνθεί η έννοια του χαρακτηρισµού «πληττόµενοι κλάδοι». Σε αυτή την έννοια θα πρέπει να ενταχθούν και κλάδοι οι οποίοι έχουν υποστεί άµεσα
πλήγµατα, µε µείωση ή εκµηδένιση του τζίρου, αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη από παράπλευρες οικονοµικές απώλειες, δυσλειτουργία των συνεργαζοµένων κλάδων και δυσπραγία λόγω
της αποµείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερα στους πληττόµενους κλάδους θα πρέπει να ενταχθούν και οι γιατροί, λόγω της ιδιαιτερότητας που εµφανίζει το
λειτούργηµά τους στον καιρό της πανδηµίας. Λόγω έκθεσης σε
αυξηµένο ιικό φορτίο, εντάσσονται εκούσια σε αυτοπεριορισµό
ηµερών, µε αποτέλεσµα να σταµατούν να δέχονται ασθενείς, να
παύουν να διενεργούν διαγνωστικές εξετάσεις, να παύουν να χειρουργούν και µε αυτόν τον τρόπο να πλήττονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού )
Θα χρησιµοποιήσω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν γίνεται,
κυρία συνάδελφε, απλά θα έχετε και εσείς µια µικρή ανοχή, όπως
όλοι.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ.
Ακολούθως αξίζει να τονίσουµε στο άρθρο 33 την επανένταξη
πληγέντων οφειλετών σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών προς
ασφαλιστικούς φορείς. Ωστόσο, θα αναφέρουµε στο σηµείο
αυτό την ανάγκη λήψης µέριµνας για ουσιαστική ελάφρυνση των
ασφαλιζοµένων επαγγελµατικών οµάδων τέτοια, που να τους
προσφέρει ασφάλεια και προστασία έναντι των ιδιαίτερων συνθηκών και επιπτώσεων που διαφαίνονται. Πρέπει να λάβετε
ισχυρά µέτρα στήριξης των πληττοµένων επαγγελµατικών οµάδων, τέτοια που να παρέχουν ασφάλεια και βιωσιµότητα στους
επαγγελµατίες, που κατά κύριο λόγο στηρίζουν την οικονοµική
δραστηριότητα της πατρίδος µας.
Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε ότι δεν έχετε ακόµα
προβλέψει την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων,
που πλήττονται µε τον νέο εγκλεισµό. Αναµένουµε να το πράξετε.
Στα άρθρα 39 και 40, στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας, θα πρέπει να λάβετε άµεσα µέριµνα ταχείας έκδοσης των απαιτούµενων εγγράφων, ώστε να απαλειφθούν φαινόµενα αδικαιολόγητης αναµονής
για το ευνοµούµενο κράτος, µε κίνδυνο το ναυάγιο συµβάσεων
λόγω µη έγκαιρης συλλογής, και συγχρονισµό των διαδικασιών
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µε τη στελέχωση µε επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό και
µε τεχνολογία τέτοια, που να µπορεί να υποστηρίξει τη χορήγηση
άµεσα και αποτελεσµατικά όλων των απαιτούµενων πιστοποιητικών και βεβαιωτικών εγγράφων.
Στο άρθρο 42, «Ψηφιακός µετασχηµατισµός - Διαδικασίες
απονοµής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» και εφάπαξ παροχή στους ασφαλισµένους δηµοσίου Ενόπλων Δυνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας
και ΟΤΑ», θα πρέπει να ενταχθούν περισσότερες οµάδες εργαζοµένων, όπως οι γιατροί, µέχρι που να µη στερούνται τη σύνταξή τους.
Το άρθρο 44, «Αύξηση σύνταξης αµφοτεροπλεύρως ορφανών
ανηλίκων», αποτελεί θετική ρύθµιση, ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να συµπληρωθεί µε διατάξεις κρατικής µέριµνας και σε
άλλους σηµαντικούς τοµείς της κοινωνικής αλλά και ανθρώπινης
υπόστασης αυτών των παιδιών, που στερούνται γονεϊκής φροντίδας. Να λάβετε µέριµνα και για τη µετέπειτα κοινωνική τους κατάρτιση και οµαλή κοινωνική ένταξη.
Στο άρθρο 45 θίγεται ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήµατα
υγείας, το ζήτηµα της κυστικής ίνωσης, θανατηφόρου νόσου, και
της µόνιµης ορθοστατικής διαταραχής. Στους δικαιούχους και
ωφελουµένους αυτού του άρθρου, όµως, θα έπρεπε να προστεθούν οπωσδήποτε και οι µεταµοσχευµένοι από καρδιά, πνεύµονα, ήπαρ, οι οποίοι είναι δέον να ενταχθούν και στην ίδια κατηγορία, διότι εµφανίζουν την ίδια ευπάθεια και επικινδυνότητα.
Στο άρθρο 62 θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθούν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού κάποιου ως δικαιούχου παραχώρησης αδιαθέτων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ. Η ανέγερση
και συντήρηση των κατοικιών αυτών έχει χρηµατοδοτηθεί από
τις οικονοµίες του φορολογούµενου ελληνικού λαού προς στέγαση των ευπαθέστερων συµπολιτών µας.
Και διερωτώµεθα: Ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης,
κύριε Υπουργέ; Όντως αυτές οι κατοικίες προορίζονται για οικογένειες ευπαθών Ελλήνων ή µήπως έχετε στο µυαλό σας να µετατρέψετε τις κατοικίες αυτές σε καταυλισµούς νοµίµων και µη
µεταναστών και µη δικαιούχων; Σας ρωτήσαµε και στην επιτροπή, αλλά δεν µας απαντήσατε. Καλείστε να είστε πολύ προσεκτικοί στη διάθεση των εκατόν είκοσι - εκατόν πενήντα
κατοικιών σε ελληνικές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σχεδόν
ή πραγµατικά στον δρόµο και είναι οι κατ’ εξοχήν δικαιούχοι
αυτών των κατοικιών.
Το άρθρο 63 ενισχύει µόνο µια µικρή οµάδα από τους µακροχρόνια ανέργους, αυτούς που έχουν συµβάσεις περιστασιακής
εργασίας µέχρι εβδοµήντα µεροκάµατα τον χρόνο. Δηλαδή, αν
έχει εβδοµήντα ένα µεροκάµατα, µπορεί να συντηρήσει τον
εαυτό του και την οικογένεια;
Εν κατακλείδι, η Ελληνική Λύση προτάσσει την προστασία των
Ελλήνων αναξιοπαθούντων και πληττοµένων επαγγελµατιών και
οικογενειών τους, οι οποίοι, κατόπιν της υπερδεκαετούς κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, καλούνται να αντιµετωπίσουν και
τις πρωτοφανείς συνέπειες της πανδηµίας. Ας µην είναι µόνοι
τους, κύριε Υπουργέ. Από την Κυβέρνησή σας εξαρτάται.
Οφείλουµε, από την άλλη πλευρά, εµείς, που έχουµε τιµηθεί
από την ψήφο του ελληνικού λαού και επιφορτιστεί µε το κοινοβουλευτικό έργο, να φανούµε αρωγοί στις ανησυχίες των πολιτών, να τους εµπνεύσουµε εµπιστοσύνη και αίσθηµα ασφάλειας,
ψηφίζοντας νοµοθετήµατα τα οποία όντως θα δράσουν υπέρ των
συµφερόντων του. Η Ελληνική Λύση επί της αρχής ψηφίζει «παρών».
Θα ήθελα όµως, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω µε το έργο των γιατρών του ΕΣΥ, όπως και του λοιπού υγειονοµικού προσωπικού
στη µάχη ενάντια στον κορωνοϊό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτά αφήστε τα για
τη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήδη σας έχω δώσει
τρία λεπτά παραπάνω.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα σας παρακαλέσω να υπενθυµίσετε
στον Πρωθυπουργό τη δέσµευσή του, κύριε Πρόεδρε, στις 306-2020 για τα βαρέα και ανθυγιεινά, που µέχρι σήµερα δεν τους
έχει εντάξει, αλλά τους εξαιρεί από το δώρο των Χριστουγέννων.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ και εγώ,
κυρία Αθανασίου.
Θα κλείσουµε µε τη συνάδελφο από το ΜέΡΑ25 κ. Μαρία Απατζίδη. Μετά ακούστε πώς διαµορφώνεται η διαδικασία. Είχε ζητήσει τον λόγο ο κ. Βελόπουλος. Μετά τον κ. Βελόπουλο, ο κύριος Υπουργός. Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης έχει ζητήσει να µιλήσει. Δεν µας έχει πει ώρα ακόµα. Αν κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του Υπουργού µπει στην Αίθουσα ο κ. Βαρουφάκης, θα µιλήσει
µετά τον Υπουργό. Μέχρι στιγµής -µε τη σειρά που το ακούτεείναι να µιλήσουν τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι: ο κ.
Σκουρλέτης, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Γρηγοριάδης.
Ορίστε, κυρία Απατζίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»
έρχεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής µέσα στις
πρωτοφανείς συνθήκες που ζούµε. Έρχεται σε µια εξαιρετικά
κρίσιµη και δύσκολη περίοδο για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία, εν µέσω πανδηµίας, περιορισµών και απαγορεύσεων κυκλοφορίας και εκτίναξη των κρουσµάτων και των θανάτων.
Δυστυχώς, πρόσφατα ξεπεράστηκε και το ψυχολογικό όριο του
τριψήφιου αριθµού θανάτων συµπολιτών µας ανά ηµέρα. Την
ίδια στιγµή το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δέχεται ασφυκτικές πιέσεις.
Ως µία Κυβέρνηση που εκπροσωπεί τα συµφέροντα και τα
προτάγµατα της παρασιτικής ολιγαρχίας η Κυβέρνηση του κ.
Μητσοτάκη όχι µόνο αρνείται πεισµατικά να πράξει τα στοιχειωδώς απαραίτητα προκειµένου να ενισχύσει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, αλλά επέλεξε συνειδητά να µη δηµιουργήσει ένα δηµόσιο σύστηµα µαζικών τεστ, λόγω δεσµεύσεων στους ιδιώτες της
υγείας. Γι αυτό έχει χάσει τον έλεγχο της πανδηµίας, καθώς τα
θλιβερά αρνητικά ρεκόρ σπάνε το ένα µετά το άλλο.
Στον χώρο της παιδείας η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, κάτι το οποίο έχει διαφανεί
από νωρίς. Αντί να ενισχύσει τη δηµόσια παιδεία πριν από το καλοκαίρι, νοµοθετούσε µειώσεις κονδυλίων, µειώσεις προσωπικού
και αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τάξη. Ως φυσικό επακόλουθο, τα σχολεία έκλεισαν µε το δεύτερο lockdown και η σκυτάλη πέρασε στο φιάσκο της τηλεκπαίδευσης.
Το παρόν σχέδιο νόµου δεν µπορεί να κριθεί ανεξάρτητα από
τη συγκυρία. Η ανεργία καλπάζει και η εργασιακή επισφάλεια κυριαρχεί. Τα εισοδήµατα των πολιτών πιέζονται ασφυκτικά, ενώ οι
ίδιοι ζουν υπό καθεστώς νέων περιοριστικών µέτρων. Η κοινωνία
στο σύνολό της βρίσκεται στα όρια των αντοχών της, ενώ η διπλή
υγειονοµική και οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει σηµαντικές
αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και στη ζωή των εργαζοµένων και των πολιτών.
Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία που ακολουθούν:
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της
ΓΣΕΕ, το δεύτερο τρίµηνο του 2020 το πραγµατικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 15,2%. Θα σας τα πει καλύτερα και ο κ. Βαρουφάκης. Ο µέσος µηνιαίος µισθός µειώθηκε κατά περίπου 10% σε
σχέση µε το ίδιο τρίµηνο του 2019, την ίδια στιγµή που η αναστολή εργασίας και η εκ περιτροπής εργασία πιέζει ακόµη περισσότερο τους πολίτες. Περισσότεροι από επτά στους δέκα
εργαζόµενους έχουν αποδοχές λιγότερες των 1.000 ευρώ, ενώ
το ποσοστό των απασχολούµενων µε µισθό ως 200 ευρώ έχει
εκτοξευθεί εν µέσω πανδηµίας. Εκτινάχθηκε από το 1% το πρώτο
τρίµηνο του 2019 στο 12% το ίδιο τρίµηνο του 2020 και αναµένεται να αυξηθεί. Μισθοί των 200 ευρώ, αλλά η πανδηµία και η
διαχείρισή της δεν έχουν ταξικά χαρακτηριστικά.
Η ανεργία εκτιµάται περίπου στο 20%, αριθµός που µεταφράζεται για την τρέχουσα χρονιά σε µείωση της απασχόλησης κατά
περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες άτοµα. Ταυτόχρονα, στη ζώνη
της αναστολής συµβάσεων, δηλαδή µεταξύ υποαπασχόλησης
και ανεργίας, βρίσκονται περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες εργαζόµενοι. Ο κίνδυνος µαζικής φτωχοποίησης είναι τεράστιος
και γίνεται ακόµα µεγαλύτερος, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών
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λαµβάνουν αποδοχές µειωµένες κατά τουλάχιστον 50% σε
σχέση µε τον πραγµατικό µισθό τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένης της φύσης και των
περιεχοµένων του νοµοσχεδίου, πιστεύω ότι αξίζει µια περιγραφή για το τι συνιστά κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη και
για την Κυβέρνηση αφ’ ενός και για τους πολιτικούς χώρους,
όπως αυτός που εκπροσωπώ, αφ’ ετέρου. Διότι αυτή η διαφορά
προσφέρει µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση για κάθε προτεινόµενο µέτρο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αναπόφευκτα κοινωνική
πρόνοια και αλληλεγγύη για την εγχώρια νεοδηµοκρατική εκδοχή του νεοφιλελευθερισµού σηµαίνει τη διευθέτηση και µερική
αντιµετώπιση ενός αναγκαίου κακού. Του αναγκαίου κακού ότι
στην κοινωνία µας υφίστανται και όσοι δεν πέτυχαν, µε τη νεοδηµοκρατική έννοια της ατοµικής επιτυχίας, ξεκινώντας υποτίθεται από το ίδιο και ταυτόσηµο σηµείο εκκίνησης για όλους, σαν
να µην υπήρχαν ταξικές διαφορές. Του αναγκαίου κακού ότι
υπήρχαν αδύναµοι και ευάλωτοι συµπολίτες µας, συµπολίτες οι
οποίοι χρειάζονται αρωγή και υποστήριξη και οι οποίοι, βέβαια,
σύµφωνα µε τα κριτήρια της κρατούσας ιδεολογίας, απέτυχαν
στη ζωή, καθώς δεν έδειξαν την ίδια κλίση στα προτάγµατα της
αριστείας, της ατοµικής πρωτοβουλίας και ενδεχοµένως της επιχειρηµατικότητας.
Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διευθέτηση ζητηµάτων πρόνοιας
και αλληλεγγύης από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αν
αυτή θέλει να είναι πιστή στην ιδεολογία της αλλά και στον τρόπο
µε τον οποίο πορεύεται και πολιτεύεται διαρκώς και µε συνέπεια,
αποτελεί µια ενόχληση, η οποία όµως πρέπει να αντιµετωπιστεί
µε τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή. Από την άλλη, το περιεχόµενο της κοινωνικής πρόνοιας και της αλληλεγγύης για πολιτικούς χώρους όπως αυτός που έχω την τιµή να εκπροσωπώ
πλαισιώνονται µε ριζικά διαφορετικό τρόπο.
Στο πλαίσιο των πολιτικών µας αντιλήψεων η αλληλεγγύη είναι
ο µόνος τρόπος κοινωνικής προόδου και η αυτονόητη, η απολύτως απαραίτητη αυτοάµυνα της κοινωνίας στον νόµο της ζούγκλας, ο οποίος θα ίσχυε ανεµπόδιστα χωρίς αυτή. Στον νόµο της
ζούγκλας, των ταξικών διαφορών, το ριζικά διαφορετικό σηµείο
εκκίνησης από το οποίο ξεκινάει ο καθένας τη ζωή των διαφορετικών µέσων και περιθωρίων άµυνας του καθενός µας, σε δυσκολίες, ανατροπές της ζωής, ανάλογα µε τα υλικά µέσα, τα οποία
δεν εξαρτώνται από την προσωπική αξία του καθενός, αλλά σχετίζονται µε τη δεδοµένη κοινωνικοοικονοµική του τάξη.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στην προβληµατική περί κοινωνικής πρόνοιας. Είναι αδύνατον, όµως, να µη σηµειώσω την
ειρωνεία του χρόνου που έρχεται για ψήφιση το εν λόγω νοµοσχέδιο. Ας µην ξεχνάµε ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε έρχεται
µετά από έναν νέο νόµο για τον Πτωχευτικό Κώδικα, έναν ισοπεδωτικό νόµο- τερατούργηµα, µέσα στον οποίο δροµολογείται και
η γενικευµένη λεηλασία από ξένα funds του ιδιωτικού πλούτου
που έχει αποµείνει στην Ελλάδα και η µεταφορά των ιδιωτικών
περιουσιών των πολλών στα αρπακτικά, η απαλλοτρίωση και µαζική εξαγωγή τους από τη χώρα µας. Αυτό το καταστρεπτικό νοµοθετικό έκτρωµα, που παραβιάζει το Σύνταγµα, θα το ακολουθήσει το αναθεωρηµένο σχέδιο προϋπολογισµού της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για το 2021, που προβλέπει µείωση
δαπανών στην υγεία, ενός προϋπολογισµού που µας εισάγει σε
µια νέα περίοδο λιτότητας και στο πέµπτο µνηµόνιο. Το πρώτο
πολυνοµοσχέδιο αποτελεί ο πτωχευτικός νόµος, ο οποίος µετατρέπει τη χώρα σε συνονθύλευµα πολλαπλών µικρών θυλάκων
ιδιωτικού χρέους, που θα συντηρήσουν το συνολικό καθεστώς
δουλοπαροικίας.
Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο και υπό τις συνθήκες που περιέγραψα, η Κυβέρνηση εµφανίζει το παρόν νοµοσχέδιο, µε το
οποίο εκφράζει ουσιαστικά την αγωνία της να κερδίσει έστω µια
υποτυπώδη κοινωνική συναίνεση, µια στοιχειώδη νοµιµοποίηση.
Δεν βλέπουµε κατ’ αρχάς αρνητικά το γεγονός ότι, σύµφωνα
µε το άρθρο 5, καταβάλλεται για το χρονικό διάστηµα από την
25η Μαΐου ως την 31η Ιουλίου του 2020 στο 100% η αποζηµίωση
των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ φορέων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο µέτρων για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας και επαναλειτούργησαν µε δυναµικότητα µειωµένη
κατά 50%. Και τούτο ανεξαρτήτως της διάρκειας παραµονής των
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ωφελουµένων στα κέντρα διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας.
Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι να προσεγγίσουµε κάθε µέτρο
εντός του πλαισίου και των συνθηκών που περιέγραψα προηγουµένως.
Θετική είναι η στάση µας και στο άρθρο 4, για την επέκταση
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, εντάσσοντας για
πρώτη φορά σε αυτό τους άστεγους και τις γυναίκες θύµατα
βίας που φιλοξενούνται σε ξενώνες µεταβατικής φιλοξενίας και
ξενώνες γυναικών θυµάτων βίας, υπό την προϋπόθεση, βέβαια,
ότι θα απαλειφθούν απαξιωτικές εκφράσεις και υποτιµητικοί χαρακτηρισµοί, όπως «άτοµα ανίκανα για εργασία». Σας τα είπε και
ο αρµόδιος φορέας. Νοµίζω τα ακούσατε και θα πράξετε αναλόγως.
Στο άρθρο 7 συναντούµε µια διάταξη που προκαλεί αµηχανία.
«Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και
Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους µε ορισµό εκπροσώπου της
Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους στον ΟΠΕΚΑ». Κατά την αιτιολογική έκθεση, ως την ίδρυση του Οργανισµού Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -ΟΠΕΚΑ, πρώην ΟΓΑ, οι συγκεκριµένοι δικαιούχοι εξυπηρετούνται διαµέσου του θεσµού του ανταποκριτή του ΟΓΑ. Με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ και
την κατάργηση του θεσµού των ανταποκριτών δεν προβλέφθηκε
κάποια συγκεκριµένη δοµή για την εξυπηρέτησή τους, µε αποτέλεσµα οι µοναχοί του Αγίου Όρους να µην έχουν ενηµέρωση
και απρόσκοπτη πρόσβαση στα προνοιακά προγράµµατα ΟΠΕΚΑ.
Πληροφορούµαστε, λοιπόν, για την ιδιότητα του Αγιορείτη µοναχού ως δικαιούχου προνοιακών παροχών ή και επιδοµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν έχουµε καµµία διάθεση ως ΜέΡΑ25
µιας εύκολης αντικληρικαλιστικής τοποθέτησης. Τι σχέση έχουν,
όµως, οι προνοιακές παροχές και τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης µε όσους επέλεξαν να γίνουν Αγιορείτες µοναχοί, δηλαδή να απαρνηθούν τον κόσµο; Οι απαρνούµενοι τον κόσµο
Αγιορείτες µοναχοί πώς ακριβώς µετατρέπονται σε δικαιούχους
κρατικών επιδοµάτων, την ίδια στιγµή, µάλιστα, που πλήθος
αχαρτογράφητων ανέργων βρίσκεται κυριολεκτικά έξω από κάθε
πρόνοια, ακριβώς λόγω του αχαρτογράφητου της ιδιότητάς
τους;
Ποια ακριβώς ευρύτερη λογική και πρόνοια υπηρετεί ο ορισµός εκπροσώπου της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους στον
Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πόσω µάλλον όταν το Άγιο Όρος συνιστά εκ του Συντάγµατος αυτοδιοίκητο τµήµα του ελληνικού κράτους;
Πολύ φοβάµαι ότι όλα αυτά είναι ερωτήµατα τα οποία δεν θα
απαντηθούν πάρα πολύ απλά.
Σχετικά µε τα άρθρα 9 και 10, επισηµαίνουµε ότι παγίως δεν
φέρνουµε αντιρρήσεις σε παρατάσεις προθεσµιών υποβολών,
προκειµένου να διευθετηθούν τα δικαιώµατα όλων των δικαίως
δικαιούχων.
Οι κατ’ αρχάς καλοδεχούµενες, αλλά πραγµατικά ανεπαρκείς,
πρόνοιες του άρθρου 15, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίζεται πρόγραµµα µε τίτλο «Στέγαση και εργασία για τους Αστέγους», το
οποίο απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συµπληρωµατικά στο πλαίσιο
εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών καταπολέµησης της έλλειψης
στέγης, µας φέρνουν ενώπιον της εξής αντίφασης ή και ειρωνείας: Οι αυτουργοί της ίδιας πολιτικής που προκαλεί, προξενεί
και δηµιουργεί την αστεγία, οι αυτουργοί, δηλαδή, της πολιτικής
που εξωθεί σωρεία συµπολιτών µας στην ανέχεια, προσέρχονται
µετά για να παράξουν βοήθεια και υποστήριξη στα θύµατα των
χειρισµών τους.
Οι δε πρόνοιες του άρθρου 18 για τη µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και το µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα οµογενών αποτελούν το απολύτως ελάχιστο για την ίδια την επιβίωση των συγκεκριµένων οµάδων συµπολιτών µας. Σας το
έχουµε τονίσει ξανά ως ΜέΡΑ25 και για αυτό δεν θέλω, κύριε
Υπουργέ, να επεκταθώ.
Με το άρθρο 31 µειώνονται κατά τρεις µονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών για το 2021. Όµως,
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στην παρούσα συγκυρία η συγκεκριµένη µείωση πιθανώς να δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα από αυτά που υποτίθεται
πως θα επιλύσει, όπως πολύ σωστά επισηµάνθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής. Έχουµε µια υποβάθµιση και αποδόµηση
του ΟΑΕΔ, καθώς προβλέπεται η µείωση των εισφορών υπέρ
ΟΑΕΔ κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες, η οποία έρχεται στη συνέχεια της µείωσης της 1ης Ιουνίου του 2020 κατά 0,9% ποσοστιαίες µονάδες. Το µόνο που κατάφερε η ρύθµιση του καλοκαιριού
ήταν να δηµιουργήσει ένα έλλειµµα στον συγκεκριµένο οργανισµό, της τάξης των 200 εκατοµµυρίων ευρώ.
Με άλλα λόγια, µειώνονται θεσµοθετηµένοι πόροι που σχετίζονται µε τους ανέργους και δίνονται ψίχουλα στην πλειοψηφία
των εργαζοµένων, από τη µια µεριά, ενώ, από την άλλη, δίδεται
ένα µπόνους στους επιχειρηµατίες, ιδιαίτερα σε αυτούς που
απασχολούν πολλούς εργαζόµενους, καθώς η αναλογία της µείωσης είναι υπέρ των εργοδοτών. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι
η στέρηση ουσιαστικών πόρων από τον ΟΑΕΔ, πόρων που σχετίζονται µε την αναγκαία χρηµατοδότηση µέτρων στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης, αλλά και µε το πέρας
αυτής, που θα χρειαστεί να υλοποιηθούν προγράµµατα κατάρτισης και αναβάθµισης των δεξιοτήτων εργοδοτών και εργαζοµένων.
Η διάταξη δεν λαµβάνει υπ’ όψιν ότι τίθενται σε αµφισβήτηση
και σε κίνδυνο µια σειρά από δράσεις και προγράµµατα του
ΟΑΕΔ, κυρίως στον τοµέα της κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής, όπως προγράµµατα µακροχρόνια ανέργων, για ανέργους
άνω των πενήντα πέντε ετών, καθώς και προγράµµατα του ΛΑΕ,
που ουσιαστικά στηρίζουν ηλικιακές οµάδες αποκλεισµένων από
την αγορά εργασίας.
Τέλος, η κυβερνητική µέθοδος της µείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών θα πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο µιας αντίληψης που
επιδιώκει την απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη της συµµετοχής στην ασφάλιση, αντίληψη που προωθείται και µέσω της
έκθεσης Πισσαρίδη, την οποία έχει σχολιάσει παράγραφο προς
παράγραφο το ΜέΡΑ25 και αποδοµήσει σηµείο προς σηµείο.
Τόσο οι περιπτώσεις εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου 66 όσο και στην περίπτωση µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως, στην Κυβέρνηση αυτοπαρουσιάζονται και χωρίς δεύτερη σκέψη αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και επεκτείνουν τη φιλανθρωπία
του κράτους µε αυτή την αντίληψη περί φιλανθρωπίας να είναι ο
µόνος τρόπος πλαισίωσης της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης στο κυβερνητικό πρόγραµµα. Η µιντιακή αυτή χορογραφία,
που έχει πλέον αναχθεί σε τέχνη, αποτελεί ενδεικτικό σύµπτωµα
του τρόπου µε τον οποίο πολιτεύεται και νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και η κυβερνητική πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια ώρα που συζητάµε εδώ
ένα νοµοσχέδιο µε τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις
και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», αναµένουµε το
προαναγγελθέν σχέδιο νόµου του Υπουργείου µε τίτλο «Ρύθµιση
θεµάτων της αγοράς εργασίας» και κάθε πληροφορία που
έχουµε το περιγράφει ως έναν οδοστρωτήρα για τα εργασιακά
δικαιώµατα, προβλέποντας απορρύθµιση του συστήµατος υπερωριών, απλήρωτη υπερωριακή εργασία, µείωση της αποζηµίωσης απόλυσης και όλα όσα µάς επιφυλάσσει ο κύριος Υπουργός.
Αναρωτιέται κανείς σε ποια λογική εντάσσεται αυτή η τακτική
του µικρού καρότου µε το γιγάντιο µαστίγιο να ακολουθεί σε
µικρή χρονική απόσταση.
Εξυπακούεται πως δεν θα καταψηφίσουµε συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, που, αν ιδωθούν µεµονωµένα και χωρίς
το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, αποτελούν έστω
και ελάχιστες αποσπασµατικές βελτιώσεις -θα υπερψηφίσουµε
µέτρα, όπως οι παρατάσεις προθεσµιών υποβολών- ή έστω ελάχιστη πρόνοια για στέγαση υποστήριξης αστέγων συµπολιτών
µας, η οποία, όµως, βρίσκεται πολύ µακριά από τις στοιχειώδεις
ανάγκες για αξιοπρεπή διαβίωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτάκι θα χρειαστώ ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήταν µεγάλο λάθος, όµως, να εκληφθεί αυτή η στάση µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ως µήνυµα ότι δεν βλέπουµε, ότι δεν αντιλαµβανόµαστε το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Κυβέρνηση και την κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει. Δεν αποπροσανατολιζόµαστε από
τις όποιες µικροεπεµβάσεις µε µεµονωµένο θετικό πρόσηµο
ούτε εµείς ούτε οι πολίτες. Οι πολίτες, όµως, χρειάζονται επειγόντως µέτρα προστασίας από τις πολιτικές της Κυβέρνησης και
καµµία αποπροσανατολιστική διάταξη -ως ορεκτικό στον εργασιακό νόµο που πρόκειται σύντοµα να κατατεθεί από το Υπουργείο- δεν µειώνει την πραγµατικότητα αυτής της διάγνωσης. Και
για αυτόν τον λόγο θα ψηφίσουµε «όχι» επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα πολιτικό -εντός εισαγωγικών«παράπονο». Δεν είναι δυνατόν οι Αρχηγοί των κοµµάτων, κύριε
Πρόεδρε, να µαθαίνουµε από τους δηµοσιογράφους ότι µπορεί
να µιλήσει σήµερα ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι πολιτικά ηθικό,
για να µη χρησιµοποιήσω καµµία άκοµψη έκφραση και ενοχληθούν κάποιοι και θα έχουν και δίκιο, είναι να ενηµερώνει ο Πρωθυπουργός τους Αρχηγούς των κοµµάτων και όχι επιλεκτικά, ας
πούµε, τον κ. Τσίπρα ή την κ. Γεννηµατά και τους υπόλοιπους
όχι, γιατί θα ήθελα πολύ να τον ακούσω τον Πρωθυπουργό να
τοποθετείται. Και αυτά τα ήξεις-αφήξεις, έρχοµαι-δεν έρχοµαι,
θα έρθω-δεν θα έρθω, εντάξει, κάποια στιγµή, δεν βοηθούν, όταν
µιλάµε για πανδηµία και θέλουµε εθνική οµοψυχία, να έχουµε
κοινή γραµµή και στάση απέναντι στην πολιτική όλοι µας. Δεν
ξέρω αν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι αυτό που λέω είναι σωστό.
Θα ήθελα απλά να πω ότι µάλλον από τον χθεσινό Μακρόν ο
κύριος Πρωθυπουργός πήρε το µάθηµά του και θα έρθει εδώ να
ανακοινώσει -κατά πάσα πιθανότητα- ότι στις 15 Δεκέµβρη ανοίγουν όλα -αυτό έκανε η Γαλλία χθες-, ανοίγουν τα σχολεία. Τι να
ανοίξουν τα σχολεία; Χριστούγεννα είναι µετά. Πήρε, δηλαδή,
την ευρωπαϊκή ώσµωση και ξεκινάει να έρθει να µας τα πει εδώ.
Θεωρώ ότι είναι λάθη αυτά. Και θεωρώ ότι είναι λάθη αυτά,
γιατί στην πανδηµία πρέπει να ενηµερώνεις τους πολιτικούς Αρχηγούς πρώτα και µετά να έρχεσαι στη Βουλή να µιλήσεις και
στο Κοινοβούλιο και να πεις ότι αποφάσισες αυτό.
Δυστυχώς, εδώ και πενήντα χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστηµα δεν αντιλαµβάνεται ότι ακόµη και σε καιρούς πανδηµίας
ή εθνικών θεµάτων πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον οµόθυµη στήριξη, άποψη, αντίληψη, αλλά και ενηµέρωση των πολιτικών Αρχηγών.
Ξέρετε, κύριε Λοβέρδο, υπάρχει µια δυσκολία. Σας βλέπω να
είστε κάθε µέρα εδώ, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Το κρατάτε το
ΠΑΣΟΚ -καλό είναι αυτό- όρθιο µε την παρουσία σας στο Κοινοβούλιο. Όµως, είναι πολύ δύσκολη η θέση ενός πολιτικού Αρχηγού όταν συνοµιλούµε για ένα θέµα το οποίο είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό, όταν οι Τούρκοι είναι 5,8 ναυτικά µίλια έξω από τη Ρόδο.
Δεν ξέρω, δηλαδή, µέχρι πού µπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
Δεν θέλω να αλλάξω ατζέντα, αλλά το θεωρώ όντως άσχηµο να
είναι 5,8 ναυτικά µίλια έξω από τη Ρόδο µε NAVTEX που οι ίδιοι
απαίτησαν.
Ανακαλύπτουµε, λοιπόν, ότι τα δώδεκα έγιναν έξι, τα εξίµισι
έγιναν οκτώ, θα πάµε στα τρία, στα δύο. Είµαι βέβαιος ότι κάποια
στιγµή το «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ» θα φτάσει στην Οµόνοια, θα το στολίσουµε µε λαµπάκια για τα Χριστούγεννα. Αυτό θα γίνει.
Δυστυχώς, είναι µια τραγωδία και δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή
πλεύση από τους πολιτικούς Αρχηγούς. Δεν µιλάω πλέον για σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πλέον.
Εδώ, για να µιλήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας για την πανδηµία, δεν ενηµερώνει κανέναν. Τα κάνει όλα µόνος του.
Χθες και σήµερα το πρωί ο κ. Τσαβούσογλου ξιφούλκησε και
πάλι. Μίλησε για τη Θράκη. Φοβούµαι ότι κάνουµε λάθη. Ακόµα
και η αρµόδια επιτροπή που συστάθηκε εσχάτως υπό την κ. Μπακογιάννη -είχα τις ενστάσεις µου για το πρόσωπο, δεν την ψηφί-
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σαµε- δεν λειτουργεί σωστά.
Και θα δώσω ένα παράδειγµα, κύριε Λοβέρδο, γιατί ξέρετε
τουλάχιστον από νοµικά πολύ καλά. Αποστέλλονται, λοιπόν, email από κάποια κυρία που εκπροσωπεί µια οµάδα µουσουλµάνων από τη Θράκη, γιατί για εµένα είναι µουσουλµάνοι αδελφοί
µου. Αδέρφια µας είναι οι µουσουλµάνοι στη Θράκη. Θα µπορούσα να το χρησιµοποιήσω και διαφορετικά, ότι εξισλαµίστηκαν
και τα λοιπά, το αφήνω όµως. Το e-mail γράφει ότι είναι εκπρόσωπος τουρκικής µειονότητας. Το e-mail αποστέλλεται από την
Κοµοτηνή ή από την Ξάνθη και το αποδέχεται η επιτροπή, το λαµβάνουν και τα µέλη της επιτροπής. Αυτό είναι µια εκούσια αναγνώριση από την πλευρά µας ότι υπάρχει τουρκική µειονότητα,
ναι ή όχι; Εκούσια. Γιατί αν είναι ακούσια, πρέπει να στείλουµε
πίσω το e-mail της κυρίας που το έστειλε.
Υπάρχουν πολλά τέτοια e-mails που µαζεύει η επιτροπή και
είναι και περίεργο για εµένα που αυτή η επιτροπή λειτουργεί εν
κρυπτώ. Ούτε πρακτικά κρατούνται ούτε βίντεο έχουµε. Πηγαίνει
η κ. Μπακογιάννη µόνη της, χωρίς µέλη της επιτροπής και χωρίς
ενηµέρωση και συνοµιλεί µε εκπροσώπους τουρκικών συλλόγων,
όπως αυτοπροσδιορίζονται. Μπορώ κι εγώ να αυτοπροσδιοριστώ ως εξωγήινος, αλλά το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού
αφορά το άτοµο, όχι τη συλλογικότητα. Κάνω λάθος στα νοµικά
µου, κύριε Λοβέρδο; Ακριβώς.
Πώς, λοιπόν, η κ. Μπακογιάννη συναντά συλλόγους τέτοιους,
χωρίς να ενηµερώσει την επιτροπή; Είµαι ιδιαίτερα προβληµατισµένος και το κρατώ, το επαναλαµβάνω, γιατί φοβάµαι ότι µπορεί να αποχωρήσουµε. Δεν µπορούµε εµείς εκούσια ή ακούσια
να αναγνωρίσουµε τέτοιες τακτικές και πρακτικές, που θα οδηγήσουν σε κερκόπορτα στη Θράκη. Γιατί ο Τσαβούσογλου το
είπε σήµερα και χθες, ότι η Θράκη για εµάς είναι µείζον θέµα.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε κάθε κίνησή µας.
Πάµε στα της οικονοµίας, γιατί θα µιλήσω για το νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ. Ο κ. Βρούτσης είναι φίλος από τα παλιά. Γνωριζόµαστε είκοσι χρόνια, κύριε Υπουργέ. Τον θεωρώ έναν αξιόλογο
άνθρωπο, αλλά θεωρώ ότι η Κυβέρνηση δεν είναι αξιόλογη και
θα σας το αποδείξω.
Θυµάµαι ότι κι εσείς, κύριε Βρούτση, αλλά και όλα τα κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, µας
λέγατε για ύφεση 4%. Στην αρχή µάς λέγατε για 2,5%-3%, θυµάµαι, τον Φεβρουάριο. Είναι κλιµάκωση αυτή. Πήγε στο 4% τον
Μάιο, στο 5% πήγε τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο. Εµείς εδώ -διά
του κ. Βιλιάρδου ενθυµούµαι- επιµέναµε στο 10% µίνιµουµ.
Βγαίνει σήµερα επισήµως πλέον το νούµερο, κύριε Βρούτση:
περίπου 10%. Εδώ έχουµε δύο γεγονότα. Ή είστε παντελώς ανίκανοι και δεν µπορείτε να προβλέψετε τις εξελίξεις -δεν µπορεί
να τις προβλέπει µόνο η Ελληνική Λύση, εµείς λέµε και νούµεροή να παραιτηθείτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή στην πολιτική
όταν κάνεις τέτοια λάθη, µιλάς για ύφεση 2% και έχουµε 10%, τι
να περιµένει µετά ο Έλληνας πολίτης από τον πολιτικό;
Κατά την τελολογική ερµηνεία, ο πολιτικός πρέπει να προσέχει
τι λέει και, κυρίως, να προλαµβάνει. Τώρα ως προς το να προσέχει τι λέει, δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαπέντε µέρες οι Υπουργοί σας έχουν γίνει λαλίστατοι, µιλούν πολύ και κάνουν τραγικά
λάθη.
Δεν θα πω για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τα πανηγύρια και τους χορούς. Δεν θα πω για τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη µε τις ΜΕΘ ή για άλλες δηλώσεις. Όµως, θέλω να
κάνω µια δήλωση και το λέω στη Νέα Δηµοκρατία. Πριν από δεκαπέντε µέρες ο κ. Παπαθανάσης µάς είπε ότι 1η Δεκεµβρίου θα
ανοίξει η αγορά. Δεν τα λες αυτά, κύριε συνάδελφε, το λέει ο αρµόδιος Υπουργός ότι θα ανοίξει 1η Δεκεµβρίου η αγορά, γιατί ο
επιχειρηµατίας που σας ακούει προετοιµάζεται. Γιατί δεν έχεις
ένα µαγαζί και τελειώσαµε, το ανοίξαµε και µπήκαµε µέσα. Πρέπει να τροφοδοτηθεί το µαγαζί. Μπορεί κάποιοι να προετοιµάστηκαν γι’ αυτό. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά λάθη. Δεν τα κάνει
ούτε ένα παιδί νηπιακής ηλικίας. Όσο λιγότερο µιλάς εν καιρώ
κρίσεως, τόσο λιγότερα λάθη κάνεις. Εδώ µιλάτε πολύ και κάνετε
συνεχώς λάθη. Αυτό είναι το περίεργο.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Εγώ δεν θα πω τίποτα, αλλά θα
πω κάτι συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ. Καλώς ή κακώς, θα τα
δούµε κατ’ άρθρον. Δεν κατάλαβα γιατί δεν απαντήσατε ούτε
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εσείς στις ερωτήσεις της κ. Αθανασίου για το αν ο όρος «ευπαθείς οµάδες» αφορά µετανάστες. Δεν απαντήσατε στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις - ερωτήσεις. Δεν είπατε γι’ αυτό που αναφέρεται
µέσα. Δηλαδή, µιλάτε για θετικά µέτρα, αλλά δεν αφορούν τους
Έλληνες, αλλά και τους λαθροµετανάστες. Δεν το απάντησε κανένας αυτό.
Και βέβαια θα το κάνω κι αυτό ως υπέρβαση, για να σας αποδείξω ότι κάνετε εγκληµατικά λάθη. Έχω µπροστά µου τον προϋπολογισµό που καταθέσατε εσχάτως. Ακούστε λίγο.
Μη µου φεύγεις, Υπουργέ, σε θέλω, εδώ εσύ. Μη µου φεύγεις
τώρα στο καλό.
Ξέρετε πόσα χρήµατα, κύριοι συνάδελφοι, έχετε για τους λαθροµετανάστες; Είναι 564 εκατοµµύρια ευρώ -το καταθέτω στα
Πρακτικά της Βουλής- για λαθροµετανάστες.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι 564 εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό, κύριε Λοβέρδο, για τους λαθροµετανάστες. Ένα drone κάνει 5 εκατοµµύρια ευρώ, µε εκατό επιθετικά drones η Ελλάδα θα θωρακιζόταν από τους Τούρκους άπαξ διά παντός. Σας λέω να τα αγοράζαµε, όχι να τα φτιάχναµε εµείς, σας λέω τα απλά. Από τα 564
εκατοµµύρια, τα 414 εκατοµµύρια είναι από τον ελληνικό προϋπολογισµό, από την τσέπη του Έλληνα! Όχι το παραµυθάκι που
καλλιεργούσε η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι εδώ
µέσα, ότι τα χρήµατα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά, λοιπόν, είναι µηνύµατα που εµένα µε ενοχλούν ως άνθρωπο, πραγµατικά. Και όταν βγαίνει σήµερα «Η ΕΣΤΙΑ» µε ολόκληρη πρωτοσέλιδη αναφορά ότι υπάρχει απόρρητη έκθεση της
Αστυνοµίας ότι το 25% των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής
είναι λαθροµετανάστες, έχουµε ένα θέµα, κύριοι συνάδελφοι. Το
λέει η απόρρητη έκθεση της Αστυνοµίας. Κάτι δεν κάνουµε καλά
και το λέω για να το αντιληφθείτε.
Πάµε τώρα στις αντιφάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το 25% της πόλεως
των Αθηνών, όχι της Αττικής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Είναι λίγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι διαφορετικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εντάξει. Εγώ είµαι Θεσσαλονικιός, συγχωρέστε µου το
λάθος. Έχετε δίκιο.
Του Δήµου Αθηναίων, λοιπόν, που είναι ο κ. Κακλαµάνης, που
είναι από την Α’ Αθηνών και να τον ψηφίσουν όλοι γιατί είναι συνεπής, τουλάχιστον, σε ό,τι λέει. Ξεκάθαρα πράγµατα.
Σας έκανα και promotion, κύριε Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να είστε καλά!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Πάµε όµως στην ουσία.
Έχουµε τεράστιες αντιφάσεις από τη Νέα Δηµοκρατία και τεράστια λάθη. Θα σας πω, λοιπόν, τα πολύ απλά που µε ρώτησε
ένας νεαρός σε ηλικία είκοσι πέντε ετών χθες, όταν πετούσε το
αεροπλάνο, και µου λέει: «Κύριε Βελόπουλε, στους λαθροµετανάστες και στις διαδηλώσεις δεν κολλάει ο κορωνοϊός; Στους λαθροµετανάστες και στις διαδηλώσεις δεν κολλάει;». Σε παρέλαση
κολλούσε, όµως. Και στην παρέλαση δεν έπρεπε να πάει κανένας
µας και δεν πήγε ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε κανείς Αρχηγός
κόµµατος από εδώ µέσα έξω από τον Άγνωστο Στρατιώτη να καταθέσει στεφάνι.
Επίσης, στα µέσα µαζικής µεταφοράς, λέει, δεν κολλάει. Μετά
τις εννιά το βράδυ κολλάει και πρέπει να κλειστούµε όλοι µέσα.
Δεν κολλάει στο τζόκινγκ -πρέπει να κάνουµε τζόκινγκ-, αλλά στο
ψάρεµα και στο κυνήγι κολλάει ο κορωνοϊός. Σας λέω για αντιφάσεις!
Σε τζαµιά δεν κολλάει. Αν πάτε στο Βοτανικό, το τζαµί λειτουργεί κανονικά, κύριε Λοβέρδο. Δεν έχει κλείσει, λειτουργεί κανονικότατα και χωρίς µάσκες µπαίνουν, γιατί θεωρούν ύβρη να
µπουν στον χώρο τελετουργίας τους οι µουσουλµάνοι µε µάσκα,
να το ξέρετε. Για δείτε το λιγάκι. Σε εκκλησία, όµως, κολλάει.
Δεν είναι τυχαία η σηµερινή αναφορά του γερµανικού Τύπου,
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που κάνει αήθη επίθεση εναντίον της Ελλάδος για τη Θεία Κοινωνία. Περιέργως, γερµανικά δηµοσιεύµατα σηµερινού γερµανικού Τύπου επιτίθενται στην Ελλάδα για τη Θεία Κοινωνία. Γιατί
ο προτεσταντισµός δεν µπορεί να καταλάβει τι σηµαίνει πίστη ή
τι σηµαίνει µεταφυσικό. Εδώ ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εµβολιασµού, κύριε Υπουργέ µου, η κ. Μαρία Θεοδωρίδου -εγώ
χρησιµοποιώ πάντοτε δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν µια
σοβαρότητα και έχουν µια άποψη- αναφέρει: «Εµβόλια δεν έχουν
ακόµη εγκριθεί από διεθνή οργανισµό.».
Εσείς αγοράσατε εµβόλια. Πείτε µου γιατί τα αγοράσατε. Δεν
έχουν εγκριθεί από διεθνή οργανισµό. Πώς αγοράζουµε κάτι,
όταν δεν έχει εγκριθεί; Ρωτώ εγώ, ρητορικό το ερώτηµά µου.
Πώς πληρώνουµε, για να πάρουµε κάτι, χωρίς να έχει εγκριθεί;
Η Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµού λέει: «Μάσκες
και αποστάσεις και µετά τα εµβόλια. Μελέτες σε άτοµα άνω των
δεκαοκτώ ετών έχουν γίνει µόνο και όχι σε παιδιά.». Το λέει η
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµού! Το είπε σε σύσκεψη µε την κ. Αθανασίου που έγινε προχθές, κύριε Λοβέρδο!
Θα πάτε εσείς το ανιψάκι σας, ένα εξάχρονο παιδάκι, να κάνει
εµβόλιο, όταν δεν έχουν γίνει µελέτες για κάτω των δεκαοκτώ
χρονών παιδάκια; Πώς θα το κάνετε αυτό το πράγµα; Πώς παίζετε κορώνα-γράµµατα τη ζωή ενός ανθρώπου; Το λέει η κυρία
πρόεδρος!
Λέει, επίσης, ότι πήραµε είκοσι πέντε εκατοµµύρια εµβόλια. Τι
πληθυσµό έχει η Ελλάδα, για να καταλάβω εγώ; Έντεκα εκατοµµύρια δεν λέµε ότι είµαστε; Έντεκα επί δύο µάς κάνει είκοσι δύο.
Πώς βγαίνουν τα είκοσι πέντε; Για πείτε µου εσείς. Διότι η πρόεδρος είπε ότι θα τα δώσουµε σε πτωχούς σε άλλες χώρες! Η
πτωχευµένη Ελλάδα αγοράζει εµβόλια, για να τα δώσει σε πτωχούς σε άλλες χώρες!
Όχι, δεν είναι αυτό! Γιατί δεν τολµούν να πουν ότι έχουµε περίπου δύοµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες στην Ελλάδα! Δεν
τολµούν να το πουν αυτό! Και πολλά µπορώ να πω ακόµα.
Δεν θα πω για τις διαπλοκές του χρήµατος µεταξύ µεγάλων
κολοσσών και τα λοιπά, ότι ο Μπιλ Γκέιτς έχει δώσει χρήµατα
στην «PFIZER».
Και ακούστε τώρα πώς λειτουργεί το σύστηµα. Δεν είναι µόνο
στην Ελλάδα το σύστηµα σάπιο, κύριοι συνάδελφοι. Δεν θα το
πω αυτό. Ακούστε, για να ξέρετε τι γίνεται: Δίνουν χρήµατα οι
µεγάλοι κολοσσοί σε µεγάλες εφηµερίδες παγκοσµίως, για να
πουσάρουν το εµβόλιο. Το αντιλαµβάνοµαι, µάρκετινγκ είναι.
Εξάλλου, µη µου πουν κάποιοι ότι είναι άγιες εταιρείες η «PFIZER», η «GLAXO», η «NOVARTIS» και όλες οι άλλες.
Δεν ξέρετε ότι λάδωναν κόσµο στην Ελλάδα; Κόσµο, γιατρούς,
που είναι επιστήµονες, κύριε Λοβέρδο. Στους επιστήµονες τα
έδωσαν τότε και συνταγογραφούσαν, έπαιρναν οι επιστήµονες
λεφτά. Ποιος µού εγγυάται εµένα ότι αυτοί οι επιστήµονες που
σήµερα βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα δεν έχουν λαδωθεί -δεν θα
το πω έτσι-, δεν έχουν βοηθηθεί λίγο παραπάνω οικονοµικά, για
να µπορούν οι άνθρωποι να πουν κάτι καλό για την εταιρεία; Λέω
εγώ, γιατί είµαι κακοπροαίρετος στο σκεπτικό µου και δεν είµαι
τόσο ευκολόπιστος, όπως εσείς.
Στρατής Πλωµαρίτης: Άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος. Παραιτήθηκε για λόγους ηθικής και δεοντολογίας για την υποχρεωτικότητα του εµβολίου. Ποιοι είστε
εσείς που αποφασίζετε εδώ µέσα ή η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για το υποχρεωτικό του εµβολίου; Ποιοι είµαστε εµείς που
αποφασίζουµε για δέκα εκατοµµύρια κόσµο εδώ µέσα, χωρίς να
είµαστε επιστήµονες, όταν οι επιστήµονες αντιδρούν; Για πείτε
µου εσείς! Υποχρεωτικό; Προαιρετικό, το αντιλαµβάνοµαι,
όποιος θέλει πάει και το κάνει. Γιατί σώνει και καλά υποχρεωτικό;
Και θα σας κάνω και µια πρόταση και τη λέω και στον κύριο
Πρωθυπουργό, που θα έρθει αργότερα, φαντάζοµαι: Αν είναι
τόσο σίγουροι, αυτοί οι εκατό πρώτοι που θέλουν να εµβολιαστούν οι πολιτικοί θα πάνε να κάνουν ένα εµβόλιο οι ίδιοι, κύριε
Λοβέρδο, θα πάνε σε µία ΜΕΘ µετά που έχει COVID, θα κάτσουν
µέσα, θα βγουν σε ένα εικοσιτετράωρο έξω και θα περπατήσουν
και, αν δεν κολλήσουν σε δεκαπέντε µέρες κορωνοϊό, θα το συζητήσουµε. Να γίνουν αυτοί τα πειραµατόζωα, αυτοί, οι οπαδοί
του υποχρεωτικού του εµβολίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και απαντώ στον κ. Πορτοσάλτε -πώς λέγεται ο κύριος αυτός;που είπε βλαµµένους όσους διαφωνούν. Αν είσαι βλαµµένος
επειδή διαφωνείς µε επιχειρήµατα, τότε είσαι πολλαπλάσια βλαµµένος αν επιχειρήσεις να επιβάλεις κάτι χωρίς να έχεις τα εχέγγυα για να αποδείξεις ότι δεν έχει παρενέργειες. Διότι έχει
παρενέργειες και το λένε όλοι. Το είπε και ο Μπιλ Γκέιτς ότι έχει
παρενέργειες. Είναι λογικό, είναι φάρµακο, ρε παιδιά! Κάθε φάρµακο έχει και µια παρενέργεια.
Πάµε στα υπόλοιπα.
Και βέβαια να τους πω -και να το ξαναπώ ακόµα µια φορά- ότι
πρέπει το κράτος, κύριε Λοβέρδο -και θέλω και από το Κίνηµα
Αλλαγής και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα υπόλοιπα κόµµατα να το
πουν αυτό-, να έχει αστικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες, να
συµβληθεί µε την εταιρεία, ώστε, αν έχει παρενέργειες και υποστούν κάποιοι άνθρωποι κάτι και το κάνουν προαιρετικά, να αποζηµιωθούν οι άνθρωποι, κύριε Λοβέρδο. Αυτό λέω στον κύριο
Πρωθυπουργό που θέλει υποχρεωτικά να το κάνει, διότι, όταν
υποχρεώνεις κάποιον να το κάνει, σηµαίνει ότι η αστική και ποινική ευθύνη πλέον δεν θα αφορά τον Θεό που δεν µερίµνησε να
ζήσει ο άνθρωπος, θα αφορά αυτόν που επέβαλε το εµβόλιο.
Επίσης, να σας υπενθυµίσω ότι στην «ASTRAZENECA» έχουν
επιβληθεί 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ πρόστιµα και 4,7 δισεκατοµµύρια δολάρια στη γνωστή εταιρεία, την «PFIZER».
Πρόστιµα, όχι γιατί είναι ο Άγιος Απόστολος και ο Απόστολος
Παύλος και η Αγία Αικατερίνη που σήµερα γιορτάζει -χρόνια
πολλά στις Κατερίνες, δεν ξέρω ποιες είναι εδώ µέσα- όχι, αλλά
γιατί έκαναν παράνοµες πράξεις. Η κ. Αλεξοπούλου είναι εδώ,
έτσι και αλλιώς, και της ευχόµαστε χρόνια πολλά.
Το λέω αυτό, για να καταλάβετε ότι κάτι δεν γίνεται καλά και
κάτι δεν κάνουµε καλά. Δεν µπορεί να βγαίνει η Δανία και να αποσύρει τον αναγκαστικό εµβολιασµό. Η Δανία! Δεν µπορεί, επίσης,
να βγαίνει η Γερµανία και να λέει το ίδιο και να βγαίνετε όλα τα
κόµµατα εδώ µέσα περιέργως και όλοι οι δηµοσιογράφοι -τα
γνωστά παπαγαλάκια- και να θέλετε να υποχρεώσετε τον ελληνικό λαό να κάνει ένα εµβόλιο που δεν είστε σίγουροι ότι δεν θα
έχει παρενέργειες.
Επίσης, δεν απολογηθήκατε ακόµα, κύριε Υπουργέ, για τον αλγόριθµο EVA, ο οποίος ήταν λαθεµένος.
Πάµε σε άλλο έγκληµα, για να κλείνω σιγά-σιγά, γιατί µε πιέζει
ο χρόνος.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν ντρέπεστε λίγο; Ειλικρινά
το λέω αυτό, εγώ ντρέποµαι ως άνθρωπος να βλέπω σε ΜΕΘ να
µπαίνουν δηµοσιογράφοι µε κάµερες, να µπαίνουν σε ΜΕΘ δηµοσιογράφοι µε κάµερες. Εκεί δεν µπορεί να πάει ο συγγενής.
Τους βάζετε µέσα µε τις κάµερες να τροµάζουν τον κόσµο! Για
ποιον λόγο γίνεται αυτό το πράγµα; Πού είναι το ρηµάδι το ΕΣΡ,
το «παλιο-ΕΣΡ» των άεργων, άχρηστων, γιατί πληρώνονται και
δεν δουλεύουν; Το είπε ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΣΡ εδώ πάνω.
Αλλά µόνο σε εµένα ξέρετε να κάνετε, κύριε συνάδελφε δηµοσιογράφε του ΕΣΡ, µαγκιές. Ογδόντα ελέγχους έκανε σε έναν
χρόνο, οι σαράντα αφορούν εµένα, για µία εκποµπή µου. Αυτό
είναι το ΕΣΡ.
Μπαίνει η κάµερα µέσα στη ΜΕΘ και δείχνει άνθρωπο διασωληνωµένο, το καταλαβαίνουµε αυτό; Ο άλλος είναι εξήντα, εβδοµήντα χρονών στο σπίτι του, µπορεί να έχει και υποκείµενο
νόσηµα, τροµάζει, τον πιάνει το άγχος, το στρες. Όσοι είναι γιατροί εδώ µέσα ξέρουν ότι έτσι πέφτει και το ανοσοποιητικό σου.
Απλά πράγµατα! Και πέστε µου, τι χρείαν έχουµε να δείχνουµε
τις ΜΕΘ; Ποια είναι η ανάγκη, η αναγκαιότητα; Δεν το καταλαβαίνω. Πώς µπαίνουν µέσα; Ας µου πει κάποιος πώς µπαίνουν
µέσα στις ΜΕΘ οι κύριοι αυτοί.
Και, βέβαια, θα πω και κάτι ακόµα. Εύχοµαι να είναι καλά ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά αυτό που έγινε µε ενόχλησε. Το λέω δηµοσίως. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να έχουν διαφορετικές αγωγές
VIP κάποιοι, όπως γράφεται σήµερα στον Τύπο; Έτσι λέχθηκε,
ότι είχε µια διαφορετική θεραπεία, πήρε φάρµακα από την Αµερική. Γιατί, κύριε Λοβέρδο µου; Ο απλός, ο λαϊκός άνθρωπος, ο
µισθωτός, ο συνταξιούχος που είναι µέσα στη ΜΕΘ δεν µπορεί
να έχει το φάρµακο από την Αµερική; Θα το έχει µόνο ο Βελόπουλος; Γιατί; Δεν είναι άδικο; Πήρε το φάρµακο του Τραµπ,
κύριε Λοβέρδο, αυτό λένε. Και λέω εγώ το εξής: Τραµπ να µη
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γίνει, θα µου πεις τώρα, αυτό είναι άλλο θέµα. Καθένας ό,τι θέλει
διαλέγει. Λέω, λοιπόν, ότι κάτι δεν κάνουµε καλά, δεν είναι σωστά
πράγµατα αυτά. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό.
Πάµε και στα υπόλοιπα.
Βγαίνουν οι κλινικάρχες και λένε κάτι απλό, κύριε Λοβέρδο:
Μάρτιο ξεκίνησε η ιστορία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -γι’
αυτό σάς λέω ότι δεν κάνετε για να κυβερνάτε-, και λένε ότι δεν
έχουµε προετοιµαστεί για τον COVID. Τώρα, πριν από δέκα
µέρες το είπε ο πρόεδρος των κλινικαρχών. Λέει ότι δεν έχουµε
εκπαίδευση και προετοιµασία για COVID στις κλινικές µας. Δεν
ήταν υποχρεωµένη η Νέα Δηµοκρατία -το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ,
θυµάµαι, και είχε δίκιο- από τον Μάρτιο να πει στους κλινικάρχες
«ελάτε εδώ, να εκπαιδευτείτε για τις ΜΕΘ, να εκπαιδευτείτε, µπορεί να επιταχθείτε» και βγαίνει και λέει «δεν ξέρουµε τίποτα». Δηλαδή αυτό σηµαίνει ότι δεν µεριµνάτε. Τρέχετε πίσω από τις
εξελίξεις.
Και θα δώσω και ένα παράδειγµα, γιατί κάνετε πάλι λάθη. Η
Γερµανία δεν έχει τρεις ή πέντε ή δέκα χιλιάδες ΜΕΘ, κύριοι συνάδελφοι. Η Γερµανία έχει τριάντα χιλιάδες ΜΕΘ. Γιατί εσείς κάνετε το εξής, χρησιµοποιείτε την αριθµητική όπως σας βολεύει.
Λέτε ότι έχει η Ελλάς χίλιες διακόσιες ΜΕΘ. Ψέµα, γιατί άλλες
οι ΜΕΘ του κορωνοϊού και άλλες οι ΜΕΘ οι άλλες, που χρειάζονται για τις άλλες ασθένειες. Είναι δύο πράγµατα διαφορετικά, τα
ενώνετε σε ένα και λέτε χίλιες διακόσιες. Δεν είναι χίλιες διακόσιες, είναι πεντακόσιες για ΜΕΘ και επτακόσιες για τις άλλες
ασθένειες. Η Γερµανία έχει τριάντα χιλιάδες, ενενήντα εκατοµµύρια πληθυσµός. Κανονικά η Ελλάς έπρεπε να έχει πέντε χιλιάδες ΜΕΘ, για να είµαστε ασφαλείς όλοι µας και να µην τρέχει
τώρα καθένας από µας και να ψάχνει, «βρείτε µια ΜΕΘ, ψάξτε
ΜΕΘ, κλείστε Θεσσαλονίκη, βάλτε αντίσκηνα». Τι είναι αυτά τα
πράγµατα; Από τον Μάρτιο συµβαίνουν αυτά, δεν είναι τωρινό.
Τρεισήµισι χιλιάδες ΜΕΘ τουλάχιστον έπρεπε να έχει η Ελλάδα,
τουλάχιστον, µίνιµουµ, σε σχέση µε τη Γερµανία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, σιγάσιγά να κλείνουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σιγά-σιγά, σας παρακαλώ, να κλείσετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Θα κλείσουµε, ακόµα δεν ανοίξαµε, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
Πάµε στα υπόλοιπα και θα κλείσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, αφού
µε διακόψατε, δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παράκληση έκανα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Θα ήθελα να γίνεται αυτό πάντα σε όλους τους Προέδρους, βέβαια, δεν γίνεται, δεν πειράζει. Είναι οι αδυναµίες που
έχετε εσείς.
Πάµε, λοιπόν, σε ένα σκάνδαλο που λαµβάνει χώρα εδώ και
µια δεκαετία και ευτυχώς είναι ο κ. Βούτσης εδώ, θέλω να µε
ακούσει. Το Σύνταγµα ορίζει πέντε ανεξάρτητες αρχές, πέντε,
κύριοι συνάδελφοι! Ξέρετε πόσες έχουµε; Τριάντα δύο! Περιµένετε λίγο! Συνολικό κόστος των τριάντα δύο ανεξαρτήτων αρχών
-ακούστε το νούµερο!- περίπου από 300 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι
600 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, γιατί ψάχνουµε στοιχεία και
δεν µπορούµε να βρούµε. Είναι µέχρι 600 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο οι ανεξάρτητες αρχές. Κάθονται στα γραφεία και πληρώνονται οι κύριοι αυτοί.
Δεν µπορούσε να γίνει µια µικρή επιτροπή από κάθε κόµµα
από δύο άτοµα, από ένα άτοµο, από έναν επιστηµονικό συνεργάτη και να µην πληρώνουµε αυτά τα 600 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο και να κάνουµε ΜΕΘ, να παίρναµε όπλα, drones, αεροσκάφη και τα λοιπά; Δέκα χρόνια 600 εκατοµµύρια ευρώ είναι 6
δισεκατοµµύρια ευρώ για ανεξάρτητες αρχές.
Ακούστε τώρα εδώ, για να το κλείσουµε: Εκατόν είκοσι έξι
άτοµα έχει, κύριε Πρόεδρε, η ΡΑΕ µισθοδοσία, 300 χιλιάρικα
είναι το µισθολογικό κόστος, ενώ µέλη ολοµέλειας 400.000 ευρώ
τον χρόνο. Επτά άτοµα, τα µέλη της ολοµέλειας παίρνουν
400.000 ευρώ µισθοδοσία.
Όσον αφορά το ΕΣΡ, µιλάµε για 205.000 ευρώ, για να κάθον-
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ται, κύριε Βούτση.
Πάµε παρακάτω: Επιτροπή Ανταγωνισµού: 4.910.000 ευρώ,
λεφτά! ΑΣΕΠ: 20 εκατοµµύρια ευρώ. Συνήγορος του Πολίτη: 28
εκατοµµύρια. Το καταλαβαίνετε; Αν 20 εκατοµµύρια ευρώ κατά
µέσο όρο είναι καθεµία ανεξάρτητη αρχή, είναι περίπου 620 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Όχι ΜΕΘ, όχι drones, όχι αεροπλάνα,
αυτά σε δέκα χρόνια.
Να, λοιπόν, τι να κάνει η Βουλή, κύριε Βούτση! Να σας το πω
εγώ: Να κάνουν όλα τα κόµµατα µε εκπροσώπους αναλογικά µικρές επιτροπούλες, να καταργήσουµε τις πέντε που υπάρχουν
στις δέκα, οι πέντε να µείνουν, οι υπόλοιπες να καταργηθούν, να
πάρουµε από δύο επιστηµονικούς συνεργάτες και να κάνουµε
τη δουλειά αυτών. Αφού δεν κάνουν δουλειά, κάθονται. Πληρώνονται. Το ΕΣΡ πραγµατικά κάθεται, δεν δουλεύει και θα σας το
αποδείξω τώρα.
Έκθεση δική σας, κύριε Λοβέρδο, του Κινήµατος Αλλαγής, και
κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τις πρωινές εκποµπές
από 15-10 έως 6-11 για όλα τα κόµµατα.
«ΣΚΑΪ»: Εβδοµήντα πέντε φορές η Νέα Δηµοκρατία, δεκαέξι ο
ΣΥΡΙΖΑ, δύο εσείς, κύριε Λοβέρδο, µηδέν εµείς, αλλά και οι υπόλοιποι, για να τα λέµε όλα.
ΕΡΤ: Τριάντα επτά η Νέα Δηµοκρατία, δεκαέξι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέντε
το Κίνηµα Αλλαγής -σας αγαπάνε εκεί περισσότερο- και εµείς
έχουµε τρεις, αλλά µε τη δική µου παρουσία ως Πρόεδρος. Δεν
λάβαµε υπ’ όψιν την κ. Γεννηµατά που πήγε εκεί.
«OPEN»: Τριάντα τρεις η Νέα Δηµοκρατία, είκοσι τέσσερις ο
ΣΥΡΙΖΑ, έξι το Κίνηµα Αλλαγής, µηδέν εµείς και οι υπόλοιποι.
«ANT1»: Τριάντα δύο παρουσιάσεις η Νέα Δηµοκρατία, δεκαπέντε ο ΣΥΡΙΖΑ, µία το Κίνηµα Αλλαγής -γιατί έτσι ο «ΑΝΤ1»,
κύριε Λοβέρδο;-, µηδέν εµείς.
«MEGA»: Τριάντα τρεις η Νέα Δηµοκρατία, δεκαεννέα ο ΣΥΡΙΖΑ, πέντε το Κίνηµα Αλλαγής, µηδέν εµείς.
Σύνολο: Διακόσιες δέκα φορές παρουσιάστηκαν σε µία εβδοµάδα, κύριε Πρόεδρε, οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν
αναφέροµαι στα δελτία Τύπου. Μόνο ενενήντα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεκαεννέα εσείς του ΚΙΝΑΛ, µηδέν εµείς, µηδέν το ΚΚΕ και µηδέν το
ΜέΡΑ25.
Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάντια της δηµοκρατίας που φτιάξατε,
αυτή είναι η κατάντια του ΕΣΡ που δεν δουλεύει, χωρίς καν στοιχειώδεις ελέγχους, χωρίς να κάνει δουλειά.
Θα πως ευθέως και κάτι ακόµα, κύριε Βούτση, που αφορά
εµένα. Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, κύριε Βούτση, υπάρχουν
εκατόν δύο αποφάσεις συνολικά του ΕΣΡ. Πρόκειται για αποφάσεις για δορυφορικές συνδέσεις. Οι εξήντα αφορούν εµένα για
µία εκποµπή. Όλο το ΕΣΡ, δηλαδή, δουλεύει για µένα! Και δεν
κοιτάει την πολυφωνία, που δεν καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν καλεί το
ΚΚΕ, δεν καλεί το ΜέΡΑ25, δεν καλεί το Κίνηµα Αλλαγής, δεν
καλεί εµάς και είµαστε οι περισσότεροι µε µηδενικά! Εκεί έπρεπε
να λειτουργεί.
Και το χειρότερο, κύριε Βούτση, είναι ότι είναι υπεύθυνοι για
τις δηµοσκοπήσεις. Το ΕΣΡ είναι αρµόδιο και για τις δηµοσκοπήσεις. Πότε έγινε έλεγχος για τις δηµοσκοπήσεις, κύριε Βούτση; Ποτέ! Από το 2017 έχει να κάνει απολογισµό το ΕΣΡ! Αυτή
είναι η δηµοκρατία που φτιάξαµε, η δηµοκρατία των καρεκλοκένταυρων, αυτών που βιδώνονται σε µια καρέκλα, δεν κουνιούνται από αυτή και νοµίζουν ότι έτσι µπορεί να λειτουργήσει το
πολίτευµα. Κάνουν λάθος!
Εγώ θα το πω ακόµη µία φορά. Δεν µε ενδιαφέρει τι κάνει το
ΕΣΡ. Υποσχέθηκα ότι «θα τους πάω αίµα», γιατί παίρνουν τα χρήµατα του ελληνικού λαού και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται, δεν
αποδίδουν έργο. Δεν µπορεί, κύριοι συνάδελφοι, να µην εκπροσωπείται στα κανάλια κάθε µέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή εµείς
ή το ΚΚΕ ή το ΜέΡΑ25 και να βλέπω να παρελαύνει κάθε µέρα
µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Είναι άδικο και αντιδηµοκρατικό. Δεν
θα πω ότι είναι φασιστικό ή ναζιστικό.
Και µου αρέσει που, όταν το λέω στους φίλους της Νέας Δηµοκρατίας, µου λένε ότι έχω δίκιο. Αφού έχω δίκιο, λοιπόν, γιατί
δεν αλλάζουµε το ΕΣΡ; Γιατί δεν κάνουµε κάτι; Γιατί δεν αλλάζουµε την κατάσταση;
Άρα, λοιπόν, ή βολεύεται η Νέα Δηµοκρατία µε τη µη πολυφωνία ή επιβάλλει τη µη πολυφωνία, γιατί και πάλι τη βολεύει.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιο θέµα θέλετε
τον λόγο, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κύριος Πρόεδρος έκανε µία αναφορά στην επιτροπή για τη Θράκη, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να
κάνω µία διευκρίνιση που είναι ενδιαφέρουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά δεν είναι
για εσάς το θέµα. Σας ρώτησε ως ειδικό επιστήµονα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, είπε όσον αφορά
την επιτροπή για τη Θράκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά. Όµως, να ξέρετε ότι έχουµε ξεφύγει από
τους χρόνους και το νοµοσχέδιο δεν συζητήθηκε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπε ο κύριος Πρόεδρος για τρεις επιστολές που εστάλησαν στην επιτροπή για τη Θράκη από µειονοτικούς συµπολίτες µας, οι οποίες αναφέρονται σε τουρκικές
µειονότητες και σε διάφορα άλλα τέτοια.
Θέλω, λοιπόν, να τα διευκρινίσω. Πράγµατι πρόκειται για τρεις
επιστολές. Η µία είναι διατυπωµένη στην τουρκική γλώσσα και
συµφωνήσαµε να σταλεί πίσω, για να µας ξαναέρθει στα ελληνικά. Όσον αφορά δε τις δύο από αυτές που υπογράφονται από
την τουρκική µειονότητα κ.λπ., είπαµε, ο κ. Κατρούγκαλος, εγώ
και η κ. Μπακογιάννη, ότι θα εξετάσουµε αν θα τις παραλάβουµε
και τι θα τις κάνουµε. Δεν τις έχουµε παραλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, πρόκειται για
µια κρίσιµη διευκρίνιση.
Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, θέλω να διευκρινίσω
ότι οι συχνές αναφορές στον κ. Βούτση έγιναν γιατί είναι πρώην
Πρόεδρος της Βουλής. Μη θεωρηθεί ότι φταίει για τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές.
Κύριε Υπουργέ, θα έρθετε στο Βήµα για να µιλήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω από τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κάνετε όλη την
οµιλία σας από τη θέση σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτησή µου είναι συγκεκριµένη, στοχευµένη και διευκολύνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, αφού θέλετε
να µιλήσετε από τη θέση σας, µπορείτε και από εκεί. Εγώ θα σας
βάλω τον χρόνο που δικαιούστε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήµερα η διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, ένα νοµοσχέδιο που, όπως είπα και στην επιτροπή, έχει
θετικό πρόσηµο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Απαγορεύεται αυτό που γίνεται.
Χωρίς µάσκα µπορείτε να µιλάτε µόνο από το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τυπικά έχετε δίκιο,
κύριε συνάδελφε. Επειδή µας βλέπουν από την τηλεόραση,
βάλτε τη µάσκα σας για λόγους µηνύµατος, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εντάξει, θα έρθω στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε.
Για την αποφυγή της οποιασδήποτε παρεξήγησης, ζήτησα
λίγο πριν από τον κ. Μαρκόπουλο να αποµακρυνθεί από τη συγκεκριµένη θέση που καθόταν.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, από το Βήµα της Βουλής και ξεκινάω εκ νέου την τοποθέτησή µου.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται
σήµερα η συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας,
ενός νοµοσχεδίου το οποίο, όπως διέκρινα από όλες τις πλευρές
της Βουλής, χαίρει της στήριξής τους, έστω κι αν υπάρχει η οποιαδήποτε κριτική. Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι συµµετείχαν στη διαβούλευση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή το χαι-
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ρέτισαν, το στήριξαν και το αγκάλιασαν.
Ξεκινώντας, λοιπόν, στη βάση αυτής της παρατήρησης, θέλω
να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο
ένας είναι η κοινωνική διάσταση που δίνει µε θετικό πρόσηµο, µε
διατάξεις που θα αναλύσει και η Υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου και
η άλλη πλευρά αφορά το ότι συµπεριλαµβάνει πολλές διατάξεις
οι οποίες είναι ασφαλιστικού, εργασιακού αλλά και κοινωνικού
περιεχοµένου ταυτόχρονα.
Θα αφιερώσω την τοποθέτησή µου σε κάποιες διατάξεις, σε
κάποια άρθρα τα οποία θεωρώ ως τα πιο σηµαντικά από όλα και
ως αυτά που έχουν εµβληµατικό χαρακτήρα, διότι όλα τα υπόλοιπα έχουν συζητηθεί διεξοδικά στην επιτροπή. Είναι διατάξεις
οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσηµο.
Όµως, αυτές που θα αναφέρω πιστεύω ότι έχουν µία ιδιαίτερη
πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση και θα αναφερθώ σε αυτές
συγκεκριµένα.
Πρώτα και κύρια ξεκινάω µε την εµβληµατική διάταξη του νοµοσχεδίου, που είναι αυτή που αφορά τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις µονάδες από 1η Ιανουαρίου του 2021.
Πρόκειται για 3,9 µονάδες σωρευτικά µε το 0,90 που καθιερώσαµε µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του ν.4670 από 1η Ιουλίου του 2020.
Πριν µπω στην ουσία της διάταξης, πρέπει να κάνω την πολιτική αναφορά για την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ κατ’ εξοχήν, διότι
ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε κυβέρνηση, σήµερα είναι κόµµα Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και ο πολιτικός του λόγος έχει ένα µεγαλύτερο,
όχι µόνο ειδικό βάρος, αλλά και µία µεγαλύτερη ευθύνη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τη συγκεκριµένη διάταξη, λέγοντας ότι,
πρώτον, βλάπτει περισσότερο απ’ ό,τι ωφελεί και, δεύτερον, ότι
αφορά πάρα πολύ λίγους.
Συγγνώµη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι λίγες οι διακόσιες
εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι επιχειρήσεις;
Συγγνώµη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς µετράτε; Οι ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα έξι
εργαζόµενοι, των οποίων το εισόδηµα θα επηρεαστεί θετικά,
είναι λίγοι για εσάς; Έτσι µετράτε; Αυτή είναι η αριθµητική σας;
Όµως, µπαίνω στην ουσία, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα, διότι για µας είναι µία πολύ σηµαντική διάταξη, µια διάταξη
η οποία θα δώσει οξυγόνο στην αγορά εργασίας, θα βελτιώσει
κατ’ αρχάς το εισόδηµα των εργαζοµένων, αυτό το ποσό που θα
δώσει, ενώ θα δώσει και µια ανάσα στις επιχειρήσεις µέσα από
τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους.
Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι οι δύο πιο σηµαντικές παρεµβάσεις του νοµοσχεδίου, κύριοι του ΚΙΝΑΛ -και πρέπει και εσείς
να είστε προσεκτικοί, γιατί µε την πολιτική προσωπικότητα που
δείχνετε, στο τέλος της µέρας δεν καταλαβαίνει κανείς τη θέση
σας κι αυτό σάς βλάπτει-, είναι ότι, κάνοντας µια παρέµβαση
διαρθρωτικού χαρακτήρα αυτής της µορφής, µειώνεις τα κίνητρα για παραβατικότητα και για καταχρηστικές συµπεριφορές
στην αγορά εργασίας. Άρα ενισχύεις τον θεµιτό ανταγωνισµό,
στηρίζεις τις συνεπείς επιχειρήσεις και τον υγιή ανταγωνισµό και,
από την άλλη, µειώνεις τα ουσιαστικά κίνητρα που υπονοµεύουν
την αγορά εργασίας και ενισχύεις και τα έσοδα στα ασφαλιστικά
ταµεία.
Άρα όλο αυτό το πλέγµα των θετικών δράσεων που φέρνει
αυτή η διάταξη σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνείται. Επικαλείται, µάλιστα, ότι αυτή η διάταξη υπονοµεύει και θα γκρεµίσει τον ΟΑΕΔ.
Είναι σοβαρό επιχείρηµα αυτό; Σας απάντησα στην επιτροπή,
αλλά για λόγους τάξεως θα το επαναλάβω.
Ήµουν Υπουργός τότε που βγαίνατε στην πλατεία Συντάγµατος, κυρία Φωτίου. Ήµουν Υπουργός τότε που το 46,6 ποσοστιαίες µονάδες, το µη µισθολογικό κόστος -από τα µεγαλύτερα
στην Ευρώπη και στον κόσµο ίσως που είχε η Ελλάδα και υπονόµευε ουσιαστικά το συµφέρον των εργαζοµένων, τις προσλήψεις, κ.λπ.- το µειώσαµε κατά έξι µονάδες. Το κάναµε 40,6.
Επαναλαµβάνω και τώρα -το είχα πει και ως Βουλευτής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- ότι αυτό που λέτε, ότι µειώθηκε η
ανεργία, που πράγµατι µειώθηκε από το 27,3% και συνέχισε να
µειώνεται και επί ηµερών µας από το 2013 και το 2014 και επί
ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, µειώθηκε µέχρι και τον Μάρτιο του 2020.
Σταµάτησε, φυσικά, η αποκλιµάκωση της ανεργίας, λόγω της
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πανδηµίας. Αυτό το αρνείστε, γιατί, δεν ξέρω, αυτή είναι η θέση
σας. Ούτε αυτό δεν έχετε την ψυχική, την πολιτική δύναµη να το
αναγνωρίσετε.
Αυτή, λοιπόν, η αποκλιµάκωση της ανεργίας οφείλεται σε
τρεις σηµαντικούς παράγοντες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μάλιστα, δεν είναι µόνο η αποκλιµάκωση της ανεργίας, αλλά
είναι και ένα άλλο στοιχείο. Το 42,3% της αδήλωτης εργασίας
του Φεβρουαρίου του 2013 σήµερα είναι κάτω από επτά µονάδες. Η αδήλωτη εργασία έχει σχεδόν χτυπηθεί στη ρίζα της για
τέσσερις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θεσπίσαµε και δηµιουργήσαµε την «ΕΡΓΑΝΗ», την ηλεκτρονική ασπίδα για τους εργαζόµενους. Αρνηθήκατε την προσφορά της «ΕΡΓΑΝΗΣ» κατά
τη δηµιουργία της. Στη συνέχεια την επικαλεστήκατε. Θυµίζω ότι
λέγατε «µονταζιέρα Βρούτση» στο διάστηµα εκείνο. Σήµερα η
«ΕΡΓΑΝΗ» αποτελεί το πιο κρίσιµο και σηµαντικό εργαλείο του
2020, καθώς στήριξε τους εργαζόµενους της χώρας και τις επιχειρήσεις. Αν δεν υπήρχε η «ΕΡΓΑΝΗ», δεν µπορώ να φανταστώ
πώς θα κάναµε όλη αυτή τη µεγάλη θεσµική παρέµβαση σε πληρωµές για τους εργαζόµενους και πώς θα κάναµε τις διασταυρώσεις. Θα ήταν αδύνατον να γίνει µε άλλον τρόπο. Ευτυχώς
που είχαµε την «ΕΡΓΑΝΗ»!
Το δεύτερο ήταν το πρόστιµο των 10.500 ευρώ, το πιο αυστηρό πρόστιµο που επιβλήθηκε ποτέ για αδήλωτη εργασία στην
ιστορία του εργατικού δικαίου της χώρας µας. Και αυτό το είχατε
αρνηθεί και αµφισβητήσει.
Ο τρίτος λόγος ήταν ότι µειώσαµε τις εισφορές από το 46,6%
στο 40,6%.
Αυτοί οι τρεις λόγοι συνέβαλαν στο να µειώσουµε την αδήλωτη εργασία και να αποκλιµακωθεί και η ανεργία. Όταν εσείς
πριν από λίγο είπατε -και σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
λέτε κι εσείς και ο κ. Τσίπρας- ότι µειώθηκε η ανεργία, µπορείτε
να µου πείτε γιατί µειώθηκε; Επειδή γίνατε κυβέρνηση; Με τη λαϊκιστική συµπεριφορά σας και τις πολιτικές οι οποίες είναι αµφισβητήσιµες και έφεραν αντίθετα αποτελέσµατα, µε αυτό µειώθηκε η ανεργία; Για να µειωθεί η ανεργία, πρέπει να ενισχύσεις
τον ιδιωτικό τοµέα. Πήρατε πρωτοβουλίες για να ενισχύσετε τον
ιδιωτικό τοµέα; Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχουν καταγραφεί επιστηµονικά.
Προχωράµε σήµερα σε µία άλλη γενναία διαρθρωτική αλλαγή,
στη µείωση κατά 3,9 µονάδες σωρευτικά από 1η Ιανουαρίου του
2021 των ασφαλιστικών εισφορών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ήταν προεκλογική µας δέσµευση, την είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
και το κάνουµε σήµερα πράξη! Η δέσµευσή µας γίνεται πράξη!
Και ρωτάει κάποιος: «Καλά, αυτό ωφελεί; Και πόσους ωφελεί;». Είπα προηγουµένως τα νούµερα. Μίλησα για διακόσιες
εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι επιχειρήσεις -δεν είναι
αυθαίρετα, είναι τα στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ», απολογισµού
του συνολικού τεύχους του 2019- και ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιους τριάντα έξι µισθωτούς εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Όλοι αυτοί επηρεάζονται
θετικά, καθώς θα αυξηθεί το εισόδηµά τους. Μα, πόσο θα αυξηθεί; Κανείς δεν είπε ότι θα γίνουν πλούσιοι. Κανείς δεν το είπε
αυτό. Είπαµε, όµως, πως οτιδήποτε βελτιώνει το εισόδηµα των
εργαζοµένων είναι καλοδεχούµενο.
Κι εδώ, λοιπόν, έχουµε βελτίωση. Για ακούστε. Για εργαζόµενο
µε 650 ευρώ, η επιχείρηση θα έχει σε ετήσια βάση 207 ευρώ όφελος, ενώ ο εργαζόµενος 148 ευρώ. Είναι λίγο για την κ. Φωτίου
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέµε ότι πανηγυρίζουµε, αλλά είναι ένα νούµερο, ένα στοιχείο, ένα ποσό που θα είναι στην τσέπη του εργαζοµένου. Για εργαζόµενο µε 800 ευρώ, η επιχείρηση θα έχει
όφελος 254 ευρώ και 183 ευρώ ο εργαζόµενος. Για εργαζόµενο
µε 1.200 ευρώ, 381 ευρώ θα είναι το όφελος για την επιχείρηση,
274 ευρώ για τον εργαζόµενο. Για εργαζόµενο µε 1.800 ευρώ,
572 ευρώ θα είναι το όφελος για την επιχείρηση, 411 ευρώ για
τον εργαζόµενο.
Με λίγα λόγια, τέτοιες πολιτικές, ξεφεύγοντας από την πανδηµία, να είστε σίγουροι ότι θα ενισχύσουν πάρα πολύ την προσέλκυση επενδύσεων, διότι µειώνουµε το µη µισθολογικό κόστος,
χωρίς να µειώνουµε τους µισθούς των εργαζοµένων, αλλά τους
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βελτιώνουµε ταυτόχρονα. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι θα µειώσουν την ανεργία. Δηµιουργούνται κίνητρα για αύξηση της
απασχόλησης από τις επιχειρήσεις, διότι µειώνουµε το µη µισθολογικό κόστος, που αποτελούσε διαχρονικά τη συντονισµένη και
ενιαία φωνή της αγοράς εργασίας και των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων.
Εδώ επιχειρείται και µία άλλη διαστρέβλωση. Από πού µειώνουµε αυτές τις εισφορές; Τις µειώνουµε από τα ασφάλιστρα
των εργαζοµένων; Όχι, µε την έννοια που κάποιοι πήγαν να το
παρουσιάσουν στην αρχή ψευδώς. Δεν µειώνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Παραµένουν ίδιες οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές. Έτσι το αποτέλεσµα στη σύνταξη είναι
το ίδιο για τους εργαζόµενους. Αυτό που µειώνουµε είναι εισφορές υπέρ τρίτων, ένα βεβαρηµένο παρελθόν που αύξανε το µισθολογικό κόστος και πήγαιναν πράγµατι στον ΟΑΕΔ.
Επικαλείστε σήµερα και λέτε, λοιπόν, ότι θα καταρρεύσει ο
ΟΑΕΔ µε τις 3,9 µονάδες µείωση; Και ρωτάω το εξής: Αφού, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ότι θα καταρρεύσει, όταν µειώσαµε εµείς
τις έξι µονάδες το 2012 - 2014, γιατί δεν κατέρρευσε; Τα ίδια λέγατε και τότε. Και, όταν γίνατε Κυβέρνηση το 2015, γιατί δεν αυξήσατε πάλι τις εισφορές από το 40,6% στο 46,6%;
Καµµία απάντηση! Υποκρισία! Κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, µπας και τσιµπήσουµε στα θολά νερά κάποιον εργαζόµενο που θα πιστέψει ότι πάµε να του κάνουµε κακό!
Το αντίθετο συµβαίνει. Ενισχύεται και ο ΟΑΕΔ µέσω αυτής της
πολιτικής, διότι, όταν διευρύνεται το πεδίο των εργαζοµένων και
αυξάνεις την απασχόληση, χρειάζονται λιγότερα επιδόµατα
ανεργίας, ενισχύονται και τα έσοδα του ΟΑΕΔ διαµέσου του εύρους των νέων εργαζοµένων που δηµιουργούνται και είναι όλοι
ωφεληµένοι.
Όµως, επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά ότι ο ΟΑΕΔ ήταν,
είναι και παραµένει κεντρικός κοινωνικός βραχίονας και του κράτους και του Υπουργείου Εργασίας. Κάνει ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης και δίνει και τα επιδόµατα ανεργίας
και µακροχρόνιων ανέργων. Η προσφορά του, µάλιστα, αυτό το
τελευταίο διάστηµα και µε τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Διοικητή
του, είναι πάρα πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα σηµαντική την κρίσιµη
αυτή περίοδο, διότι δώσαµε και τα επιδόµατα της επέκτασης
ανεργίας για τους ανέργους όλο αυτό το διάστηµα και των µακροχρονίων ανέργων, µε πάρα πολύ απλή και εύκολη διαδικασία.
Με τη δεύτερη διάταξη που φέρνουµε στην τροπολογία, ρυθµίζουµε για οκτακόσιες χιλιάδες τριακόσιους σαράντα τρεις
ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες
το χρεωστικό υπόλοιπο που δηµιουργήθηκε µε την εκκαθάριση
του 2019 εισοδήµατός τους.
Να θυµίσω τι είναι αυτή η ιστορία. Είναι η πονεµένη ιστορία,
για την οποία κουβέντα δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανεβαίνει εδώ.
Μασηµένα λόγια λέει. Δεν είπε κάτι για τη διάταξη, αν θα την ψηφίσει ή δεν θα την ψηφίσει. Είναι ο περίφηµος ασφαλιστικός
νόµος 4387 του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µετέτρεψε το ασφαλιστικό σε
φορολογικό και µε αυτόν τον νόµο δηµιουργήθηκαν ποικίλα προβλήµατα µέσα στον e-ΕΦΚΑ, προβλήµατα γραφειοκρατίας, πολυπλοκότητας, δυσλειτουργίας. Δεν µπορούσαµε να βγάλουµε
συντάξεις. Δεν µπορούσαµε να βγάλουµε ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτό πλέον καθαρίζει το τοπίο. Μετά την εκκαθάριση και του
2019 υπάρχει ένας καθαρός δρόµος µπροστά στο ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας για ενάµισι εκατοµµύριο αυτοαπασχολούµενους αγρότες, ελεύθερους επαγγελµατίες, καθ’ ότι από 1η1-2020 όλοι επιλέγουν την ελεύθερη κατηγορία που θέλουν να
πληρώσουν, σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους και σύµφωνα,
όπως θα δηµιουργηθεί από το 2022, µε το εκκαθαριστικό, µε την
εισφορά που θα τους φαίνεται αποτυπωµένη κάθε µήνα και θα
βλέπουν για πρώτη φορά τις προοπτικές της σύνταξής τους.
Ετοιµάζουµε κοσµογονία στον e-ΕΦΚΑ, ξεπερνώντας ακόµα και
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο παρουσίασης.
Αυτά, λοιπόν, τα χρεωστικά των οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών συγκεκριµένων ελευθέρων επαγγελµατιών
και αγροτών που έπρεπε να πληρωθούν τον Νοέµβριο και τον
Δεκέµβριο του 2020, µεσοσταθµικά 1.355,43 ευρώ για τον κα-
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θένα, µεταφέρονται για το 2021 από 31 Μαρτίου η πρώτη καταβολή και σε πέντε συγκεκριµένες δόσεις.
Μία τρίτη σηµαντικότατη διάταξη είναι ότι θεσπίζεται για
πρώτη φορά η υποχρέωση του Υπουργού Εργασίας, και του σηµερινού και των µελλοντικών, να παρουσιάζει σε µηνιαία βάση τα
επιτεύγµατα που έχουµε δηµιουργήσει στο Υπουργείο Εργασίας
για τη διαφάνεια και του ασφαλιστικού και του εργασιακού τοπίου της χώρας µας.
Μέχρι τις 25 κάθε µήνα είναι υποχρεωµένος ο Υπουργός Εργασίας να παρουσιάζει πρώτον, την έκθεση της «ΕΡΓΑΝΗΣ», δηλαδή το σύνολο της αγοράς εργασίας αποτυπωµένο σε όλη την
επικράτεια, ροές, ισοζύγια, θετικά ή αρνητικά, ό,τι κι αν είναι,
όπως το κάνουµε ανελλιπώς από το 2013. Αυτό δεν το διέκοψε
ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, να παρουσιάζεται η έκθεση του ΚΕΑΟ κάθε
τρεις µήνες. Είναι η έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, για να µαθαίνουν οι Έλληνες πολίτες τις οφειλές
στα ασφαλιστικά ταµεία, τη χαρτογράφησή τους, το ύψος τους,
αν διευρύνονται ή µικραίνουν. Θυµίζω ότι το ΚΕΑΟ ήταν αυτό
που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που κάναµε τέτοιες κουβέντες ότι την επόµενη µέρα θα το σταµατήσει. Το ΚΕΑΟ προσφέρει από τη δηµιουργία του, το 2013, µέχρι σήµερα 1
δισεκατοµµύριο έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία. Θυµίζω ότι
µέχρι πρότινος, πριν από τη δηµιουργία του ΚΕΑΟ, πλήρωνε εισφορές -εισφορές, δεν λέω φόρους- όποιος ήθελε, όταν ήθελε
και όπως ήθελε. Αυτά άλλαξαν. Το ΚΕΑΟ παρέµεινε, ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν το κατήργησε -καλά έκανε και δεν το κατήργησε- και σήµερα
αποτελεί πυλώνα διαφάνειας για το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τρίτη έκθεση είναι η έκθεση του «ΗΛΙΟΣ». Την έκδοσή της διέκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυµίζω ότι ο «ΗΛΙΟΣ» χαρτογράφησε για πρώτη
φορά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας την 1η Ιουνίου του
2013. Πριν από την 1η Ιουνίου του 2013 δεν ξέραµε πόσους συνταξιούχους έχει η χώρα, πόσες συντάξεις έχουµε, τι πληρώνουµε
σε µηνιαία βάση και ήταν γεµάτο από τις ονοµαζόµενες συντάξεις-«µαϊµού». Τα λύσαµε αυτά από την 1η Ιουνίου του 2013.
Μετά την τοποθέτησή µου ως Υπουργού έγινε η επανέκδοση του
συστήµατος «ΗΛΙΟΣ». Υπήρχε όµως µία γκρίζα ζώνη στη διαφάνεια του ασφαλιστικού συστήµατος. Από του Βήµατος αυτού
πολλές φορές είχα εγκαλέσει την κ. Αχτσιόγλου µέσω ερωτήσεων της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας,
όπως και το ΚΙΝΑΛ τότε, να µας παρουσιάσει ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις, πόσες συντάξεις αποδίδονται. Αυτό ήταν µία
εκκρεµότητα στη διαφάνεια και στην αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήµατος. Κοινοβουλευτικοί έλεγχοι, αµφισβητήσεις, «δεν
πιστεύουµε τα στοιχεία». Γινόταν µια συζήτηση που δεν είχε ούτε
περιεχόµενο ούτε ουσία και έβλαπτε και την κοινοβουλευτική
διαδικασία και την ίδια τη δηµοκρατία. Έκλεισε για πάντα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Έχω την τιµή να παρουσιάσω και στην Ολοµέλεια της Βουλής
άλλο ένα θεσµικό επίτευγµα της διαφάνειας: την έκθεση
«ΑΤΛΑΣ». Η έκθεση «ΑΤΛΑΣ» είναι αυτή η οποία παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά πριν από λίγες µέρες και κάθε µήνα θα παρουσιάζει στο σύνολο του ασφαλιστικού: πόσες αιτήσεις για σύνταξη
έγιναν, ποιες είναι οι εκκρεµείς συντάξεις και πόσες συντάξεις
απονεµήθηκαν.
Ανεξαρτήτως αποτελέσµατος -δεν µπαίνω στην ουσία τώρα,
έχουν αποτυπωθεί τα αποτελέσµατα, µπαίνω στη θεσµική κατάκτηση της διαφάνειας- τώρα πλέον µαζί µε τον «ΗΛΙΟ» και τον
«ΑΤΛΑΝΤΑ» ολοκληρώνεται το φάσµα της διαφάνειας του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Και να θυµίσω ότι η έκθεση «ΑΤΛΑΣ»
πήρε το όνοµά της από την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ», που λανθασµένα η κ. Φωτίου δεν παρακολουθεί ή σκόπιµα αλλοιώνει την
αλήθεια. Ήδη ξεκίνησε η ψηφιακή σύνταξη. Θα µπορούσατε να
την είχατε κάνει από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Η εµµονή σας
η ιδεοληπτική το σταµάτησε. Είχα παραδώσει στην παράδοση παραλαβή στον τότε Υπουργό, στον κ. Σκουρλέτη, τον φάκελο
µε τον «ΑΤΛΑΝΤΑ», που δηµιουργήσαµε το 2014, µαζί µε τα στοιχεία. Το αγνοήσατε. Το είχατε παρατήσει. Το εγκαταλείψατε. Σήµερα το επαναφέρουµε και πλέον οι συντάξεις ξεκίνησαν να είναι
ψηφιακές όσον αφορά τις δύο µεγάλες κατηγορίες των αγροτών
και της χηρείας. Δεν το αµφισβητεί κανείς αυτό. Όλοι έχετε γνωστούς που πήραν ψηφιακή σύνταξη σε ένα δευτερόλεπτο. Και
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επαναλαµβάνω το χρονοδιάγραµµα όχι για ενηµέρωση της Βουλής, αλλά για πολλούς που µας ακούν και ρωτούν πότε να υποβάλουν δήλωση: Τον Μάρτιο του 2021 οι γιατροί και οι συντάξεις
αναπηρίας ψηφιακά. Τον Σεπτέµβριο του 2021 δηµόσιος τοµέας,
ιδιωτικός τοµέας και µηχανικοί. Τον Δεκέµβριο του 2021 ολοκληρώνεται το πλαίσιο της ψηφιακής σύνταξης και πάµε για δηµοσιογράφους, δικηγόρους και αυτοαπασχολούµενους. Και εκεί
τελειώνει η παθογένεια δεκαετιών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κανείς δεν θα θυµάται, κύριε Βούτση, µε σεβασµό στο πρόσωπό σας, µετά από χρόνια ποιος, τι και γιατί το έκανε. Όλοι
όµως θα ξέρουν ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν ποτέ ξανά και δεν θα
βιώσουν ποτέ αυτή την απαράδεκτη ταλαιπωρία, να περιµένουν
δύο και τρία και τέσσερα χρόνια τη σύνταξή τους. Και επειδή δέχοµαι κριτική -καλοπροαίρετη, πιστεύω- ότι αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσµα των εκκρεµών συντάξεων, να πω ότι είναι πονεµένη
ιστορία. Μην το ανοίξετε. Ο «ΑΤΛΑΣ» πάντως δεν θα ξαναδώσει
ποτέ το δικαίωµα σε επόµενο Υπουργό Εργασίας να κρύψει τις
συντάξεις σε τσουβάλια. Αυτό είναι το βασικό.
Η τέταρτη µεγάλη παρέµβαση είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, το εξήγγειλε από Βήµατος της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δηµιουργήθηκε το 2013. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα της Ευρώπης που το δηµιούργησε. Είναι κατάκτηση του ελληνικού
πολιτικού συστήµατος το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Θυµίζω
ότι πριν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως Υπουργός µετρώντας τα αποτελέσµατα της κοινωνικής πολιτικής της χώρας µας
διαπίστωσα µε λύπη µου ότι τα ποσά που δίναµε ως ποσοστό του
ΑΕΠ ήταν τα ίδια µε των πιο ανεπτυγµένων χωρών. Δυστυχώς η
αποτελεσµατικότητα για την αντιµετώπιση της φτώχειας ήταν
κάτω από τη βάση. Δίναµε τα λεφτά και πήγαιναν σε αλληλοεπικαλύψεις, διότι ήταν κατακερµατισµένο το σύστηµα κοινωνικής
πολιτικής. Θεσπίσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα το 2013,
ο ΣΥΡΙΖΑ το αρνήθηκε, καταγγέλλοντάς το ως παγίδα φτώχειας.
Ευτυχώς το διατήρησε και ολοκληρώθηκε µέχρι σήµερα. Η παρέµβαση αυτή είναι από τις πιο σηµαντικές. Έχουµε έναν από
τους πιο σύγχρονους µηχανισµούς ελάχιστα εγγυηµένου εισοδήµατος της Ευρώπης, διότι ακουµπάει πάνω στην «ΕΡΓΑΝΗ»
και έχουµε σε real time, σε πραγµατικό χρόνο, τον άνθρωπο που
χάνει τη δουλειά του. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Πέρυσι τέτοια ηµεροµηνία ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης το ενέταξε και στο Σύνταγµα στο άρθρο
21 και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τον µήνα Δεκέµβριο θα
είναι µία ειδική, έκτακτη ενίσχυση όλων των αδύναµων κοινωνικών οµάδων. Δεν είναι λίγοι. Δεν είναι αµελητέοι. Ξεπερνούν τις
τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Και αυτός ο κόσµος -συγκεκριµένα, τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε
ευάλωτα πρόσωπα, διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες νοικοκυριάθα ωφεληθεί από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Κλείνω µε µία τελευταία διάταξη, η οποία είναι επίσης σηµαντική και αφορά γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς. Η συγκεκριµένη διάταξη αφορά τη διαµόρφωση της νέας αναλυτικής
περιοδικής δήλωσης. Με τη νέα αναλυτική περιοδική δήλωση
εφαρµόζεται πλέον η διαδικασία του ν.4670 στις τρεις κατηγορίες που ανέφερα πριν -γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί µισθωτοί-,
µε αποτέλεσµα η εφαρµογή από τον προηγούµενο µήνα κατ’
αρχάς στους µισθωτούς δικηγόρους ευρύτερα και στον δηµόσιο
και στον ιδιωτικό τοµέα να βελτιώσει το εισόδηµά τους, θα έλεγα,
ικανοποιητικά. Αυτό, µετά την ψήφιση του νόµου, θα επεκταθεί
και στους µηχανικούς και στους γιατρούς µε αντίστοιχα οφέλη
για όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές είναι οι βασικές διατάξεις
τις οποίες σας περιέγραψα λίγο πριν. Είναι διατάξεις σηµαντικές.
Ζητώ να τις στηρίξετε. Είναι διατάξεις που έχουν θετικό πρόσηµο. Ζητώ να δώσετε και εσείς θετική ψήφο. Δεν είναι διατάξεις
που χωρίζουν, είναι διατάξεις που ενώνουν. Κατανοώ τις ιδεολογικές σας διαφορές, αλλά, ειδικά σε µια κρίσιµη περίοδο όπως
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είναι αυτή που διανύουµε αυτή τη στιγµή, είναι καλό να συνθέτουµε και να ενώνουµε δυνάµεις και να παραµερίζουµε κοµµατικές σκοπιµότητες. Εύχοµαι και πιστεύω να στηρίξετε τις
διατάξεις που είναι προς όφελος χιλιάδων εργαζοµένων και υπέρ
της ελληνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Πριν προχωρήσουµε στην εξέλιξη της συζητήσεως, να κάνω
µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
καταθέτει την έκθεσή της στην αίτηση της εισαγγελικής αρχής
για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτού.
Τον λόγο έχει τώρα από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ο κ. Πάνος Σκουρλέτης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να ξεκινήσω και εγώ µε µία αναφορά
στη σηµερινή παγκόσµια ηµέρα κατά της βίας απέναντι στις γυναίκες. Θα ήθελα να θυµίσω πως στη Βουλή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει ένα αποφασιστικό βήµα: Είχε κυρωθεί η Σύµβαση
της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως αυτό δεν εµποδίζει καθηµερινά να βλέπουµε και να ακούµε καταγγελίες γύρω από τα ζητήµατα της ενδοοικογενειακής βίας. Ήταν όµως ένα αποφασιστικό
βήµα, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν είναι καθόλου
τυχαία η τοποθέτηση του προλαλήσαντος Υπουργού και η υπεράσπιση της πρότασης για µείωση των εισφορών υπέρ του
ΟΑΕΔ.
Μας παρουσιάζεται ως µία κίνηση, στις δύσκολες συνθήκες,
ενίσχυσης του εισοδήµατος των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων που καταβάλλουν την αντίστοιχη εισφορά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο υποκριτικό, διότι στο σύνολό του αυτό είναι 1,5
δισεκατοµµύριο για τον ΟΑΕΔ, που θα λείψει για τις επιχειρήσεις
και για τους εργαζόµενους είναι ανεπαίσθητο.
Εάν, πράγµατι, νοιάζεστε και θέλετε να ενισχύσετε αυτή τη
στιγµή τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις που πλήττονται,
συγκεκριµένες προτάσεις υπήρξαν. Δεν το κάνατε. Κατατέθηκαν
δύο συγκεκριµένες τροπολογίες σε σχέση µε τη διασφάλιση, εκ
µέρους του κράτους, του δώρου των Χριστουγέννων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Δεν το κάνετε. Κατατέθηκε συγκεκριµένη τροπολογία για ενίσχυση όλων εκείνων που είναι έξω από
το πεδίο της πολιτικής σας, τους αχαρτογράφητους, αυτών οι
οποίοι δεν καταγράφονται από πουθενά, δεν παίρνουν από πουθενά επίδοµα, 400 ευρώ για το πρώτο ανήλικο µέλος, 200 ευρώ
για το δεύτερο και 100 ευρώ για κάθε ακόµα παιδί. Δεν το κάνετε.
Γιατί, λοιπόν, έρχεστε και το κάνετε αυτό; Να σας πω γιατί;
Διότι φοβάµαι πάρα πολύ ότι στο µυαλό σας θέλετε να επιβάλετε
lockdown στον ΟΑΕΔ, lockdown σε ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, σε έναν βραχίονα κοινωνικής πολιτικής. Αργά, αλλά σταθερά, αυτό το σχέδιο υπηρετείτε, διότι το 1,5 δισεκατοµµύριο
που θα λείψει, προφανώς θα έχει αντίκρισµα και επιπτώσεις στα
προγράµµατα κατάρτισης.
Εδώ, βέβαια, εσείς έχετε καταγάγει ένα φοβερό ρεκόρ γύρω
από τα ζητήµατα των προγραµµάτων κατάρτισης. Μαθαίνω ότι
έχετε προταθεί και για το βιβλίο Γκίνες, ως την πιο άχρηστη και
πιο έξυπνη αρπαχτή, µε το «σκόιλ ελικίκου».
Δεν µιλάµε για τέτοιου είδους κατάρτιση. Μιλάµε για αυτή την
οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα να την κάνει ο ΟΑΕΔ.
Μας είπατε το επιχείρηµα «µα, τα λέγατε αυτά και παλαιότερα,
που είχαµε µειώσει τις εισφορές». Ξεχνάτε, όµως, ότι τότε υπήρχαν αποθεµατικά από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα στις µέρες µας, διότι,
όταν µιλάµε, για παράδειγµα, για ενίσχυση των νέων ζευγαριών,
δεν µπορεί να µην έχεις ως κοινωνία µια αντίστοιχη πολιτική στήριξης κατοικίας αυτών των νέων ζευγαριών. Αυτά όλα, όµως,
είναι ψιλά γράµµατα.
Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη, θα έλεγε κανείς, όχι να αποστερή-
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σουµε πόρους από τον ΟΑΕΔ, αλλά να µπορέσουµε να τον επανασχεδιάσουµε στις νέες συνθήκες και να ανασυστήσουµε την
αντίστοιχη πολιτική κατοικίας.
Βεβαίως, εσείς όλα αυτά τα αντικαθιστάτε µε άλλου είδους
πολιτικές. Δεν αξιοποιήσατε τους πόρους του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελµατιών και είστε ουραγοί στην αξιοποίηση των πόρων από το πρόγραµµα «SURE». Συγκρινόµενοι
µε άλλες χώρες του ίδιου βεληνεκούς, όπως Πορτογαλία και
Βέλγιο, τα νούµερα µιλάνε από µόνα τους. Στους µακροχρόνια
ανέργους έρχεστε µε διθυραµβικούς λόγους και αναφορές και
προβλέπετε να υπάρξει µία ενίσχυση µόνο στο 1/6 από αυτούς.
Για τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους εκκρεµεί η έκδοση της
σύνταξής τους και έρχεστε εδώ και µας λέτε φοβερά πράγµατα.
Όταν παρέλαβα από εσάς αυτούς τους φακέλους που λέτε,
παρέλαβα και κάτι άλλο. Παρέλαβα κάτι συµβάσεις οι οποίες
έληγαν και µου έλεγαν ότι σε λίγο, τον επόµενο µήνα, δεν θα
µπορεί να λειτουργήσει το πρόγραµµα «ΕΡΓΑΝΗ». Τα είχατε
αφήσει όλα επί ξύλου κρεµάµενα. Ετοιµάζατε την υλοποίηση του
σχεδίου της «µεγάλης παρένθεσης» ή της «µικρής παρένθεσης».
Δεν σας βγήκε.
Για άλλους, όµως, τοµείς έχετε πολιτική. Για παράδειγµα, είδα
ότι ανακοινώθηκαν 120.000.000 για την «AEGEAN». Το έκαναν
και άλλες χώρες, θα µου πείτε. Σωστά. Αεροµεταφορέας είναι,
τουριστική χώρα είµαστε, πρέπει να τη στηρίξουµε. Προϋποθέσεις για να δοθούν αυτά τα χρήµατα θα υπάρξουν; Έχετε δεσµεύσεις από την εταιρεία για τη διατήρηση θέσεων εργασίας;
Έχετε σκεφτεί ότι αυτά τα χρήµατα θα έπρεπε να µεταφραστούν
και σε αντίστοιχη συµµετοχή στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες; Για να βλέπουµε και το
τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Άλλο παράδειγµα ενός διαφορετικού µέτρου, µιας διαφορετικής αντίληψης. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι δεν θα πληρώσει το λεγόµενο «CoCos», αυτό το οποίο όφειλε, στο ελληνικό
δηµόσιο και, αντ’ αυτού, το ελληνικό δηµόσιο θα εισπράξει µετοχές, θα παραλάβει µετοχές. Σε ποια τιµή, όµως; Πέντε φορές
πάνω από τη σηµερινή χρηµατιστηριακή. Και συνεχίζοντας αυτή
την παράλογη πολιτική -που δεν είναι τόσο παράλογη, έχει στόχευση συγκεκριµένη, υπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα- το
δηµόσιο δεν θα έχει αντίστοιχη συµµετοχή στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Αντ’ αυτού, λοιπόν, εσείς λέτε ότι το σχέδιό σας για την εργασία συµπεριλαµβάνεται στο σχέδιο Πισσαρίδη, το σχέδιο Πισσαρίδη, γνωστό από τα µνηµονιακά χρόνια, πριν από τα µνηµονιακά
χρόνια, πριν από την πανδηµία, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας,
µετά την πανδηµία. Πισσαρίδης! Πείτε µου, λοιπόν, αυτό τι είναι;
Δεν είναι νεοφιλελεύθερος δογµατισµός; Και τι περιλαµβάνει
αυτό το σχέδιο Πισσαρίδη, το οποίο δεν είναι καθόλου καινούργιο; Είναι παλαιάς κοπής αποτυχηµένες πολιτικές, οι οποίες,
όπου εφαρµόστηκαν ανά τον κόσµο, διεύρυναν τις ανισότητες.
Τι περιλαµβάνει, λοιπόν; Περιλαµβάνει µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι οι επικουρικές ασφαλίσεις είναι ενταγµένες σε ένα κοινωνικό σύστηµα και θέλετε να
το εκχωρήσετε στους ιδιώτες. Επίσης, περιλαµβάνει µια νέα προσέγγιση -κοιτάξτε πόσο ευγενικά το λέτε- για το θέµα των υπερωριών. «Λάστιχο» το οκτάωρο. Δεν θα αµείβονται οι εργαζόµενοι. Για φανταστείτε τώρα σε κάποιες δουλειές που αναγκάζονται αυτή τη στιγµή -σουπερµάρκετ, κούριερ, γιατροί- να
µην έχουν ωράριο οκτάωρο, η παραπάνω εργασία, η υπερεργασία, να µην αµείβεται ως υπερωριακή, αλλά να την αφαιρούµε
όταν δεν θα υπάρχει τόση πίεση. Μεγάλες ανατροπές! Αυτή
είναι, λοιπόν, η νέα πρόταση.
Αλλαγή στον χρόνο που θα αποδίδεται το επίδοµα ανεργίας.
Ακούγεται ότι λέτε για εξάµηνο, διότι, βεβαίως, είναι ατοµική ευθύνη που µένει κάποιος άνεργος! Δεν έχει να κάνει µε αποτέλεσµα ή µε πολιτικές.
Όλα αυτά ξέρετε τι δείχνουν, πέρα από τη νεοφιλελεύθερη
αναλγησία σας; Δείχνουν ότι δεν έχετε αντιληφθεί ποια είναι τα
προβλήµατα της εποχής. Αυτό δείχνει το να επιµένεις σε συνταγές οι οποίες οδήγησαν στην κοινωνική πόλωση, έχοντας και την
εµπειρία της πανδηµίας που δείχνει ξαφνικά τα όρια αυτών των
στρατηγικών που ηγεµόνευσαν τις προηγούµενες δεκαετίες και
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επιβάλλουν να υιοθετηθούν νέα εργαλεία, νέες στρατηγικές, µε
δυναµική και ουσιαστική παρέµβαση του δηµοσίου, αν θέλουµε
να βγούµε σύντοµα από την κρίση, αν θέλουµε από την κρίση
αυτή να βγούµε µε µια ανάπτυξη σταθερή, αν δεν θέλουµε να
αφήσουµε πίσω µας και να βλέπουµε σκηνές κοινωνικού νεκροταφείου. Αντί, λοιπόν, αυτού του πράγµατος, έρχεστε µε ξεπερασµένες αντιλήψεις.
Η ίδια η κ. Λαγκάρντ σε µία συνάντηση που έγινε στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, είπε ότι η Ευρώπη θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες οικονοµίες, ακριβώς διότι η πανδηµία χτυπάει πρωτίστως τις υπηρεσίες. Ο χαρακτήρας των
ευρωπαϊκών οικονοµιών έχει να κάνει κυρίως µε τις υπηρεσίες.
Η µεταποίηση, έτσι κι αλλιώς, έχει µεταναστεύσει αλλού, σε
άλλες χώρες. Άρα, ουσιαστικά, θα είµαστε αντιµέτωποι µε µια
κατάσταση που θα πλήξει πρωτίστως τους νέους ανθρώπους.
Δηµιουργούνται οι όροι για να υπάρξουν νέες χαµένες γενιές,
άνθρωποι οι οποίοι θα δουλεύουν µε χειρότερους όρους και µε
µικρότερες αµοιβές. Και αντί αυτό να οδηγήσει, πλέον, σε µεγάλα ερωτηµατικά για το τι χρειάζεται να κάνουµε για να αντιµετωπίσουµε αυτή την πολιτική, εσείς δεν έρχεστε να προσφέρετε
τίποτα σε αυτόν τον προβληµατισµό, τον επίσηµο ευρωπαϊκό
προβληµατισµό, και παραµένετε εντελώς προβλέψιµοι, µε τα ίδια
και τα ίδια.
Πώς να το χαρακτηρίσει κανείς αυτό; Είναι µια στενά ταξική
µατιά στα πράγµατα.
Και συνεχίζουµε. Αναφερθήκατε και προχθές, που σας έκανα
µία επίκαιρη ερώτηση για µια άλλη κατηγορία εργαζοµένων, για
τους ντελιβεράδες, στον ρόλο των ελεγκτικών µηχανισµών. Μα,
το ΣΕΠΕ τελικά διαρκώς το υποβαθµίζετε, διότι σας ενοχλεί. Και
έρχεστε, επίσης, διαφορές ανάµεσα στην εργοδοσία και τις επιχειρήσεις, αυτή τη στιγµή έξω από τις προβλεπόµενες µέχρι
τώρα διαδικασίες υπό το Υπουργείο Εργασίας, να θέλετε να τις
επιλύει ο ΟΜΕΔ. Τι άλλο σκεφτόσαστε να κάνετε εις βάρος του
κόσµου της εργασίας;
Και πιο συγκεκριµένα, σας έθεσα ένα ερώτηµα που δεν το
απαντήσατε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της
επίκαιρης ερώτησης: Κρίνετε ή όχι σκόπιµο οι νέοι, κατά κύριο
λόγο, που δουλεύουν στις ταχυµεταφορές να χαρακτηριστούν
ως µία ενιαία ειδικότητα και να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά; Το αντιλαµβάνεστε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο γύρω από αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζατε για το δεύτερο κύµα
πανδηµίας. Το ξορκίσατε στα λόγια. Κάνετε τις λάθος κινήσεις.
Αφήσατε τον χρόνο να περάσει. Χάσατε τον έλεγχο, χάνετε και
τα λόγια σας. Και βγαίνει ο Υπουργός Επικρατείας και κάνει
αστείες -να το πω επιεικώς- δηλώσεις και µας λέει ότι, αν έχουµε
περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ, τότε κινδυνεύουν να πεθάνουν περισσότεροι, γιατί το 50% και πάνω δεν βγαίνει από αυτές. Αν είναι
δυνατόν ποτέ! Προφανώς, ήταν ένας λάθος συλλογισµός, άστοχος, αλλά δείχνει πανικό, δείχνει έλλειψη ψυχραιµίας.
Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασµός ο οποίος να
υιοθετεί µία διαφορετική λογική από αυτή που είχατε µέχρι τώρα.
Καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε το δηµόσιο το εχθρεύεστε, το απεχθάνεστε. Σας δηµιουργεί δυσανεξία το δηµόσιο σύστηµα υγείας,
ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΟΑΕΔ, του ασφαλιστικού συστήµατος. Αλλά οι εποχές θέλουν άλλου είδους λύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βόρεια Ελλάδα λύγισε. Θα
σας το λένε και οι δικοί σας Βουλευτές, κύριοι της Κυβέρνησης.
Ο κόσµος έχει χάσει την εµπιστοσύνη του. Δεν µπορεί µε κούφια
λόγια, χωρίς µέτρα, έστω τώρα στο και πέντε, να µπορέσουµε
να αντιµετωπίσουµε την κρισιµότητα των στιγµών. Οι ευθύνες
είναι µεγάλες και φοβάµαι πάρα πολύ ότι δεν µπορείτε να ξεφύγετε από αυτές τις ευθύνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σκουρλέτη.
Η εξέλιξη των οµιλιών έχει ως εξής: Θα δώσουµε τον λόγο
τώρα εξ αποστάσεως για να εγκαινιάσουµε, κύριε Μπουκώρε,
και τον πρώτο κύκλο των οµιλητών µε Βουλευτάς…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα απαντήσετε.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Πνευµατικό, Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας. Μετά θα πάρει τον λόγο
ο κύριος Πρωθυπουργός και µετά θα εξελιχθεί η συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Πνευµατικός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχοµαι υγεία σε όλους και στους οικείους σας στις δύσκολες αυτές ηµέρες που περνάµε. Με µεγάλη χαρά συζητάµε
σήµερα ένα νοµοσχέδιο που αποδεικνύει έµπρακτα το κοινωνικό
πρόσωπο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Μετά από µια δεκαετία βαθιάς οικονοµικής κρίσης η χώρα µας
και όλος ο πλανήτης επλήγη από µια πρωτόγνωρη πανδηµία, που
οδήγησε την κοινωνία και τους πολίτες σε δεινή θέση. Ανταποκρινόµενη, λοιπόν, στις δύσκολες αυτές συνθήκες η Κυβέρνησή
µας µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει ρυθµίσεις που στόχο έχουν
να παρέχουν στήριξη σε δύο επίπεδα: πρώτον, στην ενδυνάµωση
του κράτους πρόνοιας και, δεύτερον, στην ενίσχυση της εργασίας.
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας εισάγεται ένα
θεσµικό πλαίσιο για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόµων µε αναπηρία. Εδώ βλέπουµε ότι η Κυβέρνηση
προσπαθεί για πρώτη φορά να θέσει ως και προϋποθέσεις καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες σε έναν χώρο που αφορά τα
παιδιά µας.
Παίρνω εδώ την ευκαιρία να αναφερθώ στο εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία που παρουσιάστηκε χθες σε κοινή συνεδρίαση επιτροπών της Βουλής από τον
Υπουργό Επικρατείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη και το οποίο αντιµετωπίζει έµπρακτα και ολιστικά οποιαδήποτε στρεβλή και προβληµατική πολιτική του παρελθόντος, µε βασικούς άξονες την
αυτονοµία, τη συµπερίληψη και την προσβασιµότητα.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο ενισχύονται επιπλέον οι θεσµοί
της υιοθεσίας και της αναδοχής, ώστε να µην αποκλείονται οι
υποψήφιοι γονείς που έχουν παιδί µε αναπηρία και όλο και περισσότερα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να βρουν µια οικογένεια.
Στον τοµέα αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει τεράστια
πρόοδο µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα και σε αντίξοες
συνθήκες, µε αποτέλεσµα να έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί διακόσιες δύο πιθανές συνδέσεις, ταιριάσµατα, µε παιδιά που βρίσκονταν σε ιδρύµατα. Μια οικογένεια για κάθε παιδί, αυτός παραµένει
ο στόχος της πολιτικής µας.
Στο προνοιακό σκέλος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνεται το
πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», που
µέχρι σήµερα λειτουργούσε πιλοτικά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει σταθερή θεσµική υπόσταση, χρηµατοδοτούµενη από τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας.
Άλλη παρέµβαση είναι ο τριπλασιασµός της δόσης τουλάχιστον του εγγυηµένου εισοδήµατος του Δεκεµβρίου για τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες συµπολίτες µας και επέκτασή του σε
άστεγους και σε γυναίκες θύµατα βίας που διαβιούν σε κλειστές
δοµές και ξενώνες.
Με αφορµή τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών, να πω ότι δυστυχώς µία από τις αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας είναι και η αύξηση των περιστατικών βίας και κακοποίησης των γυναικών. Καλώ, λοιπόν,
όλες τις γυναίκες να µη φοβούνται να µιλήσουν, να αναζητήσουν
βοήθεια, να καταγγείλουν τα περιστατικά κακοποίησης, είτε στη
Γραµµή «15900» είτε στα συµβουλευτικά κέντρα.
Αναφορικά µε τη στήριξη της εργασίας, βασική παρέµβαση
είναι η µείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας, που είναι
ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας για νέες προσλήψεις,
κατά 3,9 µονάδες σωρευτικά από τη νέα χρονιά. Επιπλέον, παρέχονται διευκολύνσεις για την καταβολή οφειλών που προέκυψαν κατά την πανδηµία και εισάγεται ειδική επιχορήγηση για
τους επαγγελµατίες και επιστήµονες των πληγέντων κλάδων.
Όλα αυτά σαν στόχο έχουν την ενίσχυση της µικροµεσαίας
τάξης, που είναι η ατµοµηχανή της κοινωνίας µας και που τόσα
χρόνια µε τη δουλειά της και τις εισφορές της στηρίζει όλο το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας.
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Συνολικά, βλέπουµε ότι εδώ πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το
οποίο προβλέπει ρυθµίσεις µε θετικό κοινωνικό πρόσηµο. Θα περίµενε κανείς ότι όλα αυτά τα µέτρα θα έβρισκαν ανταπόκριση
σε όλους τους πολιτικούς χώρους και θα κάναµε απλώς έναν δηµιουργικό διάλογο, για να δούµε πώς µπορούν τελικά να βελτιωθούν ακόµα περισσότερο αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Αντ’ αυτού,
ακούσαµε µόνο αντιδράσεις, µια µορφή αντίλογου µόνο για τον
αντίλογο.
Δυστυχώς, την ίδια νοοτροπία τη βλέπουµε και από την Αντιπολίτευση στη µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας αυτή τη στιγµή, δηλαδή στη διαχείριση της πανδηµίας
του κορωνοϊού. Η χώρα µας, όπως και όλος ο πλανήτης, βαδίζει
σε αχαρτογράφητα νερά. Η Κυβέρνηση κάνει πραγµατικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να διαχειριστεί την πανδηµία µε
τρόπο που να προστατεύσει τη δηµόσια υγεία, αλλά και να µην
καταστρέψει την οικονοµία και έχει λάβει πραγµατικά εύσηµα για
τη δουλειά που κάνει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις δύσκολες αυτές στιγµές οι πολίτες απαιτούν απ’ όλους
µας σοβαρότητα, ωριµότητα και συναίσθηση των συνθηκών και
των προβληµάτων και συναίνεση τουλάχιστον στα βασικά ζητήµατα. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την πρωτοφανή περίοδο που
περνάµε, πρέπει όλοι µας να είµαστε συνεπείς στα µηνύµατα και
στις οδηγίες που δίνουµε στους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ακούει την κοινωνία µε προσοχή και ευαισθησία και το αποδεικνύει µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η σηµερινή, µε θετικό κοινωνικό και
αναπτυξιακό πρόσηµο. Σας καλώ να στηρίξετε αυτές τις θετικές
ρυθµίσεις προς όφελος της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πνευµατικό.
Καλείται στο Βήµα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, που και η Βουλή προσαρµόζεται στους
επιβεβληµένους κανόνες της τηλεργασίας, τηρώντας και αυτή
απαρέγκλιτα τα µέτρα τα οποία µάς έχουν υποδείξει οι ειδικοί
και εύχοµαι σύντοµα να είµαστε και πάλι περισσότεροι σε αυτή
την Αίθουσα, ώστε και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται να είναι
λίγο πιο ζωντανές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επέλεξα να µιλήσω σήµερα στη
Βουλή, σε µια στιγµή δύσκολης µάχης µε την πανδηµία για ένα
σηµαντικό, πιστεύω, νοµοσχέδιο, το οποίο προσθέτει ακόµη µία
δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της.
Συγχρόνως, όµως, το νοµοσχέδιο αυτό υπηρετεί και έναν κεντρικό στόχο της Κυβέρνησης: τη συνέχιση της ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης, µέσω της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Βρίσκοµαι όµως εδώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δείξω ότι το νοµοθετικό έργο συνεχίζεται και συνεχίζεται παρά την αναστάτωση του κορωνοϊού και ότι οι ειδικοί
περιορισµοί δεν περιορίζουν τις δικές µας µεταρρυθµίσεις. Απόδειξη ότι ακολουθεί σύντοµα στη Βουλή ένα εξαιρετικά κρίσιµο
νοµοσχέδιο για την επαγγελµατική εκπαίδευση, ένα νοµοσχέδιο
εµβληµατικό, που αναβαθµίζει τις τεχνικές σπουδές και απαντά
σε πραγµατικά ζητούµενα της αγοράς εργασίας.
Ακολουθεί τις αµέσως επόµενες βδοµάδες το νέο χωροταξικό
νοµοσχέδιο, µετά από εξαντλητική δηµόσια διαβούλευση, ένα
νοµοσχέδιο το οποίο λύνει τολµηρά χρόνια προβλήµατα, όπως
οι παρεκκλίσεις από την εκτός σχεδίου δόµηση αλλά και η γρήγορη εκπόνηση πολεοδοµικών σχεδίων. Είναι, πιστεύω, ένα νοµοσχέδιο το οποίο συνδυάζει την ισόρροπη ανάπτυξη, πάντα µε
σεβασµό στο περιβάλλον.
Τέλος, θα ακολουθήσει -θα έχει κατατεθεί στις επιτροπές της
Βουλής και θα ψηφιστεί λογικά µετά τις εορτές των Χριστουγέννων- το νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, την αναµόρφωση του ν.4412, ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα φέρει περισσότερη διαφάνεια αλλά κυρίως ταχύτητα στην εκτέλεση όχι µόνο
έργων µεγάλων, µεσαίων, µικρών, αλλά ταχύτητα και στην εκτέ-
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λεση διαγωνισµού προµηθειών του ελληνικού δηµοσίου.
Πρόκειται για συγκεκριµένες πλευρές του κυβερνητικού σχεδίου τις οποίες είχα παρουσιάσει στις προγραµµατικές µου δηλώσεις. Είναι δεσµεύσεις τις οποίες είχα ανακοινώσει στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με λίγα λόγια, παρά τις πολλές δυσκολίες, παρά την εξαιρετικά προβληµατική συγκυρία, η Κυβέρνηση
αυτή µένει συνεπής στη συµφωνία της µε τους πολίτες. Αλλάζει
τη χώρα, µιλά τη γλώσσα της αλήθειας και κάνει πράξη ό,τι λέει.
Σήµερα µάλιστα, πριν από λίγο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας έκανε την πρώτη παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το προσχέδιο του οποίου έχει
ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί σε δηµόσια διαβούλευση
και, όπως έχω δεσµευθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο πριν
κατατεθεί το οριστικό σχέδιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έρθει και στην Εθνική Αντιπροσωπεία, για να συζητηθεί σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων.
Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο σηµερινό νοµοσχέδιο, θα έλεγα
ότι αποσκοπεί στην αντοχή αλλά και στη συνοχή της κοινωνίας.
Γιατί από τη µία πλευρά προσφέρει σηµαντικές ασπίδες προστασίας σε εργαζόµενους και άνεργους που πλήττονται από την
έξαρση του COVID, ενώ από την άλλη συνεχίζει µε σταθερά βήµατα στον δρόµο της κεντρικής στρατηγικής µας κατεύθυνσης,
οι πολίτες να απαλλάσσονται σταδιακά από βάρη και ταυτόχρονα, βέβαια, να τονώνεται η απασχόληση, να διατηρούνται,
δηλαδή, οι δουλειές σήµερα, για να µπορούν να αυξάνονται
αύριο.
Κοµβικό στοιχείο στο νοµοσχέδιο, το οποίο σύντοµα θα είναι
νόµος του κράτους, αποτελεί η νέα αποκλιµάκωση ασφαλιστικών
εισφορών εργαζόµενων και εργοδοτών. Εδώ η πρόθεσή µας
είναι απολύτως σαφής. Γνωρίζουµε από όλες τις διεθνείς έρευνες -δεν το αναδεικνύει µόνο η έκθεση Πισσαρίδη, είναι κάτι το
οποίο επισηµαίνεται σε όλες τις αναλύσεις που αφορούν στην
ελληνική οικονοµία την τελευταία δεκαετία- ότι το µη µισθολογικό κόστος στην πατρίδα µας παραµένει δυσανάλογα µεγάλο.
Ενθαρρύνει την παραοικονοµία, αποθαρρύνει τις επενδύσεις,
προτρέπει τελικά πολλούς νέους συµπολίτες µας να φύγουν στο
εξωτερικό και φυσικά ενθαρρύνει και την εισφοροδιαφυγή. Συνεπώς κάθε µείωση του µη µισθολογικού κόστους ενισχύει τα ταµεία των επιχειρήσεων, αλλά, προφανώς, ενισχύει και το πορτοφόλι των µισθωτών.
Με τη νέα υποχώρησή τους κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες
οι ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα µας µειώνονται σωρευτικά
κατά 3,9%, φτάνοντας ουσιαστικά στο χαµηλότερο επίπεδο που
ήταν ποτέ στην πατρίδα µας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ωφελεί παραπάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Ωφελεί
σχεδόν δύο εκατοµµύρια εργαζόµενους. Για να γίνω πιο πρακτικός, αυτό σηµαίνει ετήσιο κέρδος 228 ευρώ για τον µισθωτό των
1.000 ευρώ, 342 ευρώ για κάποιον ο οποίος αµείβεται µε 1.500
ευρώ, 456 ευρώ για κάποιον ο οποίος έχει µισθό 2.000 ευρώ.
Ανάλογη κλιµάκωση θα έχουν προφανώς και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις.
Είναι εξαιρετικά σηµαντική αυτή η παρέµβαση, ειδικά για τη
µισθωτή εργασία, η οποία χτυπήθηκε ιδιαίτερα την εποχή της
πανδηµίας. Μια µισθωτή εργασία την οποία πρέπει να κάνουµε
πιο ελκυστική, λιγότερο επιβαρυντική για τους µισθωτούς και για
τις επιχειρήσεις, προκειµένου να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε καλά πληρωµένες θέσεις απασχόλησης στην πατρίδα µας
και φαντάζοµαι ότι όλα τα κόµµατα συνοµιλούν µε τις µεγάλες
αλλά και µικρές και µεσαίες εργοδοτικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους της παραγωγικής Ελλάδας. Πολλές φορές οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων -όχι µόνο των µεγάλων, τονίζω, αλλά και
των µεσαίων και των µικρών- µας έλεγαν ότι η µείωση του µη µισθολογικού κόστους είναι εξίσου σηµαντική, αν όχι πιο σηµαντική από τη µείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων. Επειδή αυτή η Κυβέρνηση είναι συνεπής µε τις δεσµεύσεις της, έχει µειώσει και τα κέρδη των επιχειρήσεων και το µη
µισθολογικό κόστος µε την παρέµβαση την οποία κάνει µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

2852

Ένα δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου αφορά µια σειρά από
ευνοϊκές προβλέψεις για τον κόσµο της εργασίας και της παραγωγής σε καιρό πανδηµίας. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτές και
ο Υπουργός Εργασίας. Επιτρέψτε µου να σταθώ µόνο σε κάποιες, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές.
Αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και εργοδότες µπορούν στο εξής να ρυθµίζουν οφειλές στα ταµεία σε είκοσι
τέσσερις δόσεις µέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Το ίδιο ισχύει
για όσους δεν πρόλαβαν να ωφεληθούν από τις παρατάσεις των
τελευταίων τεσσάρων µηνών. Όσοι µάλιστα αυτοαπασχολούµενοι ή αγρότες συνάντησαν δυσκολίες στην εκκαθάριση των εισφορών τους για το 2019, τώρα θα µπορούν να τις αποπληρώσουν σε πέντε δόσεις αντί των δύο. Διευκολύνονται έτσι περισσότεροι από οκτακόσιες χιλιάδες ασφαλισµένοι. Διατηρείται
οριστικά για ενάµισι εκατοµµύριο εργαζόµενους η πολύπλοκη
διαδικασία υπολογισµού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών,
την οποία είχε καθιερώσει νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης.
Δεύτερη παρέµβαση, εξαιρετικά σηµαντική: Για τον Δεκέµβριο
διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τις σχεδόν
πεντακόσιες χιλιάδες δικαιούχους από σχεδόν διακόσιες εξήντα
χιλιάδες νοικοκυριά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε αυτούς εντάσσονται για πρώτη φορά -και θέλω να συγχαρώ
το Υπουργείο Εργασίας, τον Υπουργό και την Υφυπουργό γι’
αυτή την πρόνοια- άστεγοι συµπολίτες µας, αλλά και γυναίκες
θύµατα βίας που ζουν σήµερα σε ξενώνες φιλοξενίας.
Δεν το είχαµε σχεδιάσει έτσι, κύριε Υπουργέ, αλλά είναι ίσως
συµβολικό ότι ψηφίζεται σήµερα -Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών- αυτή η πρόβλεψη, η οποία
έρχεται να συµπληρώσει ένα προηγούµενο κενό και δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις γυναίκες, θύµατα βίας που ζουν σε ξενώνες, να απολαµβάνουν και αυτές του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι πια συνταγµατικά θεσµοθετηµένο. Είτε το ονοµάσετε «κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης» είτε «ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα», είναι ένας µηχανισµός στήριξης των πιο αδύναµων συµπολιτών µας, ο οποίος δοκιµάστηκε και άντεξε στον χρόνο. Θεσµοθετήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ενισχύθηκε στη συνέχεια, παρά
την αλλαγή του ονόµατος, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατοχυρώθηκε συνταγµατικά µε πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας. Και τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγµή για σχεδόν µισό
εκατοµµύριο συµπολιτών µας που ίσως αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες, έρχεται η Κυβέρνηση και διπλασιάζει το
επίδοµα το οποίο θα λάβουν τον Δεκέµβριο, για να µπορέσουµε
να τους στηρίξουµε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο την οποία περνούν.
Με το νοµοσχέδιο ειδική µέριµνα λαµβάνεται και για τους
επαγγελµατίες των επιστηµονικών κλάδων: δικηγόρους, γιατρούς, οικονοµολόγους. Θα χορηγηθεί σε αυτούς εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση. Παρατείνεται, επίσης, όπως ξέρετε, και για τον
Νοέµβριο η δυνατότητα ένταξης εργαζοµένων σε καθεστώς αναστολής εργασίας, µε ταυτόχρονη χορήγηση της σχετικής αποζηµίωσης.
Όπως και την άνοιξη, έτσι και τώρα, η ρύθµιση αυτή έρχεται
να στηρίξει επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από την πανδηµία. Και
σε ό,τι αφορά τις άδειες των εργαζοµένων, το δικαίωµα αυτό µεταφέρεται για το 2021.
Τέλος, αναθεωρείται και το πλαίσιο για την περιστασιακή εργασία ανέργων και µακροχρόνια ανέργων που δικαιούνται τακτική επιδότηση. Θα διατηρούν αυτό το δικαίωµα, έστω και αν
απασχολήθηκαν σε αγροτικές εργασίες για λιγότερο από εβδοµήντα ηµέρες
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την κοινωνική στόχευση του νοµοσχεδίου συµπληρώνουν µια σειρά από επιµέρους διατάξεις,
που εστιάζονται σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων συµπολιτών
µας. Αφορούν προβλήµατα που δεν απασχολούν συχνά τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων ούτε και πρωταγωνιστούν στα δελτία
ειδήσεων ή συχνά στα σχόλια των social media. Όµως, τα επικαλούµαι ακριβώς για να πάψουν κάποτε να είναι αόρατα και για
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να τονίσω ότι αυτή την Κυβέρνηση την απασχολεί κάθε όψη της
κοινωνικής πραγµατικότητας.
Για παράδειγµα, διπλασιάζονται οι συντάξεις των τέκνων που
έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Τώρα θα λαµβάνουν το
µισό της σύνταξης που δικαιούνται από τους γονείς τους, αντί
του 25%. Ταυτόχρονα, υπάλληλοι του δηµοσίου και στρατιωτικοί
οι οποίοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από µόνιµη ορθοκυστική
διαταραχή θα θεµελιώνουν πια δικαίωµα συνταξιοδότησης στα
δεκαπέντε έτη υπηρεσίας. Διευρύνεται το πρόγραµµα «Στέγαση
και Εργασία» για την αυτόνοµη διαβίωση. Με κρατικά έξοδα εξακόσια νοικοκυριά αστέγων θα µεταφερθούν σε µισθωµένες κατοικίες, µε εξασφαλισµένη εργασία στα µέλη τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος, παρατείνονται οι προθεσµίες των αιτήσεων για το επίδοµα γέννησης, ώστε να θεραπευθούν κάποιες προηγούµενες
καθυστερήσεις, ενώ το πρόγραµµα ενισχύεται για το 2021 µε
ακόµα 37 εκατοµµύρια.
Επιτρέψτε µου, ωστόσο, να µην αναφερθώ σε όλα τα άρθρα
του νοµοσχεδίου. Εξάλλου, όπως είπα, αυτά έχουν ήδη αναλυθεί
διεξοδικά στη συζήτηση στην επιτροπή και φαντάζοµαι ότι θα
αναφερθούν σε αυτά και οι συνάδελφοι στη συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Θέλω να τονίσω ότι η παρέµβασή µου σήµερα έχει έναν κεντρικό στόχο. Να βεβαιώσει ότι, µπροστά στην κρίση του κορωνοϊού, η πολιτεία είναι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, στους εργαζόµενους, στις επιχειρήσεις, στους νέους, στους
ανέργους…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…και ότι, όπως η Κυβέρνηση δίνει τη µάχη για την υγεία όλων,
το ίδιο µεθοδικά εργάζεται και για την ευηµερία όλων.
Μόλις χθες ανακοίνωσα τη δροµολόγηση διαδικασίας µετατροπής συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για
τους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν σε µονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι µία πρωτοβουλία παράλληλη µε την πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων νοσηλευτών, που τόσο έχει ανάγκη το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, όχι µόνο για να αντιµετωπίσει την πανδηµία,
αλλά και για να µπορεί να σταθεί δυναµικά στα πόδια του και την
επόµενη ηµέρα.
Ταυτόχρονα, συµβαίνουν αυτά µε τον υπερδιπλασιασµό των
µονάδων εντατικής θεραπείας και την απόλυτη επάρκεια, φυσικά, των νοσοκοµείων µας σε εξοπλισµό και σε φάρµακα, αλλά
και σε συνδυασµό µε ένα τεράστιο έργο που διεξάγεται καθηµερινά στα µέτωπα των ελέγχων, του εντοπισµού, της ιχνηλάτησης
των κρουσµάτων του ιού.
Με την ίδια, λοιπόν, πίστη υπερασπίζοµαι και σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο συµπληρώνει την οικονοµική θωράκιση της
χώρας. Θυµίζω ότι ήδη από την άνοιξη το κράτος αποζηµιώνει
αµέσως όποιον πλήττεται. Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν ανασταλεί, όπως και δόσεις των δανείων. Τα
ενοίκια επιδοτούνται κατά 40%. Το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
καλύπτει αµοιβές όσων αναγκάζονται να εργαστούν µε µειωµένο
ωράριο, για να προστατέψουµε θέσεις εργασίας. Και, βέβαια,
εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας επιδοτούνται, ακόµα και
µέσα στην κρίση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα εργοδότες και εργαζόµενοι ανακουφίζονται, µε µία
ακόµη σοβαρή µείωση των εισφορών. Όµως, η απασχόληση και
η υγεία της οικονοµίας συνδέονται άµεσα µε τη βιωσιµότητα των
επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και προς αυτές έχουν κατευθυνθεί έως
τώρα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα φτάσουν τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το τέλος του έτους.
Θυµίζω ότι συνολικά το πρόγραµµά µας κατά της πανδηµίας
φτάνει τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020 και σε αυτά έχουν
προϋπολογιστεί να προστεθούν, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο,
ακόµα 7,5 δισεκατοµµύρια για το 2021. Για να αντιληφθούµε λίγο
τα µεγέθη, τα ποσά αυτά αθροιζόµενα είναι περίπου όσα η χώρα
θα εισπράξει σε δάνεια αλλά και σε επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης.
Και, για να δηλώσω τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει αυτή η
αποκαλούµενη «ρευστότητα», η οποία τόσο απαραίτητη είναι για
να κρατήσει στη ζωή επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες
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είτε έχουν ανασταλεί είτε έχουν ως αποτέλεσµα της κρίσης δει
σηµαντική µείωση του τζίρου τους, να πω δυο λόγια µόνο για τον
µηχανισµό της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Είναι ένα µέτρο το οποίο αποδεδειγµένα είναι εξαιρετικά επιτυχηµένο. Αφορά σε µεσαίες, µικρές, πολύ µικρές επιχειρήσεις,
οι οποίες από τη φύση τους δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό. Γι’ αυτό και το πρόγραµµα αυτό είναι επαναλαµβανόµενο και θα βαίνει ακόµα πιο
ενισχυµένο, εφόσον αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες των καιρών.
Τα δεδοµένα είναι τα εξής: Μόλις προχθές, λίγες ηµέρες αφότου άνοιξε η σχετική πλατφόρµα, εβδοµήντα εννέα χιλιάδες επιχειρήσεις µοιράστηκαν 420 εκατοµµύρια από τον τέταρτο κύκλο
του προγράµµατος, ενός κύκλου δανεισµού κατά τον οποίο το
50% δεν είναι επιστρεπτέο. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι
αρχικές αιτήσεις ξεπέρασαν τις διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες.
Και µόλις τώρα µε ενηµέρωσε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι
ακόµα εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις θα λάβουν
σήµερα, εντός της ηµέρας -θα δουν στους λογαριασµούς τους700 ακόµα εκατοµµύρια ευρώ. Επαναλαµβάνω: Λίγες µέρες αφότου άνοιξε η σχετική πλατφόρµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δηλαδή, µέσα σε λιγότερο από µία εβδοµάδα η Κυβέρνηση
έδωσε και στήριξε µε πραγµατική ρευστότητα παραπάνω από
διακόσιες είκοσι χιλιάδες επιχειρήσεις -γιατί οι ανάγκες των επιχειρήσεων, ξέρετε, δεν µπορεί να περιµένουν- µε 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Και µιλάµε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι, όπως σας είπα,
µεγάλες. Είναι καφετέριες, ταξί, εστιατόρια, ενοικιαζόµενα δωµάτια, γυµναστήρια, κοµµωτήρια, µαγαζιά λιανικού εµπορίου, δικηγορικά γραφεία, λογιστές, φροντιστήρια σε κάθε γωνιά της
χώρας.
Θα το πω ξανά: Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να µείνουν ζωντανές. Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε µια επιχείρηση η οποία έχει βάλει τους εργαζόµενους
σε αναστολή να έχει την απαραίτητη ρευστότητα, σε συνδυασµό
µε τις ρυθµίσεις µείωσης των δανείων, ώστε να µπορεί να καλύψει τα βασικά λειτουργικά της έξοδα, να αποφύγει το φάσµα της
χρεοκοπίας, ώστε να συναντηθεί ξανά µε την ανάπτυξη, όταν µε
το καλό µπορέσουµε να αποµακρύνουµε την πραγµατικότητα
των περιοριστικών µέτρων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς, απέναντι σε όλα αυτά
-εύχοµαι να µε διαψεύσουν σήµερα οι πολιτικοί Αρχηγοί, τους
οποίους βλέπω στην Αίθουσα- η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αδυνατεί να εκφέρει κάποια τεκµηριωµένη θετική πρόταση. Βλέπω
ένα εκκρεµές ανάµεσα στην ανεύθυνη καταγγελία από τη µία και
στην ανέξοδη πλειοδοσία από την άλλη. «Όχι» σε κάθε κυβερνητική δράση.
Θα ήθελα, πραγµατικά, να ακούσω, µε ενδιαφέρει να ακούσω
και από τον κ. Τσίπρα, ο οποίος φαντάζοµαι θα πάρει τον λόγο,
κατά πόσο στηρίζει τις ρυθµίσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Αν
συµφωνεί µε τη µείωση, παραδείγµατος χάριν, των εργοδοτικών
εισφορών, αν συµφωνεί µε την αύξηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουµε τις
απόψεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τα ζητήµατα αυτά.
Όµως, µέχρι στιγµής, αυτό το οποίο ακούµε στον επίσηµο δηµόσιο λόγο είναι «όχι» σε κάθε κυβερνητική δράση. Ακούµε,
όµως, και έναν πολλαπλασιασµό: Δίνω πάντα τα διπλάσια από
αυτά τα οποία δίνει η Κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα οι προσλήψεις στην υγεία. Είχατε ξεκινήσει µε τέσσερις
χιλιάδες. Όταν διαπιστώσατε ότι έχουµε κάνει σχεδόν επτά χιλιάδες, πήγατε στις δεκαπέντε.
Είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως ξέρετε, κάθε φορά να παίρνεις
αυτά τα οποία δίνει η Κυβέρνηση και να τα παρουσιάζεις επί δύο.
Αυτή η φόρµουλα δεν δουλεύει. Δυστυχώς, δεν δουλεύει ούτε
για τα δηµοσκοπικά σας ποσοστά. Πάντως σίγουρα δεν βοηθάει
στο να χτίζετε αξιοπιστία, σε µια εποχή που η ελληνική κοινωνία
αναζητά -περισσότερο παρά ποτέ- ενότητα, σαφή και τεκµηριωµένο πολιτικό λόγο.
Για αυτό και το δικό µας βλέµµα δεν είναι στραµµένο στους
πολιτικούς µας αντιπάλους. Είναι στραµµένο στην κοινωνία, είναι
στραµµένο στον κοινό µας εχθρό. Ο κοινός εχθρός λέγεται
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COVID-19.
Αυτό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούµε ως κεκτηµένο είναι
τη δηµόσια υγεία και την οικονοµική ευηµερία και στο πλαίσιο
αυτό οι ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου αποτελούν
ψηφίδες που, δίπλα σε πολλές άλλες δράσεις της Κυβέρνησης,
διαµορφώνουν µια ολοκληρωµένη κοινωνική πολιτική. Είναι
µέτρα τα οποία έχουν ιδεολογικό πρόσηµο. Αποτελούν, όµως,
καθρέφτη του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την
άσκηση του κυβερνητικού έργου.
Απέναντι στον κορωνοϊό προκρίναµε τη δηµόσια υγεία, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του κράτους, στηρίζοντας έµπρακτα και όχι στα λόγια το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Έτσι -και
απέναντι στις οικονοµικές του συνέπειες- προκρίνουµε την απασχόληση, αναγνωρίζοντας τον κρίσιµο ρόλο των επιχειρήσεων.
Και όπως ακριβώς στο πρώτο µέτωπο, στο µέτωπο της αντιµετώπισης της πανδηµίας, δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας καλούνται να συνεργαστούν υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση
του κράτους για το κοινό καλό, έτσι και στον δεύτερο τοµέα,
αυτόν της ανάταξης της οικονοµίας, οι κόσµοι της παραγωγής
και της εργασίας οφείλουν να συναντηθούν για την αµοιβαία ευηµερία.
Και αυτή είναι η πολιτική µας. Δεν της δίνω ιδεολογικό προσδιορισµό. Θα πω ότι είναι µια πολική κοινωνικά δίκαιη. Είναι µια
πολιτική η οποία στρέφει το βλέµµα πρώτα και πάνω από όλα σε
αυτούς που δοκιµάζονται περισσότερο σήµερα στην ελληνική
κοινωνία. Είναι µια πολιτική η οποία διαπνέεται από µια εθνική
µατιά, κοιτάζει το όλο, το συνολικό καλό της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισµούς.
Το έχω πει πολλές φορές. Θα το πω ξανά και σήµερα: Θα
βγούµε από αυτή την κρίση όρθιοι, αλλά, πάνω από όλα, πρέπει
να βγούµε και από αυτή την κρίση ενωµένοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Έχει ζητήσει τον λόγο να µιλήσει αµέσως µετά ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια αναφορά στη σηµερινή ηµέρα.
Όπως ξέρετε, περισσότερες από δυόµισι χιλιάδες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία και τα
περιστατικά αυτά έκαναν µια κατακόρυφη αύξηση, δυστυχώς, σε
όλο τον κόσµο την περίοδο της καραντίνας. Είχαµε, έχει καταγραφεί 230% αύξηση των κρουσµάτων ενδοοικογενειακής βίας
µέσα στην πανδηµία.
Είναι, λοιπόν, µια µέρα που πρέπει όλοι να ενώσουµε τη φωνή
µας, αναδεικνύοντας την ανάγκη να µη µείνει καµµία γυναίκα
µόνη της. Πριν από µία εβδοµάδα είχαµε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό στη χώρα µας, µια ανθρωποκτονία, µια γυναικοκτονία στην περιοχή της Μάνης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το κρίσιµο που πρέπει να ειπωθεί σήµερα
από όλους είναι ότι πρέπει να γίνει δύναµη η φωνή των γυναικών
που βρίσκονται σήµερα σε καθεστώς ενδοοικογενειακής βίας και
δεν τολµούν να αρθρώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν βοήθεια.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ -γιατί αναφέρθηκε και ο κ. Μητσοτάκης πιο πριν- στο γεγονός ότι τα δίκτυα δοµών υποστήριξης
κακοποιηµένων γυναικών σε όλη τη χώρα, όσο και ο τηλεφωνικός
αριθµός, η Γραµµή «S.O.S.» ήταν και τα δύο αυτά -και τα δίκτυα
που στήθηκαν και η Γραµµή «S.O.S.»- ένα έργο της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίροµαι που αναγνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης την αξία
τους. Επίσης, να θυµίσω και την υπογραφή της Σύµβασης της
Κωνσταντινούπολης, που και αυτό έγινε επί των ηµερών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στα επίκαιρα ζητήµατα
της σηµερινής συνεδρίασης. Θα ασχοληθώ -δεν υπάρχει αµφιβολία- και µε τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο που φέρνει σε ψήφιση.
Όµως, δεν µπορώ να αρνηθώ την πρόκληση να αναφερθώ στη
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γενικότερη κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, ξεκινώντας την
οµιλία µου, διότι η κατάσταση που βιώνουµε είναι πράγµατι δραµατική. Είναι δραµατική, έχουµε κάθε µέρα εκατόµβη νεκρών στα
δηµόσια νοσοκοµεία. Πρόκειται για µια δραµατική κατάσταση.
Θα έλεγα το εξής, γιατί έχω επιλέξει όλες αυτές τις µέρες να
µην είµαι στο γραφείο µου. Με µέτρα προστασίας, επισκέπτοµαι
δηµόσια νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα, όπου βλέπω την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν γιατροί και νοσηλευτές. Όµως,
η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου, ιδιαίτερα στις νοσοκοµειακές µονάδες της Βόρειας Ελλάδας, σε όλη τη Μακεδονία αλλά
και στη Θεσσαλία.
Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και η αίσθηση που µας δίνετε, κύριε Μητσοτάκη, τόσο στα ζητήµατα στα οποία αναφερθήκατε, που αφορούν την οικονοµία -είπα θα ασχοληθώ και µε
αυτά- όσο όµως και, θα έλεγα κυρίως, -διότι τούτη την ώρα το
µυαλό όλων µας, και έτσι πρέπει, είναι στην ανθρώπινη ζωή-, η
αίσθηση -επαναλαµβάνω- που δίνετε ως Κυβέρνηση είναι ότι βρίσκεστε σε vertigo, είναι ότι βρίσκεστε σε πλήρη απώλεια επαφής
µε την πραγµατικότητα, επαφής µε το περιβάλλον.
Και επειδή πολλές φορές το έχετε πει από αυτό εδώ το Βήµα,
θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν σας ζητάµε ούτε να γίνετε Μεσσίας
ούτε Μωυσής -άλλοι αναφέρθηκαν σε αυτό, όχι εµείς- ούτε Άη
Γιώργης να σκοτώσετε τον κορωνοϊό, όπως ο Άη Γιώργης τον
δράκο. Δεν σας ζητάµε να κάνετε κάτι υπεράνθρωπο. Είναι µια
παγκόσµια δυσκολία αυτή η οποία βιώνουµε. Δεν σας ζήτησε κανείς να σκοτώσετε τον ιό.
Το ελάχιστο που σας ζητάµε είναι να µη σκοτώνετε την κοινή
λογική. Αυτό σάς ζητάµε. Είναι να µη νοµίζετε -και εσείς και οι
Υπουργοί σας, που βγαίνουν λαλίστατοι τούτες τις µέρες στα τηλεοπτικά παράθυρα- ότι απευθύνεστε σε κρετίνους. Να έχετε
στοιχειώδη ενσυναίσθηση της πραγµατικότητας που βιώνει σήµερα η χώρα. Αυτό σάς ζητάµε!
Να µη βγαίνουν οι Υπουργοί σας στα τηλεοπτικά παράθυρα,
ενώ χάνουµε κάθε µέρα πάνω από εκατό συµπολίτες µας -πολλοί
από αυτούς θα µπορούσαν να είχαν σωθεί-, και να λένε ότι πανηγυρίζουν! Να µη µας λένε ότι είναι θλιµµένοι, ότι είναι στεναχωρηµένοι, ότι είναι καταβεβληµένοι, αλλά ότι αναλαµβάνουν
έστω ένα µέρος της ευθύνης γι’ αυτή την πραγµατικότητα που
µας βρήκε, της πολιτικής ευθύνης!
Όµως, να λένε ότι πανηγυρίζουν, διότι υπάρχουν άλλες χώρες
όπου πεθαίνουν περισσότεροι; Και µάλιστα να µας λένε, νοµίζοντας ενδεχοµένως ότι απευθύνονται σε πολίτες χαµηλής νοηµοσύνης, ο πιο κοντινός σας Υπουργός χθες, ο κ. Γεραπετρίτης, να
βγαίνει και να λέει ότι, αν είχαµε περισσότερες ΜΕΘ, θα είχαµε
και περισσότερους νεκρούς;
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Στοιχειώδης ταπεινότητα χρειάζεται αυτή την ώρα και ενσυναίσθησης και όχι πλήρης απώλεια συναισθηµατικής νοηµοσύνης, διότι αυτό επιδεικνύετε. Δεν τα λέω
εγώ αυτά. Τα λένε σε αναρτήσεις τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης διευθυντές εφηµερίδων που δεν στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τι συµπεριφορά είναι αυτή; Θα δώσετε µια εξήγηση;
Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ως Πρωθυπουργός αυτές τις δηλώσεις των Υπουργών σας τις καλύπτετε, τις συµµερίζεστε;
Όµως, το χειρότερο απ’ όλα όσα κάνατε είναι το εξής. Εδώ µιλήσαµε και την προηγούµενη φορά για τις πολιτικές ευθύνες, για
τις αδυναµίες, για τα λάθη, τις διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις
που έχουµε, σε σχέση µε τη λειτουργία του δηµόσιου χώρου συνολικά, άρα και του δηµόσιου συστήµατος υγείας, είναι γνωστά
όλα αυτά. Δεν θέλω σήµερα να αναφερθώ επί µακρόν επί αυτών
των ζητηµάτων. Όµως, τουλάχιστον αυτό που θα σας ζητούσα
είναι να ασχοληθείτε έστω και λίγο µε την ουσία και όχι µε την
επικοινωνία και να µη µας κοροϊδεύετε! Πόσο άλλο πια θα µας
κοροϊδεύετε;
Ανακοινώσατε χθες, για να καλύψετε την γκάφα του κ. Γεραπετρίτη, σε πρωινό τηλεοπτικό σταθµό, ξαφνικά -και άλλαξε η
ατζέντα για λίγη ώρα σε µέσα µαζικής επικοινωνίας- ότι κάνετε
µια µεγάλη ελεηµοσύνη, ότι κάνετε µια µεγάλη -εγώ δεν το υποτιµώ- παρέµβαση, µια κορυφαία παρέµβαση, σε ό,τι αφορά τους
επικουρικούς γιατρούς µέσα στις ΜΕΘ.
Μα, ποιους κοροϊδεύετε; Το είχατε ήδη ανακοινώσει αυτό! Δεν
το είχατε ήδη ανακοινώσει; Δεν είχατε βγει και είχατε φέρει εδώ
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τροπολογία στη Βουλή, πριν από έναν µήνα, για τριακόσιους επικουρικούς εντατικολόγους, που θα µονιµοποιηθούν; Διακόσιοι
ήταν στην αρχή και είχαν προκηρυχθεί διακόσιες θέσεις από το
καλοκαίρι και σπεύσατε να καλύψετε και άλλους εκατό επιλαχόντες και το φέρατε εδώ τελευταία στιγµή και σας κατηγορήσαµε
σύσσωµη η Αντιπολίτευση ότι το κάνατε τόσο λίγο και τόσο αργά
και µάλιστα σας κατηγορήσαµε ότι είναι και απόδειξη της αδυναµίας σας να έρθετε εγκαίρως και να ενισχύσετε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας!
Και αυτό το οποίο ήδη είχατε κάνει, βγήκατε χθες και µε τυµπανοκρουσίες και το επαναλαµβάνατε µε άλλα λόγια, καθώς και
σήµερα εδώ στη Βουλή, µε άλλα λόγια τώρα. Λέτε ότι θα καλύψετε τις θέσεις των επικουρικών ιατρών που είναι στις µονάδες
εντατικής θεραπείας. Το ίδιο πράγµα λέτε και θα σας εξηγήσω
γιατί λέτε το ίδιο πράγµα. Γιατί οι τριακόσιες θέσεις που καλύψατε, καταλαµβάνουν σχεδόν το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται µέσα στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα αυτή η
χθεσινή τυµπανοκρουσία για ποιους είναι, ποιους αφορά, πόσους στον αριθµό; Δέκα, δεκαπέντε επιπλέον; Όµως, όλα για την
επικοινωνία! Τίποτα για την ουσία! Όλα για την επικοινωνία.
Κι εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη. Ωραία, λοιπόν,
µε τους εντατικολόγους επικουρικούς. Με τους άλλους επικουρικούς γιατρούς τι θα γίνει; Με αυτούς που έρχονται καθηµερινά
σε επαφή µε ασθενείς COVID;
Κι εγώ θα σας πω και κάτι, διότι µπορεί να µην την έχετε αυτή
την εµπειρία. Έχετε να επισκεφτείτε ένα δηµόσιο νοσοκοµείο
από τον Μάρτη, τότε που τα περιστατικά δεν ήταν πολλά. Τούτη
την ώρα ο µεγάλος κίνδυνος µόλυνσης για τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή µε περιστατικά δεν
είναι µέσα στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Διότι εκεί µπαίνουν
οι άνθρωποι σαν αστροναύτες, και καλά κάνουν, τηρούν όλα τα
µέτρα προστασίας.
Ο µεγάλος κίνδυνος µόλυνσης είναι στα ΤΕΠ, στα τµήµατα
εκτάκτων περιστατικών, εκεί όπου έρχεται το περιστατικό και κανείς δεν ξέρει αν είναι φορέας ή όχι, αν νοσεί µε τον ιό ή όχι. Και
τον περιλαµβάνουν οι άνθρωποι, τον νοσηλεύουν, του κάνουν το
τεστ, έρχονται σε επαφή µαζί του. Ο µεγάλος κίνδυνος µόλυνσης
για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι στις κλινικές
COVID, εκεί που αυτή τη στιγµή που µιλάµε για εξήντα, εβδοµήντα, ογδόντα ανθρώπους µολυσµένους µε τον ιό είναι τέσσερις γιατροί, εκ των οποίων συνήθως οι µισοί είναι επικουρικοί.
Αυτοί δεν δικαιούνται µονιµοποίησης;
Άρα για επικοινωνιακούς και µόνο λόγους προβαίνετε σε τέτοιου είδους πράξεις, γιατί νοµίζετε ότι τα πάντα είναι επικοινωνία, αλλά τα κάνετε χειρότερα! Διότι δηµιουργείτε δύο ταχύτητες. Δηµιουργείτε ανισότητες περισσότερες από το να λύνετε
προβλήµατα.
Το ίδιο κάνατε και σε σχέση µε αυτό το οποίο εξαγγείλατε, να
έρχονται ιδιώτες γιατροί µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και
σήµερα είναι πρωτοσέλιδο στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ότι από τους
διακόσιους τόσους µόνο δεκαπέντε -δεν θυµάµαι τον αριθµόέχουν ενταχθεί στο σύστηµα.
Όµως και αυτό που κάνατε, δηλαδή να εντάξετε τους ιδιώτες
µε καθαρό µισθό 2.000 ευρώ αφορολόγητο, όταν αυτή τη στιγµή
ο επικουρικός, που µπορεί να είναι από το πρωί µέχρι το βράδυ
δίπλα σε ασθενείς COVID, παίρνει 1.300 ευρώ, δηµιουργεί γιατρούς δύο ταχυτήτων και µισθούς δύο ταχυτήτων.
Άρα, λοιπόν, οι παρεµβάσεις που κάνετε µόνο για το θεαθήναι,
µόνο για την επικοινωνία, µόνο για να γράψουν τα sites «τι καλός
που είστε», τα πρωτοσέλιδα των µέσων δικτύωσης που έχουν
αδρά επιχορηγηθεί µε διαφηµιστική πίτα από τη λίστα του κ.
Πέτσα για να σας αποθεώνουν, αντί να λύνουν προβλήµατα, δηµιουργούν ακόµα περισσότερα προβλήµατα, επιδεινώνουν το
πρόβληµα!
Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Διότι απευθυνθήκατε εδώ ξανά µε
ένα υποτιµητικό ύφος απέναντι στην Αντιπολίτευση, που όλα τα
κόµµατα καταθέτουν προτάσεις, δεν επιδείξαµε την ανευθυνότητα
που είχατε επιδείξει εσείς. Με εκατό νεκρούς την ηµέρα είµαστε,
κύριε Μητσοτάκη. Κι εσείς για τριάντα νεκρούς όλο τον χρόνο από
την απλή γρίπη είχατε έρθει σε αυτή την Αίθουσα και µας κουνάγατε το δάχτυλο. Και µας λέτε ότι δεν έχουµε προτάσεις.
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Σας ερωτώ, λοιπόν, µιας και είστε τόσο γενναιόδωρος και τα
κάνετε όλα καλά: Με τα βαρέα και ανθυγιεινά τι θα γίνει; Θα ενταχθούν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά; Είναι
δίκαιο το αίτηµα ή δεν είναι; Οι νοσηλευτές στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Όσον αφορά τις µόνιµες προσλήψεις, θα υπάρξουν µόνιµες
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών ή ως αυτοκράτορας θα
απονέµετε κατά καιρούς χάρη σε διακόσιους, τριακόσιους, όπως
εσείς επιλέγετε, για να γράφουν κάποια πρωτοσέλιδα;
Αυξήσεις στο µισθολόγιο θα υπάρξουν ουσιαστικές; Θα υπάρξουν αυξήσεις στους µισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών;
Ξέρετε, υπάρχουν νοσηλευτές συµβασιούχοι, όχι µόνιµοι, οι
οποίοι περνάνε όλο το βράδυ στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών -όλο το βράδυ, είναι η βραδινή τους βάρδια- και περιθάλπουν ανθρώπους που είναι και µολυσµένοι και βρίσκονται και
στην αγωνία του θανάτου -γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα- για
10 ευρώ. Παίρνουν 10 ευρώ για τη βραδινή βάρδια.
Θα µου πείτε, όλα αυτά τώρα υπάρχουν; Όχι, δεν υπάρχουν
τώρα, θα είµαι ειλικρινής. Υπάρχουν χρόνια και θα σας απαντήσω
και σε αυτό. Όµως, τώρα είναι µια ευκαιρία αυτές τις µεγάλες
αδυναµίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να τις αντιµετωπίσουµε.
Γιατί είναι µια µεγάλη ευκαιρία; Γιατί τώρα δεν υπάρχει -ευτυχώς!- η τρόικα πάνω από το κεφάλι σας, δεν σας λέει κανείς κάτι.
Γιατί και µετά που έφυγε η τρόικα από τον Αύγουστο του 2018
µέχρι και τον Φλεβάρη του τρέχοντος έτους, που ξεκίνησε η πανδηµία, και εσείς ήσασταν υποχρεωµένος για το 3,5% πλεόνασµα.
Σήµερα δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση.
Αντιθέτως, σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει «δαπανήστε όσα
χρειάζονται, για να στηρίξετε τα συστήµατα υγείας». Υπάρχουν
37 δισεκατοµµύρια ευρώ στο δηµόσιο ταµείο. Εµείς φροντίσαµε
για µια κρίσιµη στιγµή. Υπάρχει το Ταµείο Ανάκαµψης, θα έρθουν
χρήµατα, δισεκατοµµύρια, τα επόµενα χρόνια. Υπάρχει η δυνατότητα φθηνού δανεισµού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χάρη στο γεγονός ότι εντάχθηκε και η Ελλάδα, αφού
βρήκαµε λύση ρύθµισης για το χρέος, στο έκτακτο πρόγραµµα,
το QE. Υπάρχει και ένα µεγάλο πακέτο 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ
ως δυνατότητα από τον ESM µε 0,1 επιτόκιο, αλλά δεν χρειάζεται
να το πάρετε. Έχετε τη δυνατότητα να δαπανήσετε.
Και, ενώ έχετε τη δυνατότητα να δαπανήσετε, εσείς έρχεστε
φέτος και αυτό το οποίο κάνετε είναι να παίζετε µε τα νούµερα
και να κάνετε επικοινωνιακά παιχνιδάκια, διότι στην πραγµατικότητα αυτό που κάνετε είναι να καταθέτετε έναν προϋπολογισµό,
στον οποίο είναι κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ χαµηλότερες οι δαπάνες υγείας φέτος. Το 2021 οι δαπάνες υγείας είναι κατά 600
εκατοµµύρια ευρώ λιγότερες. Ορίστε, εδώ είναι και το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι από τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε, αυτόν που θα
συζητήσουµε και συζητάµε ήδη στις επιτροπές.
Σε µια χρονιά, όπου αν ένα πράγµα έπρεπε να δούµε ήταν να
αυξήσουµε τις δαπάνες για την υγεία, τώρα, που υπάρχει η δυνατότητα να επιλύσουµε χρόνια προβλήµατα.
Λένε τα δηµοσιογραφικά «παπαγαλάκια» και τα τιτιβίζουν και
πολλοί εδώ σε αυτή την Αίθουσα: «Τι κάνατε εσείς;».
Εµείς σε συνθήκες σκληρής δηµοσιονοµικής κρίσης -όταν
έπρεπε µε άδεια ταµεία να ξανασηκώσουµε όρθια τη χώρα και
να δηµιουργήσουµε δυνατότητες αξιοπιστίας στην Ευρώπη, να
βγούµε από τα µνηµόνια, να ρυθµίσουµε το χρέος- κάναµε δεκαεννιάµισι χιλιάδες προσλήψεις µόνιµων και έκτακτων στο σύστηµα υγείας. Αυξήσαµε τις κλίνες στις µονάδες εντατικής θεραπείας κατά εκατόν είκοσι, χωρίς να υπάρχει η πανδηµία.
Εσείς από τις 7 Ιουλίου του 2019 µέχρι να ξεκινήσει η πανδηµία, για επτά, οκτώ µήνες περίπου, ούτε µία κλίνη δεν οικοδοµήσατε σε µονάδες εντατικής θεραπείας, ούτε µία! Και τώρα και σε
αυτό παίζετε µε τους αριθµούς, διότι προσθέτετε διαρκώς και
τις κλίνες που αφορούν στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά δεν είναι εκεί
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το ζήτηµα.
Το ζήτηµα -και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές- είναι ότι
όσες κλίνες και αν υπάρξουν, αν δεν στελεχωθούν από προσωπικό, δεν µπορούν να λειτουργήσουν, διότι η κλίνη της µονάδας
εντατικής θεραπείας θέλει τουλάχιστον τρεις µε τέσσερις νοσηλευτές και έναν γιατρό ανά κλίνη. Δεν τα ξέρουµε αυτά;
Όσον αφορά το µισθολόγιο, είναι κρίσιµο το µισθολόγιο των
γιατρών, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, ακόµα και αν κάνουµε
προσλήψεις αύριο το πρωί, µπορεί να µην υπάρχει προσφορά σε
συγκεκριµένες ειδικότητες.
Και δεν υπάρχει προσφορά, κύριε Μητσοτάκη. Και το ξέρετε
γιατί και εσείς δεν είστε κλεισµένος σε γυάλα, ταξιδεύετε, έχετε
πάει στη Μεγάλη Βρετανία πολλές φορές. Δεν υπάρχει προσφορά, διότι γνωρίζετε ότι είναι χιλιάδες οι Έλληνες γιατροί εκεί.
Στη Γερµανία το ίδιο, στη Σουηδία το ίδιο. Αν πας σε δηµόσιο νοσοκοµείο στη Σουηδία, µιλάνε ελληνικά οι γιατροί εκεί, γιατί οι
νέοι γιατροί που φεύγουν από τη χώρα, οι νέοι επιστήµονες, δεν
έχουν κίνητρο για να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Πώς θα την αντιµετωπίσουµε
αυτή; Δεν είναι µια ευκαιρία τώρα να αντιµετωπίσουµε αυτές τις
παθογένειες στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Όµως, εσάς τι σας αρέσει; Σας αρέσει να κάνετε διαρκώς µακάβριες συγκρίσεις. Την ώρα που έχουµε εκατό νεκρούς την
ηµέρα -κάθε µέρα- τις τελευταίες µέρες, κάνετε σύγκριση µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον αριθµό των νεκρών και µάλιστα
όχι ανά µονάδα πληθυσµού, στον συνολικό αριθµό των νεκρών.
Για κάνετε και µια σύγκριση στις δαπάνες που δίνουν προ κορωνοϊού αυτές οι χώρες σε ετήσια βάση για το εθνικό σύστηµα
υγείας και όχι σε απόλυτο νούµερο, σε ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ο
µέσος ευρωπαϊκός όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι 7% του ΑΕΠ. Σε κάθε χώρα δίνουν 7% σε δαπάνες για την
υγεία. Εµείς είµαστε στο 4,9%. Δεν είναι µια ευκαιρία τώρα να
αυξήσουµε τις δαπάνες για τη δηµόσια υγεία; Δεν µπορούµε σε
έναν χρόνο να το κάνουµε, σε δύο, σε τρία;
Όµως, εσείς έρχεστε και στον προϋπολογισµό, που θα πρέπει
να αυξηθούν, µειώνετε κατά 600 εκατοµµύρια ευρώ.
Πάµε και σε µια άλλη λαθροχειρία. Βγήκα προχτές και είπα:
Πήρα τον πίνακα του ΟΟΣΑ -και αυτό το αµφισβητήσατε, ακόµα
και αυτό- που δείχνει ότι η χώρα µας είναι προτελευταία σε δαπάνες για την υγεία µετά την περίοδο της πανδηµίας, µετά την
έναρξη της πανδηµίας.
Και βγήκατε, κύριε Μητσοτάκη και εσείς και ο κυβερνητικός
σας εκπρόσωπος, να το διαψεύσετε, κάνοντας απανωτές λαθροχειρίες. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Σας είπα και στην αρχή
της οµιλίας µου ότι δεν σας ζητάει κανένας να γίνετε Μωυσής.
Να µην κοροϊδεύετε, να µη λέτε ψέµατα. «Να διαψεύσετε», λέτε,
«µέχρι τον Απρίλη ήταν αυτές οι δαπάνες και έχουµε δώσει πάνω
από 700 εκατοµµύρια ευρώ». Πού είναι τα 700 εκατοµµύρια
ευρώ; Δεν ντρέπεστε να εντάσσετε στις δαπάνες για την υγεία
τις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόµενων σε
αναστολή; Τις εντάσσετε σε δήθεν δαπάνες για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δηλαδή τη χασούρα των διαλυτικών πολιτικών σας
την εντάσσετε στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Και δεύτερη λαθροχειρία: Ισχυρίζεστε ότι δώσατε 200 εκατοµµύρια ευρώ αµοιβές έκτακτου και επικουρικού προσωπικού. Η
αλήθεια είναι ότι οι επιπλέον δαπάνες για έκτακτο και επικουρικό
προσωπικό είναι µόλις 81 εκατοµµύρια ευρώ.
Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Και τρίτη λαθροχειρία: Ξέρετε, δεν θα καταθέσω δικά µας.
Είναι του προϋπολογισµού. Διότι, εντάξει, µπορεί να κοροϊδεύετε
λίγους για πολύ καιρό, πολλούς για λίγο καιρό, πολλούς για
πάντα δεν µπορείτε να κοροϊδεύετε. Εσείς καταθέσατε αυτόν τον
προϋπολογισµό. Και εσείς εδώ έχετε καταθέσει και την εκτέλεση
του προϋπολογισµού για το τρέχον έτος.
Και σας δείχνω τη σύγκριση των πινάκων 326 του προϋπολογισµού του 2020 και 324 του 2021, για του λόγου το αληθές.
Και, τέλος, ισχυρίζεστε ότι δώσατε 293 εκατοµµύρια ευρώ για
προµήθεια εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού και µέχρι τα τέλη
Σεπτέµβρη από τον κρατικό προϋπολογισµό των νοσοκοµείων
και της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας λόγω κορωνοϊού ήταν
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µόλις 144 εκατοµµύρια ευρώ.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα προτελευταία και καταϊδρωµένη η χώρα µας, για να µην
πω ότι µπορεί να έχασε και την προτελευταία θέση µέχρι τέλος
του χρόνου και να είναι τελευταία σε δαπάνες.
Αν αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είναι ιδεοληψία, αν αυτό
δεν έχει να κάνει µε την ιδεολογική σας εµµονή, µε την αντίθεσή
σας, την ιδεολογική εν γένει αντίθεσή σας µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και µε το γεγονός ότι στο πρόγραµµά σας πριν από τον
κορωνοϊό είχατε τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και
την αλλαγή του νοµικού πλαισίου -σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου θέλετε να µετατρέψετε µία σειρά από δηµόσια νοσοκοµεία-, τότε µε τι έχει να κάνει; Έχει να κάνει µε την αναλγησία
σας; Εµείς λέµε πως όχι και τόσο. Έχει να κάνει µε την ιδεοληψία
σας και όχι µόνο µε την αναλγησία σας.
Σας κατέθεσα στα Πρακτικά, κυρίες και κύριοι, και το σχέδιο
του προϋπολογισµού στο οποίο αναφέρονται τα µείον 600 εκατοµµύρια για το 2021, σε σχέση µε τις δαπάνες για την υγεία.
Θα προσπαθήσω να µιλήσω για ακόµα δέκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, έστω επτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Προτιµώ επτά λεπτά,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντάξει, επτά λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σας ευχαριστώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Έρχοµαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σε ορισµένα κρίσιµα, πολύ κρίσιµα, κατά την άποψή µου, ζητήµατα,
που αφορούν την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη σήµερα.
Ο κ. Μητσοτάκης σήµερα µας µίλησε για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Το ονόµασε στην οµιλία του όχι ως κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης, αλλά ως ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Όπως και να το πει κανείς, η αλήθεια είναι µία και είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2015 άφησε σε εµάς που παραλάβαµε µόλις τριάντα χιλιάδες δικαιούχους σε ένα πιλοτικό
πρόγραµµα το οποίο αφορούσε δεκατρείς µονάχα δήµους, ενώ
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε σε εσάς το 2019 ένα θεσµοθετηµένο ολοκληρωµένο πρόγραµµα, ένα καθολικό πρόγραµµα,
που αφορά επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα.
Το δεύτερο και κρίσιµο ζήτηµα είναι το εξής: Στην τριτολογία
σας στη Βουλή στην προηγούµενη συνεδρίαση, όπου κάνατε δηλώσεις για τα κρίσιµα θέµατα της πανδηµίας, ήρθατε να υποστηρίξετε ουσιαστικά µε ένα συναινετικό ύφος -σε πλήρη αντίθεση
µε τις δύο προηγούµενες οµιλίες σας- την πρότασή µου για να
υπάρξει οικονοµική ενίσχυση των πιο αδύναµων νοικοκυριών. Είπατε επί λέξει τα εξής: «Για την πρόταση του κ. Τσίπρα για την
οικονοµική ενίσχυση των πιο αδύναµων νοικοκυριών, θα υπάρξει
οικονοµική ενίσχυση των πιο αδύναµων νοικοκυριών τα Χριστούγεννα.». Μάλιστα. Και έρχεστε σήµερα και πανηγυρίζετε γι’ αυτό,
για την οικονοµική ενίσχυση των πιο αδύναµων νοικοκυριών.
Περιµέναµε κι εµείς ότι θα υπήρχε µια ουσιαστική οικονοµική
στήριξη. Εµείς προτείναµε το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης που
αφορά οριζόντια ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού, γιατί
ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού σήµερα έχει τεράστια
απώλεια εισοδήµατος. Και έρχεστε εσείς και κάνετε τη µεγάλη
φιλανθρωπία, να διπλασιάσετε για τον µήνα Δεκέµβριο το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, το «ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα»,
όπως το λέτε εσείς, που αφορά διακόσια πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά.
Ας δούµε, λοιπόν, τι είναι το µεγάλο ανδραγάθηµα που κάνετε
εσείς. Είναι 55 εκατοµµύρια ευρώ. Ορίστε, το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, για να ξέρετε τι λέτε, όταν ζητάτε και τα χειροκροτήµατα των Βουλευτών σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµή-
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µατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσέξτε τώρα: Το 2016, σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας, µε την τρόικα πάνω από το κεφάλι µας, µε τον ίδιο τον Σόιµπλε πάνω από το κεφάλι µας και δώσαµε 629 εκατοµµύρια ευρώ
για να στηρίξουµε οριζόντια ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες
δικαιούχους και όχι µόνο διακόσια πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά.
Το 2017 δώσαµε 750 εκατοµµύρια ευρώ σε τριάµισι εκατοµµύρια
δικαιούχους. Το 2018 δώσαµε 780 εκατοµµύρια ευρώ σε τρία
εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες δικαιούχους σε συνθήκες δηµοσιονοµικής κρίσης και µε µνηµόνια πάνω από το κεφάλι µας.
Και τώρα που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς -πώς το λένε
στην Ευρώπη;- ρήτρας διαφυγής και δεν υπάρχει τρόικα, δεν
υπάρχουν µνηµόνια, δεν υπάρχει περιορισµός για 3,5%, το µεγάλο ανδραγάθηµα που κάνετε, το µεγάλο φιλοδώρηµά σας
είναι να δώσετε 55 εκατοµµύρια ευρώ στους πιο αναξιοπαθούντες; Αυτό είναι το µέρισµα που δίνετε; Νοµίζω ότι ντράπηκε και
η ντροπή, όπως καλά είπε η Τοµεάρχης Οικονοµικών Έφη
Αχτσιόγλου, µετά τις ανακοινώσεις σας. Είναι ντροπή αυτό το
πράγµα! Γι’ αυτό πανηγυρίζετε;
Ή µήπως πανηγυρίζετε για το ότι έχετε σώσει τις επιχειρήσεις;
Πριν από λίγο, µας είπατε ότι έχετε σώσει τις επιχειρήσεις. Μάλιστα! Μιλάτε διαρκώς για 24 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μέχρι τα
τέλη του Σεπτέµβρη είχαν εκταµιευθεί 6,7 -για το µετά δεν έχω
εικόνα ή µάλλον να µας τα πείτε εσείς, εσείς πρέπει να µας πείτεαπό τα οποία τα 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι δάνεια. Και λέτε
ότι αυτή τη στιγµή οι επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί ουσιαστικά
απέναντι στην κρίση. Δεν ξέρω ποιες επιχειρήσεις έχετε στο
µυαλό σας. Αν έχετε στο µυαλό σας την «AEGEAN», ενδεχοµένως να έχει στηριχθεί. Και καλώς τη στηρίξατε. Εµείς δεν λέµε
ότι κακώς τη στηρίξετε, αλλά να πάρει δικαιώµατα και το δηµόσιο, όπως γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αν τώρα µιλάτε για επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν δάνεια
από τις τράπεζες χωρίς να τα χρειάζονται -γιατί από τα 50 δισεκατοµµύρια επιπλέον ρευστότητας των τραπεζών, το τρέχον
έτος έχουν δώσει µόνο 10 και από αυτά τα µισά τα έχουν δώσει
σε πέντε επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται τόσο πολύ ρευστότητα όσο οι υπόλοιπες-, ενδεχοµένως να έχετε δίκιο.
Όµως, αν οι άνθρωποι που δουλεύουν στη µεγάλη πλειοψηφία
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σήµερα σας άκουσαν να µιλάτε
εδώ, αν άκουσαν σήµερα την οµιλία σας, θα βράζουν από θυµό
ή θα θεωρούν ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου.
Και βεβαίως ο προϋπολογισµός ο οποίος έχετε παρουσιάσει
και θα τεθεί σε συζήτηση στη Βουλή και προβλέπει για το τρέχον
έτος ύφεση 10,5% και πολύ µικρή ανάκαµψη 4,8% το 2021 -µακάρι, λέω εγώ-, προβλέπει και 3,6 δισεκατοµµύρια περισσότερους φόρους σ’ αυτούς που σήµερα βρίσκονται σε αδιέξοδο για
το 2021. Και έρχεστε να τους πείτε ότι παίρνουν ζεστό χρήµα
µέσα από τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω σ’ αυτό. Οποιαδήποτε µείωση και ελάφρυνση τούτη την
ώρα, κύριε Μητσοτάκη, είναι θετική. Οποιαδήποτε!
Η κριτική µας, όµως, εδώ έγκειται στο εξής: Αν την ελάφρυνση
του µη εργασιακού κόστους, του ασφαλιστικού κόστους, την
επωµιζόταν ο κρατικός προϋπολογισµός, έστω και για µια περίοδο που αφορά την περίοδο της κρίσης, θα ήταν ένα πολύ θετικό µέτρο. Όταν, όµως, τη χασούρα την επωµιστεί ο ΟΑΕΔ, στην
πραγµατικότητα αυτό που κάνετε είναι να στερείτε από τους ίδιους τους εργαζόµενους παροχές και δυνατότητες που ο ΟΑΕΔ
πρέπει να δίδει, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Θα στερούνται παροχές οι άνεργοι και οι εργαζόµενοι. Εκεί έγκειται το στοιχείο της κριτικής µας.
Έρχοµαι στις δικές µας προτάσεις. Έχω προαναγγείλει -και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει σήµερα στη Βουλή τροπολογίες που
αφορούν την ουσιαστική ενίσχυση των συµπολιτών µας που βρίσκονται σε άµεση ανάγκη. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν, πρώτον, την καταβολή στο ακέραιο του δώρου των Χριστουγέννων,
το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης και την άµεση στήριξη ευάλωτων
οµάδων.
Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά το δώρο των Χριστουγέννων
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και µε δεδοµένη την αδυναµία των πληττόµενων επιχειρήσεων
για την καταβολή του δώρου -µην κοροϊδευόµαστε, συνοµιλήστε
µε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, µε τους ανθρώπους της εστίασης για να σας πουν αν έχουν τη δυνατότητα- αλλά και µε δεδοµένη την άµεση ανάγκη των εργαζόµενων για ενίσχυση του
εισοδήµατός τους και για να πάρουν ακέραιο το δώρο, πιστεύουµε ότι το κράτος οφείλει να αναλάβει την πλήρη κάλυψη
του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζόµενους των πληττόµενων επιχειρήσεων, µε βάση τον ονοµαστικό τους µισθό.
Επίσης, εισηγούµαστε την καταβολή εντός του Δεκέµβρη του
εισοδήµατος έκτακτης ανάγκης, όπως είπα πιο πριν, για την ενίσχυση όλων των νοικοκυριών που περιλαµβάνουν έστω και ένα
µέλος τους που είναι άνεργος, επιδοτούµενος ή µη, επισφαλώς
εργαζόµενος µε µπλοκάκι, εργόσηµο, εποχικός, που είναι αγρότης, που ανήκει στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που είναι εργαζόµενος στον πολιτισµό, που είναι ελεύθερος επαγγελµατίας και
αυτοαπασχολούµενος και έχει δει τα εισοδήµατά του να πλήττονται ραγδαία τον καιρό της πανδηµίας. Προτείνουµε 400 ευρώ
για το πρώτο ενήλικο µέλος κάθε νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε
επιπλέον ενήλικο και 100 ευρώ για κάθε ανήλικο µέλος νοικοκυριού.
Εισηγούµαστε, επίσης, να προβείτε άµεσα στη δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και την
απαγόρευση διακοπής παροχών ρεύµατος, ύδατος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο, ειδικότερα σε
πληθυσµιακές οµάδες πληττόµενες από την πανδηµία. Μιλάµε
για ένα µέτρο το οποίο έχει ακολουθηθεί σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και, µιας και µιλάµε για πρόσβαση στο διαδίκτυο,
ιδίως όταν αυτό αφορά σήµερα τη µοναδική δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση, είναι κρίσιµο ζήτηµα, που αφορά την ισότητα
και την κοινωνική δικαιοσύνη στον κοινωνικό ιστό.
Τέλος, προτείνουµε να ληφθούν µέτρα ενίσχυσης των συµπολιτών µας µε αναπηρία, µε µία ειδική τροπολογία που καταθέτουµε: πρώτον, παράταση σε όλους όσοι ήδη παίρνουν αναπηρικό επίδοµα για έξι ακόµα µήνες, χορήγηση του επιδόµατος σε
όσους κατέθεσαν για πρώτη φορά πλήρεις φακέλους στον
ΟΠΕΚΑ, αποζηµίωση της διάγνωσης σε ιδιώτες γιατρούς για δεκατέσσερις χιλιάδες συµπολίτες µας ΑΜΕΑ που δεν µπορούν να
συµπληρώσουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο, γιατί τα νοσοκοµεία -λόγω αυξηµένου φόρτου- δεν ανταποκρίνονται και, τέλος,
χορήγηση ειδικά για τον Δεκέµβρη διπλού επιδόµατος αναπηρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, η χώρα βρίσκεται σε
µία πολύ µεγάλη κρίση. Πράγµατι, αυτό που απαιτείται από
όλους µας είναι η επίγνωση της κρισιµότητας των στιγµών.
Εµείς είµαστε εδώ για να στηρίξουµε, µε προτάσεις αλλά και
µε δράσεις, τους πληττόµενους συµπολίτες µας. Όµως, αυτό το
οποίο δεν είναι δεδοµένο είναι ότι η Κυβέρνηση έχει τη στοιχειώδη επιθυµία -όχι ικανότητα- να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες αδύναµων συµπολιτών µας και µικροµεσαίων συµπολιτών
µας, δηλαδή αυτής της µεσαίας τάξης, κύριε Μητσοτάκη, την
οποία ξεγελάσατε -είναι η αλήθεια- για να γίνετε Πρωθυπουργός.
Τώρα οφείλετε, το ελάχιστο, να της ανταποδώσετε. Οι προτάσεις µας είναι συγκεκριµένες και σας καλώ να τοποθετηθείτε επί
αυτών και όχι για άλλη µία φορά από αυτό εδώ το Βήµα να λέτε
συνθήµατα και πυροτεχνήµατα. Φτάνουν πια τα συνθήµατα και
τα πυροτεχνήµατα! Τα βαριούνται ακόµα και αυτοί που τα εκπέµπουν. Δεν υπάρχει πια κοινό για να ακούσει τις διαρκείς επικοινωνιακές φανφάρες των επικοινωνιολόγων σας, να βαφτίζετε το
ψάρι κρέας και να ανακοινώνετε ξανά και ξανά µέτρα τα οποία
έχετε ανακοινώσει και τα οποία είναι ανεπαρκή για να αντιµετωπίσουν την οδυνηρή κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλώ στο Βήµα τον
Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε να
απαντήσει στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Τώρα, κύριε Τσίπρα, στα θέµατα των συνθηµάτων και των πυρο-
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τεχνηµάτων µάλλον εσείς είστε ο ειδικός, διότι µόνο ως πυροτεχνήµατα µπορώ να εκλάβω τη µόνιµη τακτική της πλειοδοσίας
να έρχεστε κάθε φορά και να ζητάτε από την Κυβέρνηση να
δώσει πολύ περισσότερα από τα πολλά τα οποία ήδη δίνει.
Κάνατε µία αναφορά στο ζήτηµα της Γραµµής Υποστήριξης
των Κακοποιηµένων Γυναικών, το «15900» και αναφερθήκατε µάλιστα και στο πλαίσιο των δοµών που λειτουργούν για να υποστηριχθούν ευάλωτες γυναίκες που πέφτουν θύµατα βίας.
Σύµφωνα µε τη δική µου πληροφόρηση, κύριε Τσίπρα -και
ακούστε µε λίγο, αν θέλετε- η γραµµή αυτή, την οποία διαφηµίσατε ως δικό σας έργο, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του
2011. Τι συµβαίνει εδώ; Δεν έχετε καλή ενηµέρωση; Δεν είναι
ακριβές αυτό το οποίο λέω; Άρα µου φαίνεται τουλάχιστον παράξενο να έρχεστε στο Βήµα τόσο ανενηµέρωτος και να υποστηρίζετε ότι είναι δικό σας έργο µια τηλεφωνική γραµµή, η οποία
ξεκίνησε πριν από τόσα χρόνια. Δεν ήταν ανάγκη να το κάνετε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν απαντούσε η γραµµή αυτή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ή
δεν σας δίνουν οι συνεργάτες σας…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κοιτάξτε, είπατε ότι η γραµµή ξεκίνησε να λειτουργεί επί ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, τι να κάνουµε; Ξεκίνησε να λειτουργεί κάποια χρόνια πριν.
Αυτό δεν επιδέχεται αµφισβήτησης και µου κάνει, πράγµατι, εντύπωση γιατί προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε ένα ζήτηµα στο
οποίο υπάρχει απόλυτη διακοµµατική συναίνεση. Χαιρετίζω το
γεγονός ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής έρχονται σήµερα, αυτή
την τόσο σηµαντική και συµβολική ηµέρα, να τοποθετηθούν δηµόσια, για να δώσουµε βήµα, λόγο, φωνή, δυνατότητα σε αυτές
τις γυναίκες που έχουν υποστεί σωµατική, λεκτική, σεξουαλική
βία να ορθώσουν το ανάστηµά τους, να µιλήσουν, να φωνάξουν,
να σπάσει αυτή η οµερτά, αυτή η σιωπή που τις καταδικάζει σε
παρατεταµένη δυστυχία.
Δεν έχετε λόγο να τα λέτε αυτά τα πράγµατα, όταν µπορούµε
να συµφωνήσουµε εδώ. Ξέρετε, εγώ δεν έχω καµµία δυσκολία
τα όποια θετικά έχει κάνει η κυβέρνησή σας να τα αναγνωρίσω.
Όπως είπα ευθαρσώς και στην πρωτοµιλία µου, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ξεκίνησε επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας, ενισχύθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατοχυρώθηκε συνταγµατικά από τη
Νέα Δηµοκρατία και ενισχύεται περαιτέρω από αυτή την Κυβέρνηση.
Τι εννοείτε όταν λέτε ότι έχουµε δώσει µόνο 55 εκατοµµύρια
ευρώ; Συγγνώµη, όλα τα δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουµε
δώσει για να στηρίξουµε την πραγµατική οικονοµία, τι είναι; Δεν
υπάρχουν αυτά στο δικό σας το µυαλό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναφέρθηκα συγκεκριµένα στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
επειδή αποδεδειγµένα είναι το ένα εργαλείο το οποίο µπορεί, µε
µεγαλύτερη δυνατότητα από άλλα, να µας δώσει µία ακριβή εικόνα για την πραγµατική οικονοµική κατάσταση αυτών που το
λαµβάνουν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον τοµέα των επιδοµάτων
επικρατούσε ένα µεγάλο χάος και δεν είχαµε πλήρη εικόνα αν οι
αποδέκτες των επιδοµάτων έπρεπε πραγµατικά να τα λαµβάνουν
ή αν ήταν πολύ πιο ευκατάστατοι από αυτό το οποίο εµφανιζόταν, τουλάχιστον στα επίσηµα στοιχεία της ελληνικής πολιτείας.
Και αυτό ήρθε να διορθώσει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Όταν, λοιπόν, έρχεστε εδώ πέρα και λέτε «φιλοδώρηµα», «ψίχουλα» και όλα αυτά τα οποία είπατε, ποιον κοροϊδεύετε; Ελάτε
και µιλήστε σε αυτούς τους συµπολίτες µας, οι οποίοι σήµερα
το µικρό ποσό αυτό το οποίο λαµβάνουν θα το δουν διπλό. Αυτή
είναι η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό δεσµεύτηκα ότι
θα στηρίξω τους πιο ευάλωτους. Κι επειδή, ξέρετε, εµείς αυτά
τα οποία λέµε έχουµε την κακή συνήθεια -για σας- να τα κάνουµε, αυτό είπαµε και αυτό ακριβώς κάνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μου κάνει πάλι εντύπωση, βέβαια, ότι αφιερώσατε τα 3/4, τα
5/6 της οµιλίας σας στα ζητήµατα της υγείας. Μιλήσατε ελάχιστα, ουσιαστικά, για το νοµοσχέδιο, αλλά είµαι εδώ να απαντήσω
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και για τα ζητήµατα τα οποία θίξατε, καθώς δεν υπάρχει καµµία
αµφιβολία ότι είναι θέµατα τα οποία µονοπωλούν την επικαιρότητα.
Κάνατε µία αναφορά σε συναισθήµατα. Μιλήσατε για υπερηφάνεια, για πανηγύρια Υπουργών όταν συνέκριναν στατιστικές.
Κοιτάξτε, κύριε Τσίπρα, προσωπικά και, όπως νοµίζω, όλοι µας
είµαστε πάρα πολύ θλιµµένοι. Είµαστε πάρα πολύ θλιµµένοι,
πάρα πολύ στενοχωρηµένοι που συµπολίτες µας χάνουν τη ζωή
τους από αυτή την πανδηµία, όπως συµβαίνει σε ολόκληρο τον
κόσµο. Αυτή την πρωτοφανή υγειονοµική κρίση µπορούµε να την
αντιµετωπίσουµε µόνο µε σεµνότητα και ταπεινότητα, µε εγκράτεια, µε αυτοσυγκράτηση, χωρίς ακρότητες, µε αυτοκριτική όποτε αυτή είναι επιβεβληµένη, δεν έχω διστάσει να την κάνωκαι µε µία διαρκή επιθυµία να γινόµαστε ολοένα και καλύτεροι,
γιατί όσο καλύτεροι µπορούµε να είµαστε, τόσο πιο αποτελεσµατικοί µπορούµε να είµαστε στο να σώσουµε έστω και µία ζωή παραπάνω που θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να είχαµε σώσει, αν
κάτι κάναµε καλύτερο απ’ αυτό που κάνουµε. Αυτή είναι η αντιµετώπιση.
Για ποια επικοινωνία µιλάτε, κύριε Τσίπρα; Ο µισός µου χρόνος
και παραπάνω αναλώνεται σε συσκέψεις και σε διαρκή αντιµετώπιση αυτού του µεγάλου προβλήµατος.
Δουλεύουµε ώρες επί ωρών, για να δώσουµε πραγµατικές λύσεις και να αντιµετωπίσουµε µια κρίση η οποία έχει παγκόσµια
χαρακτηριστικά. Μη συγκρίνετε τις κρίσεις. Μονίµως κάνετε τη
σύγκριση µε την οικονοµική κατάσταση που παραλάβατε. Μα,
την κρίση του 2015 τη δηµιουργήσατε εσείς, κύριε Τσίπρα! Δικό
σας δηµιούργηµα ήταν η κρίση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε µία παγκόσµια πανδηµία,
η οποία έχει χτυπήσει και τη χώρα µας. Σας το ζήτησα και την
άλλη φορά, ας µην κάνουµε συγκρίσεις µακάβριες αυτή τη
στιγµή. Να κοιτάξουµε τι έχουµε κάνει και πώς µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι. Δεν µπορώ, όµως, µιας και λέτε πράγµατα τα
οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, να µην απαντήσω.
Λέτε ότι η κρίση είναι εκτός ελέγχου. Τι πάει να πει «εκτός
ελέγχου», κύριε Τσίπρα; Εξηγήστε µου λίγο τι πάει να πει «εκτός
ελέγχου», διότι σήµερα, εάν κάποιος συµπολίτης µας χρειάζεται
περίθαλψη για COVID, θα την έχει αυτή την περίθαλψη και θα
την έχει επειδή αυξήσαµε σηµαντικότατα και τα κρεβάτια COVID
και τις κλίνες στις µονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκοµεία
µας, ώστε να έχουµε φτάσει σήµερα να έχουµε παραπάνω από
χίλιες διακόσιες µονάδες εντατικής θεραπείας, όπου φροντίζονται ασθενείς µας που χρειάζονται αυτού του είδους την περίθαλψη.
Και ήρθατε εδώ πέρα εν γνώσει σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά
τι κάνετε, έχετε µεγάλη ικανότητα στο να διαστρέφετε λεγόµενα.
Αναφερθήκατε για ακόµα µία φορά στη δήλωση την οποία έκανε
ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, για τις µονάδες εντατικής θεραπείας. Θα καταθέσω ολόκληρη τη δήλωση στα Πρακτικά, διότι είναι πολύ ανέντιµο και άδικο αυτό το οποίο κάνετε,
όταν ο κ. Γεραπετρίτης είπε κάτι το οποίο έχω πει και εγώ. Και
το επαναλαµβάνω, λοιπόν, για να είµαι απολύτως σαφής: Προφανώς θέλουµε όσο το δυνατόν περισσότερες µονάδες εντατικής θεραπείας. Γι’ αυτό και τις διπλασιάσαµε. Οι µονάδες
εντατικής θεραπείας, όµως, είναι η τελευταία γραµµή άµυνας
του συστήµατος και, αν δεν προνοήσουµε, ώστε να πνίξουµε τη
διασπορά του ιού νωρίτερα µε τα περιοριστικά µέτρα τα οποία
έχουµε πάρει, όσες µονάδες εντατικής θεραπείας και να έχουµε,
δεν θα φτάνουν. Αυτό είπε ο κ. Γεραπετρίτης, αυτό είπα εγώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σταµατήστε, επιτέλους, να διαστρεβλώνετε µε τόσο κυνικό
τρόπο λεγόµενα, πόσω µάλλον όταν ξέρετε ότι θα πάρετε απάντηση. Να τα λέτε αυτά όταν είστε µόνος σας. Μην τα λέτε µπροστά µου, διότι εδώ είναι τα Πρακτικά και εδώ είναι ακριβώς η
δήλωση του κ. Γεραπετρίτη και εδώ είναι και οι δικές µου δηλώσεις, κύριε Τσίπρα.
Μου κάνει, όµως, πολλή εντύπωση το εξής: Ασχολείστε συνέχεια µε το τι γίνεται στο σύστηµα υγείας. Και καλά κάνετε. Έχετε
πει µία κουβέντα για την τήρηση των περιοριστικών µέτρων;
Έχετε πει µία κουβέντα εσείς, ως δηµόσιο πρόσωπο, ως κόµµα,
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να ενθαρρύνετε τους πολίτες να κυκλοφορούν λιγότερο, να τηρούν τα µέτρα, να κρατάνε τις αποστάσεις, να αποφεύγουν τις
συναθροίσεις; Όχι. Δεν τα έχω ακούσει αυτά από εσάς. Τρέξατε
καµµία καµπάνια ως κόµµα για τα ζητήµατα αυτά και δεν την
είδα; Όχι.
Μιλάτε για συναισθήµατα. Εγώ είµαι θλιµµένος, αλλά η δική
σας χαιρεκακία -όχι η δική σας προσωπικά, αλλά κάποιων στελεχών σας- γι’ αυτό το οποίο συµβαίνει δεν κρύβεται. Και µη µου
κάνετε εµένα µαθήµατα συµπεριφοράς, όταν ανέχεστε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα το φαινόµενο Πολάκη, µε το οποίο ταυτίζεστε απόλυτα όσο τον καλύπτετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν είναι µόνο αυτός. Έχουµε ακούσει απίστευτα πράγµατα
να έχουν ειπωθεί από συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι περίπου
εµείς είµαστε υπεύθυνοι για τους θανάτους και να έρθει ο εισαγγελέας να µας κυνηγήσει. Έχετε εδώ πέρα µία ευκαιρία, επιτέλους, να πάρετε αποστάσεις από αυτά τα φαινόµενα!
Και, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσει και αυτή η συζήτηση
περί ΜΕΘ, να πω ότι εµείς καταφέραµε εν µέσω πανδηµίας, σε
πρωτοφανείς συνθήκες πίεσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
να έχουµε αυτά τα αποτελέσµατα, τα οποία δεν αµφισβητούνται
αριθµητικά. Φαντάζοµαι ότι δεν θέλετε να µας πείτε ότι οι ΜΕΘ
που δηλώνουµε δεν είναι αυτές. Φαντάζοµαι δεν το αµφισβητείτε
ότι τόσες είναι αυτές που δηλώνονται επίσηµα από το ΕΚΑΒ και
από τα συστήµατα του ΕΟΔΥ. Ανέσυρα, όµως, από το γραφείο
µου κάποιες ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν είναι µία οµοσπονδία η οποία είναι κοντά στη Νέα Δηµοκρατία. Έτσι δεν είναι; Για
διαβάστε τες λίγο, να δείτε τι έλεγε η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας επί των δικών σας ηµερών, το 2017 και το 2018, για το πόσοι ασθενείς περιµένουν να
βρουν κρεβάτι σε µονάδες εντατικής θεραπείας και δεν βρίσκουν, διότι «οι εκατόν πενήντα» -διαβάζω ενδεικτικά- «κλίνες
εξοπλισµένες στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν λειτουργούν, λόγω
έλλειψης προσωπικού». Αυτά τα έλεγε η ΠΟΕΔΗΝ για εσάς. Και
αυτά συνέβαιναν σε εποχές που δεν υπήρχε πανδηµία.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά, µόνο και µόνο για να έχουµε µία
ιστορική ανάµνηση των δικών σας πεπραγµένων, σε εποχές που,
αν µη τι άλλο, ως προς το υγειονοµικό τους σκέλος δεν είχαν να
κάνουν απολύτως τίποτα µε αυτό το οποίο αντιµετωπίζουµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχετε µία εµµονή ως Αντιπολίτευση να ισχυρίζεστε ότι έχουµε
κάποιο ιδεολογικό πρόβληµα µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και
νοµίζω ότι ενοχλείστε πραγµατικά από το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση έµπρακτα στήριξε και στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας, διότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας όπως το οραµατιζόµαστε
είναι ο πυλώνας της καθολικής δηµόσιας πρόσβασης όλων των
Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, σε ποιοτική υγεία.
Εµείς αποδείξαµε στην πράξη τι µπορούµε και τι θέλουµε να
κάνουµε για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και µάλιστα πιστεύω ότι
η συζήτηση για το νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της επόµενης δεκαετίας, πρέπει να ξεκινήσει µε
συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο, µε το που θα περάσει η
θύελλα της πανδηµίας. Εµείς αυτό το νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
θα το στηρίξουµε και θα το κάνουµε πράξη.
Μόνο που, ξέρετε, κύριε Τσίπρα και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
η αντιµετώπιση των προβληµάτων ενός συστήµατος υγείας δεν
λύνεται µόνο -το τονίζω- µε τις προσλήψεις. Υπάρχουν πολλά
άλλα ζητήµατα τα οποία αφορούν το πώς πρέπει να λειτουργήσει
ένα νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Παραδείγµατος χάριν, ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς, η ψηφιακή υγεία -εµβληµατικά
έργα τα οποία εντάσσονται στο Ταµείο Ανάκαµψης-, όλα αυτά
δεν είναι πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν τη δηµόσια υγεία;
Ένα νέο πλαίσιο πρωτοβάθµιας υγείας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, για να µπορούµε να παρέχουµε υπηρεσίες εξ αποστάσεως, µια νέα πολιτική δηµόσιας υγείας, ώστε να έχουµε καλούς
δείκτες όσον αφορά την υγεία του πληθυσµού µας, πριν οι συµπολίτες µας φτάσουν να αναζητήσουν τις υπηρεσίες του συστή-
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µατος, όλα αυτά δεν είναι πολιτικές υγείας; Για όλα αυτά δεν
έχουν ήδη γίνει πράγµατα; Όταν απαγορεύσαµε το κάπνισµα σε
δηµόσιους χώρους και θέσαµε συγκεκριµένους στόχους για να
µειώσουµε τα ποσοστά θνησιµότητας από καρκίνο του πνεύµονα, όλα αυτά δεν είναι πολιτικές υγείας; Δεν είναι δηµόσιες
πολιτικές υγείας;
Υποδείξτε µου, λοιπόν, εσείς ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας το
οποίο δεν συνεργάζεται µε κάποιον τρόπο µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Στη Σουηδία δεν υπάρχει συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα; Στη
Γερµανία δεν υπάρχει συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα; Προφανώς και επιθυµούµε και θέλουµε υπό προϋποθέσεις συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά µε κανόνες και µέσα σε ένα
πλαίσιο το οποίο ορίζει πάντα το κράτος. Και τώρα ζητήσαµε τη
συνδροµή του ιδιωτικού τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας ανταποκρίθηκε και, όπου δεν ανταποκρίθηκε, το κράτος απέδειξε ότι έχει
και άλλα εργαλεία στη διάθεσή του, προκειµένου να συµµορφώσει τον ιδιωτικό τοµέα, όταν αυτός δεν θέλει να συνεργάζεται,
να προσφέρει είτε κτηριακές εγκαταστάσεις είτε και προσωπικό.
Και αυτό ακριβώς κάναµε.
Ενοχλείστε, όµως, κάθε φορά που ο «δράκος» της νεοφιλελεύθερης Κυβέρνησης, τον οποίο έχετε πολύ περίτεχνα φιλοτεχνήσει, αποδεικνύεται πολύ απλά ότι δεν υπάρχει. Ενοχλείστε όταν
αυτή η Κυβέρνηση έρχεται και στηρίζει έµπρακτα την κοινωνική
αλληλεγγύη και στρέφει το βλέµµα της στους πιο αδύναµους.
Σας είναι ξένο αυτό. Δεν φανταστήκατε ποτέ ότι θα µπορούσε
να το κάνει µια κεντροδεξιά Κυβέρνηση, διότι αυτό που δεν έχετε
καταλάβει, κύριε Τσίπρα, είναι ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, είναι µια µεγάλη λαϊκή παράταξη, δεν είναι ταξική παράταξη. Είναι µια παράταξη, η οποία την έννοια της κοινωνικής
αλληλεγγύης την έχει εγγεγραµµένη και στην ιστορία της αλλά
και στα πεπραγµένα της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι απαντήσεις ως προς την τοποθέτησή
σας και ως προς την επιµονή σας να παρουσιάζετε κάτι το οποίο
πολύ απλά δεν υπάρχει. Όταν παρουσιάζετε κάτι το οποίο απλά
δεν υπάρχει, το αποτέλεσµα το οποίο επιτυγχάνετε είναι τελικά
να µη σας ακούει κανένας.
Και να κλείσω µε τα ζητήµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις,
την οικονοµία, τους µικροµεσαίους, τη ρευστότητα.
Κοιτάξτε, οι αριθµοί για τους οποίους µίλησα δεν επιδέχονται
αµφισβήτηση. Θα το πω ξανά, κύριε Τσίπρα, για να το ακούσετε:
1,1 δισεκατοµµύριο µέσα σε µία εβδοµάδα σε διακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις.
Μπορεί εσείς να συνοµιλείτε µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες να εκφράζουν παράπονα. Και, προφανώς, είµαι ο τελευταίος ο οποίος θα σας πει ότι σε µια βαθιά παγκόσµια ύφεση δεν
υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα στην οικονοµία. Όµως, ουδέποτε
στην ιστορία της Μεταπολίτευσης υπήρξε κυβέρνηση η οποία να
κινήθηκε µε τόσο µεγάλη ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, για
να στηρίξει την πραγµατική οικονοµία.
Και οι επιχειρήσεις αυτές, στις οποίες αναφέρεστε, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ξέρουν πολύ καλά τα πεπραγµένα αυτής
της Κυβέρνησης και σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για να ξεχάσουν τα πεπραγµένα της δικής σας Κυβέρνησης. Εσείς ξετινάξατε και διαλύσατε τη µεσαία τάξη, η
οποία έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από την παράταξή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς είµαστε αυτοί που µειώνουµε τη φορολογία σε όλες τις
επιχειρήσεις, είµαστε αυτοί οι οποίοι µειώνουµε το µη µισθολογικό κόστος στους εργαζόµενους, µε όφελος και για τον εργαζόµενο και για τον εργοδότη, εµείς είµαστε αυτοί που στηρίζουµε
τις µικρές επιχειρήσεις και τη ρευστότητά τους, µε τις απαραίτητες αναστολές, αλλά και την επιστρεπτέα προκαταβολή, η
οποία είναι απαραίτητη για να µείνουν οι επιχειρήσεις αυτές όρθιες, να ξεπεράσουν την πανδηµία και να µπορέσουν, όταν µε το
καλό τελειώσει το πλαίσιο των περιοριστικών µέτρων, να βρουν
ξανά τον ρυθµό τους, να «γεννήσουν» νέες θέσεις απασχόλησης
και να συµβάλουν και αυτές στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Επίσης, εµείς είµαστε αυτή η Κυβέρνηση η οποία έδωσε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να επιδοτούµε όχι την ανεργία, αλλά
την εργασία και να επιδοτούµε ασφαλιστικές εισφορές νεοπροσ-
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ληφθέντων, µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους, για καινούργιες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα δηµιουργηθούν.
Το ποιος, λοιπόν, κινείται στον κόσµο της επικοινωνίας και των
δήθεν «πληρωµένων αναρτήσεων» στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ας το κρίνει καλύτερα ο λαός. Το αν στραβά αρµενίζετε ή
αν ο γιαλός είναι στραβός, προσωπικά έχω ήδη καταλήξει στο
συµπέρασµα ως προς τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Φαντάζοµαι ότι πολλοί συµπολίτες µας θα συµφωνήσουν µαζί
µου.
Και µιας και αναφέρεστε για ακόµα µία φορά στα ζητήµατα
της επικοινωνίας, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ζήτησα από
τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κικίλια, να επικοινωνήσει µε όλα τα
κόµµατα, όπως το έχει κάνει ήδη, για να παρουσιάσει την πολιτική µας για τον εµβολιασµό, ώστε, σε συνεννόηση µε όλα τα
κόµµατα, να δροµολογηθεί µια µεγάλη εκστρατεία επικοινωνίας,
ώστε να πείσουµε την ελληνική κοινωνία για την ανάγκη να εµβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συµπολίτες µας.
Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πτέρυγες της Εθνικής Αντιπροσωπείας θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και δεν θα ακούσουµε πάλι όλα αυτά τα οποία ακούσαµε, ότι η επικοινωνία στη
µεγαλύτερη κρίση δηµόσιας υγείας είναι «χρυσόσκονη», για να
εξαγοράσουµε ως Κυβέρνηση τη στήριξη των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ενώ εκκρεµεί η οµιλία του κ. Βαρουφάκη, έχει ζητήσει και θα λάβει τον λόγο ο κ.
Τσίπρας, για µια σύντοµη απάντηση στον κύριο Πρωθυπουργό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Μητσοτάκη, χρειάστηκε να µιλήσετε είκοσι λεπτά, για να πείτε ουσιαστικά δύο πράγµατα: ότι φταίει ο
ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγµένα του το 2015 - 2019
και ο Πολάκης, ως συνήθως, και για να καλύψετε απολύτως τον
κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη στις δηλώσεις τους.
Θα µπορούσατε να το κάνετε αυτό σε δύο λεπτά. Δεν χρειάζονταν είκοσι λεπτά.
Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα γνωστό ανέκδοτο.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όταν φεύγει ένας Πρωθυπουργός και
αναλαµβάνει ένας άλλος, του αφήνει τρεις επιστολές. Στην
πρώτη δύσκολη στιγµή ανοίγει την πρώτη: «Ρίξ’ τα στον προηγούµενο». Η δεύτερη επιστολή γράφει: «Ρίξ’ τα στον Υπουργό».
Και η τρίτη επιστολή: «Ετοίµασε τις δικές σου». Είναι γνωστό
ανέκδοτο. Εσείς είστε ακόµα στο πρώτο στάδιο, πολύ σύντοµα
θα φτάσετε στο δεύτερο και δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορα θα
φτάσετε στο τρίτο. Είστε στο στάδιο: «Φταίνε οι προηγούµενοι
για όλα». Οσονούπω έρχεται ο ανασχηµατισµός και θα τα φορτώσετε σε κάποιους Υπουργούς σας. Είναι βέβαιο. Το πόσο γρήγορα θα φτάσετε στο τρίτο στάδιο, θα το δείξει η ιστορία.
Όµως, εσείς στραβά αρµενίζετε, κύριε Μητσοτάκη. Θα µπορούσατε πάρα πολύ απλά σήµερα να κάνετε πράξη αυτό που είπατε στα είκοσι λεπτά που µιλούσατε: σεµνότητα και ταπεινότητα. Τι κόστιζε στον κ. Γεραπετρίτη και σε εσάς σήµερα, που
πήρατε πάνω σας αυτή την ανοησία που είπε, ατύχηµα θα πω
εγώ; Σε όλους συµβαίνει να βγουν και να πουν κάτι, να τους ξεφύγει κάτι. Εσείς το ρίξατε σε εµάς, ότι διαστρεβλώσαµε. Και
βγήκατε ξανά και το φορτωθήκατε πάνω σας. Μπράβο σας! Φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχαµε εµείς Υπουργό της κυβέρνησης
σε µία από τις τραγωδίες που βιώσαµε και να έλεγε: «Πανηγυρίζουµε.». Φανταστείτε τι θα γινόταν! Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και
λέει: «Πανηγυρίζουµε.». Και εσείς βγαίνετε και λέτε: «Καλά κάνει.».
Είπαµε, ακόµα είστε στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη επιστολή.
«Φταίνε για όλα οι προηγούµενοι». Πολύ σύντοµα θα αναγκαστείτε να τα φορτώσετε στους Υπουργούς σας. Δεν υπάρχει αµφιβολία.
Θα ήθελα να πείτε κάτι σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, γιατί δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες υπήρξε µια επικοινωνία µε τον κοινό νου, µε
την κοινή λογική και βγήκαν σχεδόν οι περισσότεροι δηµοσιολόγοι να πουν ότι έκανε λάθος ο κ. Γεραπετρίτης µε αυτό που είπε
και ότι δεν είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγµατα. Σε αυτούς που
βγήκαν και είπαν ότι αυτές οι δηλώσεις φανερώνουν έλλειψη
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ίχνους συναισθηµατικής νοηµοσύνης, βγείτε και πείτε τους ότι
εσείς είστε αυτός που δεν έχετε ίχνος συναισθηµατικής νοηµοσύνης, διότι τα ίδια πράγµατα είπατε και από το Βήµα της Βουλής πριν από µια βδοµάδα. Εγώ δεν τόλµησα να σας κατηγορήσω. Το είπατε µόνος σας.
Κλείνω, κύριε Μητσοτάκη, λέγοντας το εξής: Καταθέσαµε µια
σειρά από προτάσεις σήµερα. Στα είκοσι λεπτά που µιλήσατε,
δεν είπατε κουβέντα. Σας κατέθεσα συγκεκριµένη πρόταση, που
αφορά την αύξηση και όχι τη µείωση των δαπανών στον ερχόµενο προϋπολογισµό για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας κατά
600.000.000 ευρώ. Σας απέδειξα τη λαθροχειρία να θέλετε να
παρουσιάσετε δαπάνες για την υγεία µετά την πανδηµία που δεν
ήταν δαπάνες για την πανδηµία και δεν ζητήσατε ούτε ένα συγγνώµη για αυτό. Σας ζήτησα να προχωρήσετε στην αύξηση των
δαπανών και στην αύξηση των µισθών των γιατρών και των νοσηλευτών. Σας ζήτησα να προχωρήσετε σε µόνιµες προσλήψεις.
Κουβέντα δεν είπατε γι’ αυτά.
Επίσης, καταθέσαµε και τέσσερις πολύ συγκεκριµένες τροπολογίες και δεν µας εξηγήσατε γιατί τις απορρίπτετε σήµερα. Η
πρώτη αφορά το δώρο Χριστουγέννων, να καταβληθεί, δηλαδή,
στους εργαζόµενους. Θα είναι µια ουσιαστική ανάσα και για τους
επιχειρηµατίες, που δεν έχουν να πληρώσουν για τους εργαζόµενους. Η δεύτερη αφορά µια ουσιαστική ενίσχυση για τους
πληττόµενους συµπολίτες µας, µε το έκτακτο εισόδηµα αλληλεγγύης εν είδει µερίσµατος. Δεν είναι µέρισµα τώρα, διότι δεν
είναι πλεόνασµα από το υπερπλεόνασµα. Υπάρχει, όµως, η δυνατότητα, υπάρχει η ταµειακή διαθεσιµότητα να δοθεί µια ουσιαστική ενίσχυση. Η τρίτη τροπολογία αφορά το να παγώσουν οι
διακοπές ρεύµατος, φυσικού αερίου, της πρόσβασης στο διαδίκτυο, νερού για τους συµπολίτες µας που πλήττονται τούτη την
ώρα. Και η τέταρτη αφορά τα άτοµα µε αναπηρία, που γνωρίζω
ότι έχετε και µία ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτηµα αυτό. Δεν
απαντήσατε. Θα τα καταψηφίσετε.
Δεν βρήκατε ένα λεπτό από τα είκοσι λεπτά της οµιλίας σας,
ώστε να µας πείτε για ποιον λόγο δεν υιοθετείτε ούτε µία από τις
προτάσεις που καταθέτουµε.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κύριε Μητσοτάκη. Προφανώς,
ο κόσµος που µας παρακολουθεί, ο λαός που µας παρακολουθεί
θα µας κρίνει. Όλοι κρινόµαστε σε αυτή τη ζωή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μία φράση µόνο θα πω.
Εγώ δεν βρήκα τρεις επιστολές, κύριε Τσίπρα, πάντως! Ούτε
ρούτερ βρήκα στο Μαξίµου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Γιάνης Βαρουφάκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΜέΡΑ25 για τη δική του οµιλία.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς συγχαρητήρια, αν και πήρε οκτώ µήνες. Ξέρετε
πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, ότι ήµασταν το κόµµα
που ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή τηλεδιάσκεψη, έτσι ώστε
να δίνουµε εµείς το καλό παράδειγµα. Θα µπορούσε να έχει γίνει
µέσα σε µερικές ηµέρες. Πήρε οκτώ µήνες. Έστω και τώρα, καλό
είναι που γίνεται.
Επιτρέψτε µου και εµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω χαιρετίζοντας την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Πρέπει να µη στρογγυλεύουµε τις
λέξεις, τις φράσεις µας. Δεν πρόκειται για ενδοοικογενειακή βία,
πρόκειται για βία εναντίον των γυναικών από άντρες.
Δεν είναι απλά ένα θέµα συµπεριφοράς. Είναι ένα συστηµικό
ζήτηµα. Όπως κάθε κρίση αφήνει πίσω της πιο αδύναµες τις
χώρες του Νότου, η κάθε κρίση αφήνει πίσω της πιο αδύναµες
τις γυναίκες, πιο κουρασµένες, πιο εξουθενωµένες, είτε βρίσκονται στο σπίτι είτε βρίσκονται στο εργοστάσιο είτε στο µαγαζί, στο
σουπερµάρκετ και µετά έχουν να πάνε σπίτι να δουλέψουν, αλλά
και µέσα στις µονάδες εντατικής θεραπείας, συνήθως ως νοσοκόµες. Το πρόβληµα δεν είναι απλά ένα ζήτηµα συµπεριφοράς,
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το επαναλαµβάνω και θα το πω άλλη µια φορά: είναι συστηµικό.
Μια σύντοµη αναφορά σε κάτι που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το ΜέΡΑ25 δεν έχει καµµία
αντίρρηση να χειροκροτήσει, αν έστω και ένα ευρώ αυξηθεί αυτό
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσουµε ότι θα το ψάξουµε το ζήτηµα, γιατί έχουµε κακή εµπειρία µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν ήταν δική σας ιδέα.
Εσείς την εφαρµόσατε. Σας την επέβαλε η τρόικα. Είναι ένας
όρος της τρόικας. Ποιος ήταν ο λόγος της τρόικας να φέρει και
να επιµείνει στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Ήταν ξεκάθαρο,
όταν διαπραγµατευόµασταν µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και τους υπόλοιπους τροϊκανούς, γιατί το ήθελαν τόσο διακαώς.
Γιατί ήθελαν να µειώσουν την κοινωνική πρόνοια. Ήταν ένας τρόπος να αντικαταστήσουν µια σειρά από επιδόµατα µε ένα, το
οποίο θα το έδιναν πιο εύκολα σε πιο πολλούς, αλλά πάρα πολύ
πιο λίγο, έτσι ώστε να συρρικνωθεί το κονδύλι το οποίο πήγαινε
στην κοινωνική πρόνοια.
Εµείς θα δούµε ακριβώς τι κάνετε και επιφυλασσόµεθα να
απαντήσουµε για αυτό. Έχουµε την εµπειρία της χρήσης του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, έτσι ώστε να γίνεται αναδιανοµή της εξαθλίωσης µεταξύ των εξαθλιωµένων.
Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό µε πολύ µεγάλη προσοχή και
µου έκανε εντύπωση, γιατί σήµερα δεν είναι µια κανονική ηµέρα
µιας κανονικής εβδοµάδας. Πριν έρθω στην Αίθουσα ήµουν σε
τηλεφωνική επικοινωνία µε εντατικολόγους που χθες το βράδυ
δεν κοιµήθηκαν, δούλευαν µέσα στις εντατικές στην εκλογική
µου περιφέρεια, στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Κατανοώ την ανάγκη του Πρωθυπουργού και, θα έλεγα, θαυµάζω και το θάρρος του, κάποιος λιγότερο ευγενής θα έλεγε το
θράσος του. Τον ακούσατε; Το είπε αυτό, ότι η µεσαία τάξη καταστράφηκε, λέει, µετά το 2015. Καλά, σοβαρολογείτε; Δεν µπορεί να το πιστεύετε αυτό, σίγουρα. Άρα δεν σοβαρολογείτε, άρα
υπονοµεύετε την ποιότητα του διαλόγου µέσα στη Βουλή. Η µεσαία τάξη καταστράφηκε µεταξύ του 2010 και του 2014. Είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Και, βεβαίως, βλέπετε την προσποίηση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι έρχεται εδώ να νοµοθετήσει, λες και βρίσκεται σε
κανονική χώρα, σε κανονικές συνθήκες. Δεν είναι κανονικές οι
συνθήκες.
Επαναλαµβάνω: η βόρεια Ελλάδα έχει πραγµατικά γονατίσει.
Τα νοσοκοµεία αυτή τη στιγµή -σας µεταφέρω το κλίµα µέσα από
τις εντατικές, µέσα από τους θαλάµους COVID- έχουν πραγµατικά σηκώσει τα χέρια ψηλά για µερικά δευτερόλεπτα από απόγνωση, αλλά µετά -µε δική τους έκφραση- «σκυλιάζουν», δεν θα
αφήσουν τους ασθενείς να πάνε έτσι και αβοήθητοι πασχίζουν
αυτή τη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, λίγο πριν ανακοινωθεί
το δεύτερο lockdown είχαµε βγει ως ΜέΡΑ25 και είχαµε προειδοποιήσει την Κυβέρνηση ότι, αντίθετα µε το πρώτο lockdown,
εµείς δεν πρόκειται να σας στηρίξουµε, εάν δεν ανακοινώσετε
µαζί µε το δεύτερο lockdown τρία απλά µέτρα, χωρίς κανέναν
µαξιµαλισµό, καµµία πλειοδοσία από το ΜέΡΑ25, τρία πολύ απλά
πράγµατα.
Πρώτον, προσλήψεις. Ένταξη των επικουρικών, τόσο των ιατρών όσο και των νοσηλευτών, εντός των µονάδων στις οποίες
δίνουν τον καλό τον αγώνα καθηµερινά και ολονυχτίς. Δεύτερον,
ένα δηµόσιο σύστηµα µαζικών τεστ, έτσι ώστε να µπορούµε να
µεταβούµε, το είχαµε πει και από τον Μάρτιο, από τα οριζόντια
µέτρα σε στοχευµένα µέτρα. Και τρίτον, επίταξη.
Και θυµάµαι όταν πριν από µερικές ηµέρες -πριν από δυο
εβδοµάδες- ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, του µίλησα για επίταξη,
γιατί στη µάχη επάνω προχωράς σε επιστράτευση, σε επίταξη
των ιδιωτών και δεν µπαίνεις σε διαπραγµάτευση µαζί τους, και
στην απάντησή του -µάλιστα στην τριτολογία, δεν είχα τη δυνατότητα να του απαντήσω- είπε το απίστευτο ότι, αν το είχαµε
κάνει από τον Μάρτιο, θα µας είχε κοστίσει πάρα πολλά χρήµατα.
Ποιος µίλησε για τον Μάρτιο και ποιος µίλησε για πάρα πολλά
χρήµατα; Κατ’ αρχάς µιλήσαµε για τώρα και, δεύτερον, άλλο
ενοικίαση και άλλο επίταξη. Ο γέγονε γέγονε.
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Είµαστε εδώ αυτή τη στιγµή. Το ΜέΡΑ25, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, θα σας δώσει άλλη µία ευκαιρία, για να µπορέσουµε να σας στηρίξουµε τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Καταθέσαµε σήµερα µία τροπολογία ευθύνης, µετριοπάθειας και
αποτελεσµατικότητας. Καλώ την Κυβέρνηση και καλώ και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, παρακαλώ, να κοιτάξετε αυτά τα τρία
σηµεία της τροπολογίας. Είναι τα ελάχιστα στα οποία µπορούµε
να συµφωνήσουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής.
Πρώτον, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το σχολίασε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τη µονιµοποίηση των ιατρών που είναι στις ΜΕΘ. Εµείς θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο
να µονιµοποιηθεί ο ιατρός -και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που
είναι µη µόνιµοι στις ΜΕΘ, υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλοί-, να
ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ο συγκεκριµένος ιατρός, η
συγκεκριµένη ιατρός, αλλά ο νοσηλευτής µε τον οποίο πασχίζει
ολονυχτίς και οληµερίς, γυρνάνε τους διασωληνωµένους µε κίνδυνο της δικής τους ζωής δίπλα-δίπλα µαζί, ο επικουρικός νοσηλευτής αυτός να µην ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Οπότε, για να είµαστε ξεκάθαροι. Στήριξη θα έχετε στον
βαθµό που εντάξετε στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας όχι µόνο τους
ιατρούς, αλλά και τους νοσηλευτές.
Και ένας δεύτερος διχασµός που προσπαθείτε, και είναι και
αυτό απαράδεκτο, είναι µεταξύ των ιατρών και των νοσηλευτών
που είναι στις ΜΕΘ και των άλλων που είναι δίπλα. Τις προηγούµενες ηµέρες βρισκόµουνα στο «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη και
συζητούσα µε έναν διοικητή που εσείς διορίσατε, τους δικού σας
χώρου. Μιλήστε του. Τον ρώτησα: Στις περιόδους που προσθέτετε κλίνες στις ΜΕΘ και δεν έχετε καινούργιο προσωπικό, αυτές
τις κλίνες ποιο προσωπικό τις εξυπηρετεί; Και µου εξήγησε ο
δικός σας διοικητής: «Κύριε Βαρουφάκη, είναι συγκοινωνούντα
δοχεία οι ΜΕΘ και οι µονάδες που δεν είναι ΜΕΘ. Γιατί κάποιοι
που ήταν στις ΜΕΘ τα προηγούµενα χρόνια και οι επικουρικοί
έχουν µεταφερθεί σε άλλες µονάδες και αυτοί έχουν τη γνώση
και την εκπαίδευση για να µπορέσουν να επιστρέψουν στη ΜΕΘ
και αυτό κάνουµε.».
Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι θα µονιµοποιήσετε αυτούς που βρίσκονται σήµερα στις ΜΕΘ, αλλά όχι τους συναδέλφους τους,
τους οποίους θα τους βάλετε στις ΜΕΘ αύριο και οι οποίοι δεν
είναι σήµερα στις ΜΕΘ. Προς Θεού, είναι νοµίζω απόλυτα λογικό
αυτό που ζητάµε!
Δεύτερον, επίταξη. Κάνατε κάποιες εικονικές επιτάξεις στη
Θεσσαλονίκη, εκτός τόπου και χρόνου, εκτός θέµατος. Κατ’
αρχάς, ας µιλήσουµε θεσµικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός προφανώς µπερδεύει την ενοικίαση µε την επίταξη, για αυτό µίλαγε για
µεγάλο κόστος. Άλλο να υπάρξει αποζηµίωση, όπως όταν γίνεται
απαλλοτρίωση ενός χωραφιού για να περάσει ένας δρόµος από
µέσα. Το κράτος δεν κάνει διαπραγµάτευση µε τον ιδιοκτήτη. Τον
αποζηµιώνει το νόµιµο ποσό χωρίς διαπραγµάτευση. Αυτό σηµαίνει επίταξη.
Πέραν αυτού, τι επιτάσσουµε και τι πρέπει να επιτάξουµε;
Αυτή τη στιγµή -πάλι θα µιλήσω για την εκλογική µου περιφέρεια,
γιατί την ξέρω και πιο καλά- αυτό που υπάρχει άµεση ανάγκη να
γίνει είναι επίταξη µεγάλων ιδιωτικών µονάδων, όπως είναι το
«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», για παράδειγµα, όχι κάποιες µικρές κλινικές,
η επίταξη των οποίων είναι άνευ ουσίας, έτσι ώστε, επιτάσσοντας
µεγάλες ιδιωτικές µονάδες, να υπάρξει αποσυµφόρηση. Αυτές
οι µονάδες δεν µπορούν να µετατραπούν σε µονάδες COVID.
Δεν έχουν την εκπαίδευση να το κάνουν αυτό. Δεν έχουν το
know-how, την τεχνογνωσία, όµως µπορούν να αποσυµφορήσουν το «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», το «ΑΧΕΠΑ», µεταφέροντας τις εφηµερίες σε αυτά τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Ή, για παράδειγµα, να
γίνει επίταξη της «ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε.», που έχει διακόσιες κλίνες, που
ναι, µεν δεν µπορεί να αντικαταστήσει ή να δηµιουργήσει µονάδες ΜΕΘ για να βοηθήσει αυτή τη στιγµή τη Θεσσαλονίκη, τη
Βόρεια Ελλάδα που βουλιάζει, αλλά µπορεί σίγουρα να βοηθήσει
στην αποκατάσταση των ασθενών που βγαίνουν από τις ΜΕΘ,
που σήµερα δεν έχουν πού να πάνε.
Και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται αυτό που
γίνεται σήµερα και το οποίο µου το καταγγέλλουν γιατροί από
τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, οι ιδιώτες να επιλέγουν
ποιους ασθενείς θα πάρουν και ποιους δεν θα πάρουν. Παίρνουν

2861

καρκίνους, δεν παίρνουν εγκεφαλικά.
Αυτό σηµαίνει επίταξη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Ζητάµε αυτή τη στιγµή να προχωρήσετε σε αυτό το µέτρο στο πλαίσιο της τροπολογίας µας. Είναι το δεύτερο κοµµάτι των µέτρων.
Μια παρένθεση, πριν µπω στο τρίτο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως της Συµπολίτευσης, µεταφέρω ένα αίτηµα του ιατρικού κόσµου της Βόρειας Ελλάδας. Δεν το πίστευα αυτό, όταν
µου το είπαν, αλλά έτσι είναι: Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του ιατρικού κόσµου της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης
στην επιτροπή σας των επιστηµόνων, των επιδηµιολόγων. Εάν
υπήρχαν, µου λένε από τον ιατρικό κόσµο της Βόρειας Ελλάδας,
θα είχατε εσείς, η Κυβέρνηση, ψυχανεµιστεί πολύ πιο γρήγορα,
µέσα από τις ενδείξεις από τα λύµατα, ότι στη Θεσσαλονίκη θα
χάνατε το παιχνίδι.
Παρακαλώ πολύ -αυτό είναι µια παρένθεση, δεν είναι κοµµάτι
της τροπολογίας µας- εντάξετε επιδηµιολόγους, εκπροσώπους
του ιατρικού κόσµου της Βόρειας Ελλάδας, ιδίως της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, στη δική σας επιστηµονική
οµάδα.
Έρχοµαι τώρα στο τρίτο µέρος της τροπολογίας µας: Δηµόσιο
δίκτυο µαζικών τεστ, ενταγµένο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Αυτό το λέµε ως ΜέΡΑ25 -έχετε κουραστεί, κύριε Πρόεδρε της
Βουλής, να µας ακούτε- από τον Μάρτιο και δεν το κάνετε. Στην
τροπολογία µας, επειδή δεν είµαστε µαξιµαλιστές και καταθέτουµε µία τροπολογία που πραγµατικά πιστεύω ότι µπορούν να
την οικειοποιηθούν, να την υιοθετήσουν και υπερψηφίσουν όλοι
και όλες σε αυτή την Αίθουσα, µιλάµε για το πρώτο βήµα, το
οποίο πρέπει να είναι κάτι πολύ απλό: δέσµευση εκ µέρους της
Κυβέρνησης για εβδοµαδιαία τεστ στα νοσοκοµεία, στα γηροκοµεία, στις φυλακές και στις προσφυγικές δοµές.
Αυτό έπρεπε να γίνεται από τον Μάρτιο. Δεν πειράζει, ας γίνει
σήµερα και να είναι το πρώτο βήµα, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε το απαραίτητο δηµόσιο δίκτυο µαζικών τεστ του ΕΣΥ,
ώστε ολόκληρος ο πληθυσµός ή µια µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού να ελεγχθεί µε µαζικά τεστ, για να µπορέσουµε να πάµε
από τα οριζόντια µέτρα, το lockdown, στην ενεργητική, στοχευµένη πρόληψη και αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό να
µιλάει για εµβολιασµό. Πώς θα γίνει ο εµβολιασµός; Έχετε πλάνο; Αν έχετε, γιατί δεν το µοιράζεστε µαζί µας; Ζήτησε ο κύριος
Πρωθυπουργός να βοηθήσουµε και εµείς της Αντιπολίτευσης να
καλλιεργηθεί το κλίµα εκείνο το οποίο θα δώσει στους πολίτες
την αίσθηση ότι το εµβόλιο είναι κάτι που πρέπει να γίνει και
εµείς θα το κάνουµε αυτό. Εσείς οργανώνετε το σύστηµα των
εµβολιασµών. Μιλάτε για πάνω από χίλια κέντρα. Πού είναι αυτά;
Θέλω να µοιραστώ µαζί σας κάποια στοιχεία τα οποία µου
έστειλαν χτες από το Βερολίνο, από το Υπουργείο Υγείας. Επιτρέψτε µου να σας πω -σε περίπτωση που δεν ξέρετε και είµαι
σίγουρος ότι δεν ξέρετε- ότι το περασµένο Σαββατοκύριακο
έγινε ένα τεστ προσοµοίωσης σε ολόκληρη τη Γερµανία, ένα
τεστ προσοµοίωσης στο οποίο συµµετείχε ο γερµανικός Ερυθρός Σταυρός, ο γερµανικός στρατός και το δηµόσιο εθνικό σύστηµα υγείας.
Σε αυτή την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκαν χώροι µεγάλοι,
χώροι στους οποίους να µπορούν να υπάρχουν µεγάλα ψυγεία,
γιατί ξέρετε πολύ καλά το πρόβληµα µε την ανάγκη να κρατηθούν τα εµβόλια σε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες. Στόχος της
προσοµοίωσης είναι να δουν αν µπορούν σε κάθε ένα από αυτά
τα κέντρα να εµβολιάζουν εκατόν είκοσι ασθενείς την ώρα, δηλαδή χίλιους πεντακόσιους ηµερησίως, λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι, για να γίνει αυτό νόµιµα και σωστά, χρειάζεται µια
διαδικασία. Χρειάζεται ο πολίτης να έρθει, να γίνει συλλογή των
δεδοµένων της ή του, να πληροφορηθούν για τα πιθανά ρίσκα,
γιατί κάθε εµβολιασµός, κάθε φάρµακο έχει και το ρίσκο του, να
υπογραφεί µια φόρµα συναίνεσης από τον πολίτη, να υπάρχει
µια αίθουσα αναµονής, µια αίθουσα εµβολιασµού, µια αίθουσα
ανάνηψης.
Στο πλαίσιο αυτής της προσοµοίωσης στη Γερµανία, στις δεκαέξι περιφέρειες, τα Landen, ξεκινάνε µε στόχευση µέχρι τη 16η
Δεκεµβρίου να έχουν οκτώ κέντρα σε κάθε τέτοια περιφέρεια,
για να µπορούν να υπολογίσουν ότι θα έχουν εκατόν ενενήντα
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δύο χιλιάδες εµβολιασµούς ηµερησίως και ως τη 15η Ιανουαρίου
να πολλαπλασιαστούν αυτά τα κέντρα, να χτιστεί αυτό το δηµόσιο δίκτυο σε κάθε γειτονιά, ένα κέντρο ανά εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους. Και λένε ότι στο καλό σενάριο της πολύ καλά
οργανωµένης Γερµανίας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα
έχουν φτάσει το 75% του πληθυσµού όσον αφορά τους εµβολιασµούς, που είναι απαραίτητο για να υπάρξει ανοσία του πληθυσµού, τον Ιούλιο. Αυτά στη Γερµανία.
Εσείς, κύριοι και κυρίες, που σας βλέπω εδώ να χαµογελάτε
κάτω από τις µάσκες σας, τι πλάνα έχετε γι’ αυτά; Δεν έχετε. Αν
είχατε, θα τα είχατε µοιραστεί µαζί µας. Και αν δεν τα µοιράζεστε
µαζί µας, το ερώτηµα τίθεται: Γιατί δεν τα µοιράζεστε µαζί µας;
Η δική µας πρόταση από την αρχή -και το λέγαµε ως ΜέΡΑ25
από τον Μάρτιο εδώ µέσα- ήταν η εξής: Δίκτυο κέντρων για µαζικά τεστ σε όλη την Ελλάδα, που µετά θα µετασχηµατιστούν σε
κέντρα εµβολιασµού. Δίκτυο µαζικών τεστ που µετασχηµατίζεται
σε δίκτυο µαζικών εµβολιασµών, που κατόπιν -ελπίζουµε ότι µετά
θα έχουµε ξεπεράσει το πρόβληµα της πανδηµίας- θα ενταχθούν
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, που δεν έχουµε και η οποία αποψιλώνεται συστηµατικά τα µνηµονιακά χρόνια, ακόµα και σήµερα. Πήγα στο ΙΚΑ στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη και είδα
την κατάσταση που επικρατεί σε ένα πρότυπο κέντρο πρωτοβάθµιας περίθαλψης εκεί.
Αυτά που σας είπα, τα τρία σηµεία της τροπολογίας µας, είναι
τα απολύτως ελάχιστα. Ούτε ο εγκληµατικός µινιµαλισµός τύπου
της Νέας Δηµοκρατίας είναι ούτε ο µαξιµαλισµός που βλέπω από
τον ΣΥΡΙΖΑ, που καταθέτει µια έκθεση ιδεών, µε την οποία δεν
έχω καµµία αντίρρηση. Αλλά ας µιλήσουµε σήµερα για το τι πρέπει να γίνει αυτή ταύτη τη στιγµή για τα ελάχιστα και µετά προχωράµε στα υπόλοιπα, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλώ την Κυβέρνηση, λοιπόν, και την Αντιπολίτευση να ψηφίσουµε όλοι µαζί αυτή την τροπολογία ως το ελάχιστο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, φοβάµαι ότι δεν θα το κάνετε. Έχετε χάσει τον έλεγχο της πανδηµίας, από τη µια µεριά,
και, από την άλλη, για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη,
δυστυχώς προχωράτε στην πόλωση και στην επιτάχυνση µιας
προσχεδιασµένης διολίσθησης στον αυταρχισµό.
Την περασµένη φορά που βρισκόµασταν εδώ και ήταν και ο
Πρωθυπουργός -τότε άκουγε, σήµερα έχει φύγει-, µίλησα για
«σταδιακή διάβρωση της δηµοκρατίας µέσα από καφκικό παραλογισµό». Αυτά ήταν τα λόγια µου, verbatim, και αναφέρθηκα στη
διάβρωση εκ των έσω που έχουµε δει στην Ουγγαρία, που
έχουµε δει στην Πολωνία. Κάποια στιγµή, όταν προκλήθηκα από
Βουλευτές της Συµπολίτευσης, οι οποίοι µου φώναζαν ότι εδώ
έχουµε δηµοκρατία, η απάντησή µου, αν θυµάστε, είναι ότι οι δικτατορίες πλέον δεν έρχονται µε τα τανκς, δεν γίνονται µε τα
τανκς, γίνονται µέσα από σταδιακή µετάλλαξη, διάβρωση και διολίσθηση.
Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, θα µου επιτρέψετε να
το πω όσο πιο ελαφρά τη καρδία µπορώ, είδαµε και αυτό το
θέαµα µε την προβολή ενός τανκ στο κτήριο της Βουλής. Είναι
µία µεταµοντέρνα έκδοση αυτής της «ΥΕΝΕΔοποίησης» της Ελλάδας. Ντροπή µας. Το τανκ στον Έβρο, αν θέλετε, να το δω σαν
σύµβολο της εθνικής ασφάλειας και της ελευθερίας. Το τανκ
στην πλατεία Συντάγµατος, προβεβληµένο πάνω στην πρόσοψη
της Βουλής, είναι µια ντροπή για τον ελληνικό κοινοβουλευτισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνησή σας
δοκίµασε τις δυνάµεις της σε αυτή τη διάβρωση του κοινοβουλευτισµού τις τελευταίες µέρες, εβδοµάδες, µε κορύφωση την
17η Νοέµβρη. Είδαµε µπούλινγκ σε Βουλευτές. Είδαµε να κάνουν
οι ανώτατοι αξιωµατικοί της Αστυνοµίας καψώνι σε χιλιάδες
νέους ένστολους, νέους και νέες, που τους έβαζαν να κυνηγάνε
εµάς, επτά Βουλευτές, που ήµασταν σε πλήρη απόσταση ο ένας
µε τον άλλο, µε τις µάσκες µας. Και είχαν τα παιδιά εκεί, τα ένστολα, το ένα πάνω στο άλλο, τι να κάνουν; Να καταστρατηγούν
το άρθρο 62 του Συντάγµατος. Φτάσαµε στο σηµείο να βάζουν
την Αστυνοµία, µόνο και µόνο για να στηρίξουν και να τσιµεντώσουν τη χαλύβδινη αποφασιστικότητα του κ. Χρυσοχοΐδη να λέει
«αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» και µετά να πηγαίνουµε και σε
εισαγγελικές έρευνες, επειδή οι Βουλευτές δεν συµµορφώθηκαν
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µε τας υποδείξεις.
Αυτή είναι µια διολίσθηση, την οποία την είχατε σχεδιάσει εδώ
και πάρα πολύ καιρό. Γιατί, όπως λέγαµε εµείς στο ΜέΡΑ25 προεκλογικά, πριν από τον Ιούλιο του 2019, η επιβολή νεοφιλελεύθερων πρακτικών στο πλαίσιο του µνηµονίου θα απαιτήσει όλο
και µεγαλύτερες δόσεις αυταρχισµού. Το είχατε προσχεδιάσει,
απλά την ώρα που χάσατε την πανδηµία, πατήσατε το γκάζι στον
αυταρχισµό και στην «ορµπανοποίηση» της ελληνικής δηµοκρατίας.
Είχε σκεπτικό ο παραλογισµός σας, δεν λέω. Ο αποπροσανατολισµός από τη µία µεριά και η σταδιακή «γυψοποίηση» της ελληνικής δηµοκρατίας. «Βάλατε στον γύψο» το άρθρο 62 του
Συντάγµατος. Όταν «βάζεις στον γύψο» ένα άρθρο του Συντάγµατος, µετά βάζεις και τα υπόλοιπα.
Χτες το πρωί νοµική σύµβουλος του ΜέΡΑ25 µετέβη στο Συµβούλιο της Επικρατείας να ζητήσει το πόρισµα της Επιτροπής
Επιδηµιολόγων της Κυβέρνησης, στο οποίο το Συµβούλιο της
Επικρατείας αναφέρθηκε στο πλαίσιο της απόφασης που έβγαλε
ως αντίδραση στο δικό µας αίτηµα για ακύρωση των απαγορευτικών µέτρων.
Πήραµε το χαρτί αυτό. Είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Δεν το δηµοσιοποιούµε, γιατί σεβόµαστε τη διαδικασία
µέχρι να φτάσουµε στη δίκη του ζητήµατος, αλλά είναι ξεκάθαρο
ότι η Κυβέρνηση αυτή εργαλειοποιεί τους επιστήµονες τους
οποίους επικαλείται. Είναι ξεκάθαρο από το χαρτί που είδαµε
δήθεν ότι ήταν η γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής για
την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου. Είναι ένα χαρτί
το οποίο, αν θα το δείτε εσείς, ιδίως όσοι είστε νοµικοί, θα ντραπείτε για αυτό το κατάντηµα.
Έτσι τι κάνετε; Υπονοµεύετε την επιστηµοσύνη και το κύρος
της επιτροπής επιστηµόνων που εσείς επικαλείστε. Και όλα αυτά
στο πλαίσιο της «ορµπανοποίησης» της ζωής µας.
Βέβαια, ήταν αναµενόµενο, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
αφού την περίοδο που καταστρέφατε τη µεσαία τάξη, που ρίχνατε το ΑΕΠ από τα 240 δισεκατοµµύρια ή το αφήνατε να πέφτει ή το σπρώχνατε περισσότερο γρήγορα, πιο γρήγορα στην
κατηφόρα -από τα 244 δισεκατοµµύρια στα 178 δισεκατοµµύρια
που παρέλαβα όταν µπήκα στο Υπουργείο Οικονοµικών-, αφού
παραδώσατε τις εφορίες, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τη
δηµόσια περιουσία, το ΤΑΙΠΕΔ, το «Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας» το λεγόµενο, ουσιαστικά τις µετοχές του ελληνικού δηµοσίου στις τράπεζες που ο Έλληνας πολίτης διέσωσε,
δανειζόµενος από την τρόικα, αφού τα παραδώσατε όλα αυτά,
εν µέσω πανδηµίας, νοµοθετήσατε και τον πτωχευτικό νόµο, την
ώρα που οι πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα διαµαρτυρίας. Άλλη
µία διάβρωση της δηµοκρατίας αυτή, να προσποιείστε ότι µπορείτε να νοµοθετείτε τόσο σηµαντικά πράγµατα, όταν ο λαός εκεί
έξω δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν να διαβουλευθεί σε µια συνέλευση, σε µια συνάντηση! Αφού, λοιπόν, τα κάνατε όλα αυτά, έχετε κάνει και κάποια
άλλα πράγµατα.
Διατηρήσατε πρόσφατα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας έναν διοικητή ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την
αρχή του bank run από τον Δεκέµβριο του 2014. Μία µοναδική
στα χρονικά των κεντρικών τραπεζών πράξη, η οποία θα έπρεπε
να έχει οδηγήσει στην εκπαραθύρωσή του άµεσα. Εσείς τον διατηρήσατε.
Καταργήσατε τη διάκριση εξουσιών, µεταφέροντας την Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, ουσιαστικά στέλνοντας ένα σήµα, ένα µήνυµα στους
ανώτατους δικαστές ότι, αν κάθονται ως καλά παιδιά, µια πολύ
καλή θέση τούς περιµένει.
Αναδείξατε σε Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µία
κυρία η οποία θα µείνει στην ιστορία ως εισηγήτρια της ανήκουστης πρότασης, ότι η κατάργηση του ελληνικού Συντάγµατος µε
τα µνηµόνια ήταν συνταγµατική.
Δεν επιτρέπει το Υπουργείο, ταυτόχρονα, στον Πρόεδρο της
Βουλής το αυτονόητο: Να υποστηρίξει το δικαίωµα των Βουλευτών, της Αντιπροέδρου της Βουλής να διασχίσει τη Βασιλίσσης
Σοφίας το απόγευµα της 17ης Νοεµβρίου, όταν έχουν πλήρως
λήξει τα µέτρα, από την άποψη ότι έχει ανοίξει η κυκλοφορία, κυ-
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κλοφορούν οι πολίτες. Οι µόνοι που δεν µπορούσαν να κυκλοφορήσουν, εγκλωβισµένοι σε βίαιο κλοιό της Αστυνοµίας του κ.
Χρυσοχοΐδη, ήµασταν εµείς, οι Βουλευτές µε τη Σοφία τη Σακοράφα πρώτη-πρώτη και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είµαι
σίγουρος ότι εκείνη τη στιγµή δεν ένιωσε καλά µε αυτή τη συνταγµατική εκτροπή. Δεν είχε τη δυνατότητα, δεν του το επέτρεπε
η Κυβέρνηση, να παρέµβει υπέρ µέλους του Προεδρείου της
Βουλής. Και τώρα µιλάτε για ευθύνη και συναίνεση, µετά από
όλα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Θέλετε πραγµατικά συναίνεση; Εµείς εδώ είµαστε. Ξέρουµε
να ρίχνουµε και τους τόνους.
Ιδού η ευκαιρία. Έχουµε µία τροπολογία, τρία πραγµατάκια:
Ένταξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας όλων των επικουρικών που
έχουν µία ελάχιστη προϋπηρεσία -όχι αυτούς που πήρατε χθες,
αλλά αυτούς που είναι τουλάχιστον δώδεκα µήνες-, που έχουν
την ειδικότητα και που δίνουν τον αγώνα αυτή τη στιγµή. Εντάξτε
τους όλους, είτε είναι στη ΜΕΘ είτε δεν είναι στη ΜΕΘ, είτε είναι
γιατροί είτε είναι νοσηλευτές.
Δεύτερον, το δίκτυο µαζικών τεστ, το οποίο θα µετεξελιχθεί
φυσιολογικά σε δίκτυο µαζικών εµβολιασµών, για τους οποίους
-υποτίθεται- κόπτεστε.
Παράλληλα, επιτάξεις σαν αυτές που είπα. Να φύγουν οι εφηµερίες από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, πηγαίνοντας σε ιδιωτικές κλινικές, µεγάλες µονάδες, για να αποσυµφορηθούν αυτές οι
µονάδες του ΕΣΥ.
Αυτά τα τρία πράγµατα εάν εσείς τα κάνετε, εµείς µπορεί να
αρχίσουµε να σκεφτόµαστε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε από το χείλος του συνταγµατικού γκρεµού και της εκτροπής.
Φοβάµαι, όµως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, ότι δυστυχώς εµβόλιο για το πέµπτο µνηµόνιο που είναι δεδοµένο και το έχουµε
εξηγήσει εδώ- δεν θα υπάρξει. Και επειδή δεν θα υπάρξει εµβόλιο για το πέµπτο µνηµόνιο, ποιοι ήταν σε αυτή τη Βουλή που
από τον Μάρτιο µιλάνε για ελάχιστη ύφεση 10%, η οποία θα καταλήξει στο 15%; Μόνο εµείς, του ΜέΡΑ25.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Δεν θα υπάρξει εµβόλιο εναντίον αυτών των εξελίξεων. Και
επειδή δεν θα υπάρξει εµβόλιο εναντίον αυτής της κατάρρευσης,
δεν υπάρχει και εµβόλιο για το ακροδεξιό DNA της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ήθελα απλώς να πω
ότι ο κ. Βαρουφάκης επανέλαβε µία άποψη που έχει, ότι η προβολή της τρίλεπτης ταινίας για την ηµέρα τιµής των Ενόπλων Δυνάµεων και συγκεκριµένα κάποιες παραστάσεις, απειλούν τη
δηµοκρατία. Έχω εντελώς αντίθετη άποψη. Οι Ένοπλες Δυνάµεις σε µια δηµοκρατική χώρα είναι απόλυτα ενσωµατωµένες
στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της χώρας. Και είµαστε τουλάχιστον υποχρεωµένοι ως θεσµικοί παράγοντες να τις ΤΙΜΟΥΜΕ.
Η ηµέρα αυτή , η 21η Νοεµβρίου, έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετό καιρό, µε πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, από το 1998.
Είναι στοιχειώδης υποχρέωσή µας σε εποχές περίκλειστες, σε
εποχές που δεν µπορούµε να κάνουµε εκδηλώσεις, να δείχνουµε
-έστω µε αυτόν τον τρόπο- την ευγνωµοσύνη και την τιµή που
έχουµε στις Ένοπλες Δυνάµεις, τις οποίες προφανώς επ’ ουδενί
δεν θεωρώ απειλή ούτε για τον κοινοβουλευτισµό ούτε για τη δηµοκρατία, αλλά τις θεωρώ ότι προστατεύουν τη χώρα και επιτελούν και ένα κοινωνικό έργο σηµαντικό όλον αυτόν τον καιρό που
η χώρα έχει αυτή τη διπλή περιπέτεια και της απειλής από την
Τουρκία αλλά και της απειλής από την πανδηµία.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε ζητήσει τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, θα µου δώσετε το δικαίωµα να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω και µε τη µάσκα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι είµαστε εδώ
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για να τιµήσουµε τόσο τους ανθρώπους που δίνουν τον πόλεµο
στις ΜΕΘ όσο και τις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν έχουµε καµµία
απολύτως διαφωνία µε την ανάγκη να τιµούµε όλους τους ήρωες
και τις ηρωίδες που έπεσαν για την πατρίδα και αυτούς που τη
στηρίζουν σήµερα, είτε είναι ένστολοι είτε είναι εκτός στολής.
Δεν είναι αυτή η διαφωνία µας. Η διαφωνία µας είναι, πρώτον,
αισθητική και, δεύτερον, σηµειολογική. Το τανκ προβεβληµένο
στην πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων είναι µοµφή για µια
χώρα που έχει περάσει το ένα πραξικόπηµα µετά το άλλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Θέλετε να προβάλουµε κάτι άλλο; Να προβάλουµε εικόνες
από τα παιδιά στο Τεπελένι; Να το κάνουµε. Το τανκ έχει έναν
συµβολισµό, που, αν δεν τον καταλαβαίνετε ποιος είναι, τότε
πραγµατικά πάω πάσο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κλείνω εδώ, λέγοντας ότι το να προβάλλουµε στιγµιότυπα από ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων και των τριών Όπλων εντάσσεται στην τιµή προς
τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Ο συµβολισµός για τον οποίο µιλήσατε δεν έχει, τουλάχιστον
στη δική µου αντίληψη, καµµία σχέση µε το να πρέπει να βλέπω
µε άλλο µάτι αυτό το οποίο ο καθένας βλέπει µε τιµή και υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή αυτή η σχέση των Ενόπλων
Δυνάµεων µε το πολίτευµα η οποία υπήρχε πριν από πενήντα
χρόνια. Είναι άλλη χώρα, άλλες Ένοπλες Δυνάµεις, άλλη κατάσταση.
Συνεπώς οι ασκήσεις οι στρατιωτικές που προβλήθηκαν εκείνα
τα ελάχιστα λεπτά δεν συνιστούν απειλή για τη δηµοκρατία. Θα
ήταν κατάντηµα για τη δηµοκρατία, που δεν ισχύει, αν την απειλούσε µια ταινία τριάµισι λεπτών.
Το κλείνω εδώ αυτό το θέµα.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να δούµε, κύριε Πρόεδρε, και
ποιοι από όλους αυτούς που φωνάζουν έχουν στρατευθεί κανονικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εσύ πού πήγες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έκανα κανονικά τη θητεία
µου. Έχεις αµφιβολία; Εγώ έκανα κανονικά τη θητεία µου είκοσι
µήνες. Εσύ πού έκανες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ. Βρισκόµαστε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στον κ. Σκουρλέτη να τα
πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το λέω σε όλους σας,
κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντί να πω και εγώ πως το Κίνηµα
Αλλαγής και οι Βουλευτές του -καθένας και καθεµία προσωπικάείµαστε µέσα στον αγώνα, στην πρώτη γραµµή του αγώνα για
να περιοριστεί και να εξαλειφθεί το φαινόµενο της βίας κατά των
γυναικών, πέρα από αυτό -δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος ή κάποια σε αυτή τη Βουλή να πει όχι- θέλω να ενηµερώσω τους συναδέλφους πως µια πτυχή αυτού του θέµατος έχει επεξεργαστεί
µια ακτιβίστρια επιστήµων -νέα κοπέλα, νέα γυναίκα- στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε διπλωµατική της εργασία για τη µιντιακή κατασκευή της γυναικοκτονίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, απευθυνόµενοι στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, να τη δείτε. Είναι πραγµατικά εξαιρετική η κ. Αικατερίνη Ζιώγα, η συγγραφέας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην παρούσα συζήτηση για ένα
σχέδιο νόµου που έχει πάρα πολλές διατάξεις που αφορούν πτυχές του κοινωνικού κράτους το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, προσέρχεται από θέση ισχύος. Και προσέρχεται από θέση ισχύος
γιατί όλες οι µεγάλες αλλαγές που αφορούν την κοινωνική πολιτική στη χώρα µας, από την επέκταση του ΙΚΑ, τη δηµιουργία του
ΕΣΥ, του ΕΟΠΥΥ, όλων των επιµέρους µέτρων για το κοινωνικό
κράτος, είναι προϊόντα, πολιτικά παιδιά, τέκνα του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
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Και, επειδή έγινε µια συζήτηση για την ενίσχυση αυτών που
έχουν ανάγκη στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε υπερηφάνεια επαναλαµβάνω στο Σώµα πως σηµαντικότερο µέτρο ενίσχυσης αυτών που
έχουν ανάγκη από το ΕΚΑΣ δεν υπήρξε ξανά στην Ελλάδα, ό,τι
και αν λέτε. Ήταν ένα µέτρο που αφορούσε τους χαµηλοσυνταξιούχους που συµπλήρωναν το µηνιαίο εισόδηµά τους και όχι µία
φορά τον χρόνο -επαναλαµβάνω: το µηνιαίο εισόδηµά τους- µε
ένα ποσό που καθιστούσε τη ζωή τους αξιοπρεπή. Και αυτό θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του Κώστα Σηµίτη το 1996 µε τον
ν.2434, άρθρο 20, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Και τι απέγινε αυτό το επίδοµα, το οποίο είχε φτάσει να διανέµεται σε πάνω από τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους;
Κοντά στις τετρακόσιες χιλιάδες είχε φτάσει να διανέµεται το
επίδοµα αυτό. Καταργήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση
το καλοκαίρι του 2015. Για να µην ξεχνάµε ποιοι είµαστε στην Αίθουσα αυτή και τι προσφορά είχε σε αυτόν που έχει ανάγκη στο
πλαίσιο του κοινωνικού κράτους το κάθε κόµµα, όταν ήρθε η ώρα
να κυβερνήσει.
Σήµερα, εκσυγχρονίζοντας τη δική µας παρουσία µε κριτήριο
τις κοινωνικές ανάγκες, έχουµε ορισµένες τροπολογίες τις
οποίες θέλω να προτάξω στην οµιλία µου.
Αναφέροµαι για έβδοµη φορά, όπως είπατε, κύριε Μουλκιώτη,
από τον Μάρτιο το λέµε αυτό και το προτείνουµε στη Βουλή, στο
να ενταχθούν οι νοσηλευτές των δηµόσιων νοσοκοµείων στα
βαρέα και ανθυγιεινά. Η δουλειά αυτή, το επάγγελµα αυτό, πρέπει να θεωρηθεί βαρύ και ανθυγιεινό.
Επειδή εδώ το λένε πολλοί αυτό και το ανέφερε και ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θέλω να του πω ότι µέχρι πριν
από λίγους µήνες κυβερνούσε. Γιατί δεν το έκανε; Και δεν δέχοµαι να µου αντιτάξει κανείς το γιατί δεν το κάναµε εµείς. Διότι
εµείς δι’ εµού εντάξαµε στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα τους νοσηλευτές των ιδιωτικών νοσοκοµείων. Το έκανα εγώ αυτό και πρότεινα στον τότε Υπουργό Οικονοµικών, που είναι αρµόδιος για
τα θέµατα των εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία, να πράξει
το ίδιο. Ούτε εκείνος της δικής µας εποχής ούτε, όµως, µέχρι και
ο κ. Τσακαλώτος και τώρα ο κ. Σταϊκούρας έχουν πάρει τέτοια
πρωτοβουλία.
Όποιος θέλει αποδεδειγµένα να ισχυρίζεται στη Βουλή πως
υπερασπίζεται αυτούς που δίνουν τη µάχη από την πρώτη
γραµµή στο σύστηµα υγείας, στο δηµόσιο εν προκειµένω σύστηµα υγείας, δεν έχει παρά να δεχθεί τη σηµερινή µας τροπολογία, την οποία καταθέτουµε για έβδοµη φορά.
Επίσης, καταθέτουµε τροπολογία που αφορά τη συµµετοχή
εκπροσώπου της ΕΣΑΜΕΑ στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ,
γιατί για τον ΟΑΕΔ θα αφιερώσω το κυρίως µέρος της οµιλίας
µου. Είναι το άρθρο 31, που σχετίζεται µε τους πόρους, του παρόντος νοµοσχεδίου.
Κάνουµε, κύριε Υπουργέ, αυτή την πρόταση. Νοµίζω ότι θα
µπορούσατε να τη δείτε και µέχρι το τέλος της συνεδρίασης να
την αποδεχθείτε. Δεν παράγει δαπάνες. Είναι µια συµβολική ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Οφείλετε να το δεχθείτε.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, έχουµε κάνει µια παρέµβαση πάρα
πολύ σωστή. Παρακολουθούµε τη δράση των εργαζοµένων στο
«Σικιαρίδειο Ίδρυµα», το οποίο φροντίζει να µας ενηµερώνει σχεδόν εβδοµαδιαία για τις πρωτοβουλίες του. Και µε την τροπολογία µας, παρακολουθώντας τη συνεισφορά αυτών των ανθρώπων σε προνοιακά θέµατα, λέµε να ενταχθεί το «Σικιαρίδειο
Ίδρυµα Απροσάρµοστων Παίδων» ως παράρτηµα στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Εδώ εµείς δεν ήρθαµε να κάνουµε πλειοδοσία παροχών, όπως
συνήθως γίνεται από άµυαλα κόµµατα, σαν να µην περάσαµε µια
δεκαετία οικονοµικών δυσκολιών. Εµείς προτείνουµε ρυθµίσεις
οι οποίες είναι θεσµικές και οι οποίες βοηθούν χωρίς να παράγουν κόστος. Μέχρι τώρα από αυτές που είπα κόστος παράγει,
αλλά όχι µεγάλο, η ένταξη των νοσηλευτών των δηµόσιων νοσοκοµείων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Επιπλέον, έχουµε κάνει µια τροπολογία που επίσης δεν παράγει κόστος, όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, µε επικεφαλής την
Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής, για την παράταση των προθεσµιών που αφορούν δανειολήπτες. Δεν είστε αρµόδιος, αλλά
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µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον συναρµόδιο συνάδελφό σας
και να δείτε αν η τροπολογία µας -που είναι πολύ καλά κατατεθειµένη, υπό την έννοια ότι έχει τεχνική επάρκεια- µπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν εµπλοκή σε αυτή τη φάση της
κρίσης και δυσκολεύονται ως δανειολήπτες µε τρόπο πάρα πολύ
σοβαρό.
Ακόµη, είχατε πάρει την πρωτοβουλία -δεν θυµάµαι τώρα ακριβώς ποιον µήνα της πανδηµίας, στη φάση της άνοιξης- να καταθέσετε ρύθµιση για την επανένταξη στο καθεστώς των ρυθµίσεων εκείνων των οφειλετών που έχασαν την προθεσµία, έχασαν
έναν ή δύο µήνες των υποχρεώσεών τους, διότι τους δυσκόλευε
πάρα πολύ -όπως όλοι οµολογούµε ή δεχόµαστε- η πανδηµία.
Μπορούµε να το επεκτείνουµε το µέτρο αυτό -και αυτή είναι η
τροπολογία µας, κύριε Σταϊκούρα, γιατί εσείς είστε αρµόδιος γι’
αυτό- έως τις 17-11 του τρέχοντος έτους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε εκείνα και µε τα άλλα, µε τις
παρατηρήσεις που κάνουµε, τις τροπολογίες που καταθέτουµε
και µε την εν γένει παρουσία µας εδώ -που, επαναλαµβάνω, έχει
διακριτότατα όρια από τον λαϊκισµό και τις πλειοδοσίες-, όταν
µιλάµε για κοινωνικό κράτος αναντίλεκτα -το τονίζω, αναντίλεκτα- στο µυαλό του κάθε πολίτη έρχεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, το Κίνηµα Αλλαγής, µε τις πολιτικές που εφάρµοσε
ως κυβέρνηση αλλά και τις πολιτικές που προτείνει -χωρίς λαϊκισµό, επαναλαµβάνω- στο πλαίσιο της λειτουργίας της παρούσης
αλλά και της προηγούµενης κυβέρνησης.
Παρακολουθώντας τις παρεµβάσεις των εισηγητών των κοµµάτων δεν µπορώ να µη διακρίνω, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι
και συνάδελφοι, την παρέµβαση τη δική µας, του κ. Μουλκιώτη,
άρθρο-άρθρο του σχεδίου νόµου. Γι’ αυτό και µε άγχος τελείωσε
την παρέµβασή του. Άρθρο µε άρθρο, γνώµη για άρθρο µε
άρθρο, που κατά τον Κανονισµό της Βουλής, είναι ό,τι το καλύτερο µπορεί να προσφέρει ένας Βουλευτής, όταν ενιαιοποιείται
η συζήτηση επί της αρχής µε τη συζήτηση επί των άρθρων. Δεν
παρέλειψε διάταξη του σχεδίου νόµου ο αγαπητός συνάδελφος,
για να πει τις απόψεις µας, πού είµαστε αρνητικοί, πού είµαστε
θετικοί, πού συµπληρώνουµε τις ρυθµίσεις.
Και στάθηκε ιδιαίτερα -κι εδώ θα σταθώ κι εγώ- στο άρθρο 31,
που είναι η αιχµή του δόρατος αυτού του σχεδίου νόµου. Ο κ.
Μαρκόπουλος, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός αφιέρωσαν πολύ
σηµαντικά τµήµατα των οµιλιών τους µιλώντας για το θετικό
µέτρο της µείωσης των εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων.
Άρθρο 31, 3% µείωση.
Εδώ χρειάζεται να σταθούµε, µε τρόπο, όµως, σαφή και συγκεκριµένο. Ο οµιλών υπήρξε ένας από τους πιο µαχητικούς
Υπουργούς σε Υπουργεία µε κοινωνικό πρόσηµο -Εργασίας,
Υγείας-, όταν πρότεινε στους Πρωθυπουργούς να διαχωριστεί
πλήρως η εισφορά που αποσκοπεί στη σύνταξη µε την εισφορά
που αποσκοπεί στις ιατρικές και φαρµακευτικές ασφαλίσεις και
τα υπόλοιπα επιδόµατα και οι συντάξεις να προκύπτουν από την
εισφορά υπέρ συντάξεων και την κρατική ενίσχυση και όχι από
την παρακράτηση φόρων σε βάρος όλων των φορέων κοινωνικών υπηρεσιών και κυρίως του ΟΑΕΔ. Τα χρέη ΙΚΑ προς ΟΑΕΔ
ήταν απίστευτα και δεν ξέρω σήµερα ποια είναι τα αντίστοιχα
χρέη του ΕΦΚΑ προς τον ΟΑΕΔ.
Ακούστε. Η πλήρης διάκριση δεν έγινε δεκτή από κανέναν
Πρωθυπουργό. Το είχαµε προτείνει και στον κ. Τσίπρα, όταν είχε
φέρει ο κ. Κατρούγκαλος το ασφαλιστικό του. Το επαναλάβαµε
ως θέση αρχής και στον κ. Βρούτση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµα.
Όλοι αποφεύγουν αυτό το δραστικό µέτρο, αυτή την εξορθολογισµένη 100% αλλαγή, γιατί φοβούνται ότι δεν θα µπορούν να
ανταποκριθούν στις συνταξιοδοτικές ανάγκες. Έτσι όµως κουκουλώνουν τα προβλήµατα.
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση να πει: Αφαιρώ περίπου 242 εκατοµµύρια από τον ΟΑΕΔ, γιατί µειώνω εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ. Αντικαθιστώ αυτή την έλλειψη µε κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό και προχωράµε.
Η µείωση των εισφορών δεν είναι πάγια ρύθµιση, δεν είναι
πάγιο µέτρο. Είµαι φανατικά υπέρ της µείωσης των εισφορών.
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Ποιος τις αύξησε τα τελευταία χρόνια; Ποιος τις αύξησε τα τελευταία χρόνια; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015,
6% υπέρ υγείας, 6% παρακαλώ! Μειώνονταν στο προηγούµενο
χρονικό διάστηµα.
Σχετικά µε τη µείωση αυτή, όταν είναι µείωση εισφοράς εργοδότη, εργαζόµενου, είναι αναπτυξιακό µέτρο. Δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση, το είπε ο συνάδελφός µου, ο εισηγητής µας, είναι
αναπτυξιακό µέτρο. Όµως, πρέπει να δεις πώς προκύπτει αυτή
η µείωση. Είναι σταθερή; Δεν είναι. Αφορά το 2021. Πώς αντικαθίστανται οι πόροι υπέρ ΟΑΕΔ; Αντικαθίστανται από την κρατική
ενίσχυση. Αν του χρόνου δεν υπάρξει κρατική ενίσχυση, αλλά
παραµείνουν µειωµένες, κάτω από το 3%, οι εισφορές, τι θα
γίνει;
Εµείς έχουµε ανησυχία. Έχουµε ανησυχία, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, όχι παράλογη. Έχουµε ανησυχία, γιατί ξέρουµε πώς
λειτουργούν τα ελληνικά δηµόσια οικονοµικά. Ξέρουµε τι πιέσεις
ασκούνται στους Υπουργούς των Οικονοµικών, στους εκάστοτε
Υπουργούς των Οικονοµικών, από τις δηµοσιονοµικές περιστάσεις που περνάει η χώρα. Ξέρουµε πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί η µείωση το 2022 και περισσότερα χρόνια, χωρίς να
αντικατασταθεί ο πόρος υπέρ ΟΑΕΔ, που µε αυτόν τον πόρο που
χάνει, εξ αντικειµένου, αν µείνει χωρίς συµπλήρωση ο προϋπολογισµός του, χάνει πολύ σηµαντικές πλευρές της δραστηριότητάς του.
Εµείς την αντιµετωπίζουµε µε περίσκεψη αυτή τη διάταξη -ξαναλέω, για να µην παρεξηγηθώ- έχοντας πάντα ως θέση αρχής
ότι η µείωση των εισφορών είναι αναπτυξιακό µέτρο. Όµως, η
επιφύλαξή µας εδώ είναι γήινη, είναι σοβαρή επιφύλαξη και σκεφτόµαστε καθόλου πονηρά, σκεφτόµαστε µε έναν τρόπο πολιτικώς ευθύ.
Αφού θέλαµε να ενισχύσουµε και την επιχείρηση και τον εργαζόµενό της, γιατί δεν κάναµε µία φορολογική παρέµβαση;
Γιατί στον προϋπολογισµό του 2021, αγαπητοί Υπουργοί, οι έµµεσοι φόροι αυξάνονται σε βάρος των άµεσων; Επαναλαµβάνω
-τα λέγαµε αυτά στον κ. Τσακαλώτο, τα λέµε και στους παρόντες
Υπουργούς- ότι αυτή η αύξηση των έµµεσων φόρων σε βάρος
των άµεσων, η σχέση αυτή, ο λόγος αυτός είναι η φωτογραφία
της πραγµατικά φιλολαϊκής πολιτικής ή η φωτογραφία µιας
πραγµατικά αντιλαϊκής πολιτικής.
Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι µε τον τρόπο που προσπαθώ και
προσπαθούµε να αγορεύσουµε στις δύσκολες αυτές περιστάσεις -σε αυτές τις περιστάσεις που θέλουµε όλοι να τις βάλουµε
πίσω µας, να ξαναβρεί η χώρα τον ρυθµό της και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά της- όσο δύσκολες και αν είναι οι ώρες που
περνούµε, το συνολικό κυβερνητικό έργο η Βουλή το παρατηρεί,
αλλά οι προτεραιότητες που δηµιουργούν τα προβλήµατα της
πανδηµίας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η δράση της Τουρκίας
και το µεταναστευτικό αποτελούν κρυψώνα για την Κυβέρνηση.
Με αυτό θα κλείσω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το συνολικό κυβερνητικό έργο
το ακούµε µε την ευκαιρία νοµοθετικών πρωτοβουλιών των
Υπουργών και κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η πανδηµία το
κρύβει. Η πανδηµία, τα ελληνοτουρκικά και το µεταναστευτικό
αποτελούν τα τρία κορυφαία θέµατα αυτή τη στιγµή που αντιµετωπίζει η χώρα, πίσω από τα οποία είµαστε πεπεισµένοι -και εγώ
προσωπικά κυριολεκτώ- ότι κρύβονται οι κυβερνητικές αδυναµίες, τις οποίες εντοπίζουµε. Εντοπίζουµε Υπουργεία που δεν
προχωράνε, εντοπίζουµε πολιτικές που ανακοινώνονται και δεν
ασκούνται. Αντιµετωπίζουµε ολιγωρία, αντιµετωπίζουµε ίδια πολιτική ευνοιοκρατίας προς τους «ηµετέρους».
Θα µας δοθεί η ευκαιρία αυτά να τα αναπτύξουµε σε άλλες
περιπτώσεις νοµοθετικής πρωτοβουλίας Υπουργών, αλλά κυρίως
όταν βάλουµε την πανδηµία ως χώρα και ως Ευρώπη και ως πλανήτης πίσω µας και µπορέσουµε να εισέλθουµε σε µια πολιτική
κανονικότητα, που σηµαίνει ότι η Αντιπολίτευση θα αποδίδει τα
του Καίσαρος τω Καίσαρι, κάνοντας κριτική εκεί που πιστεύει ότι
µπορεί να συµβάλει, αλλά και κάνοντας κριτική εκεί που πιστεύει
ότι πρέπει να αυξήσει τους τόνους, ακόµη και να καταγγείλει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ και εγώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
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Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Υπουργό Οικονοµικών, για να
τοποθετηθεί στην τροπολογία που έχει καταθέσει. Αµέσως µετά
θα πάρει τον λόγο ο κ. Γρηγοριάδης για έξι λεπτά και θα πάµε
στους Βουλευτές. Θα µιλήσει η κ. Αυγέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ και η
κ. Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα αναπτύξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 585 και ειδικό
53, για να αποδείξω αυτό που µόλις είπε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Λοβέρδος, ότι και ανακοινώνουµε και ασκούµε. Θα τοποθετηθώ σε µια τροπολογία.
Για τα θέµατα του προϋπολογισµού θα µου επιτρέψετε να µη
µιλήσω σήµερα, έχουµε πολύ χρόνο, ήδη στην επιτροπή συζητάµε. Μόνο µία πρόταση: Ο προϋπολογισµός του 2021, όπως και
για το 2020, δεν περιλαµβάνει κανέναν νέο φόρο. Τουναντίον,
περιλαµβάνει µόνιµες και µη µόνιµες µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Είµαστε σταθεροί σε αυτή την πολιτική και
αυτή την τηρούµε. Η όποια αύξηση των φορολογικών εσόδων
δεν είναι από αύξηση φορολογικών συντελεστών, αλλά είναι από
την πορεία ανάταξης της οικονοµίας µετά από κάποιο σηµείο του
2021. Κλείνω την παρένθεση.
Δύο θέµατα έχει η τροπολογία.
Επίδοµα θέρµανσης: Η προτεινόµενη διάταξη προβλέπει ότι
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η παροχή
επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλωτές των επιδοτούµενων
ειδών καυσίµων θέρµανσης που καθορίζονται µε αυτή. Ουσιαστικά, µε την εν λόγω απόφαση σκοπεύουµε να εντάξουµε και
άλλες µορφές επιδοτούµενων ειδών καυσίµων θέρµανσης, όπως
είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα και η βιοµάζα,
πέλετ δηλαδή.
Πιο συγκεκριµένα, το επίδοµα θέρµανσης για τη χειµερινή περίοδο 2020 - 2021 θα καταβληθεί και στα νοικοκυριά ανά την επικράτεια που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο, ενώ τα
νοικοκυριά ορεινών περιοχών -που ήταν και αίτηµα πολλών συναδέλφων από όλες τις πτέρυγες- µε πληθυσµό έως δυόµισι χιλιάδες κατοίκους που καταναλώνουν καυσόξυλα ή πέλετ θα
λάβουν επίσης το επίδοµα θέρµανσης.
Ο υπολογισµός του επιδόµατος αλλάζει ριζικά και στο εξής θα
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε περιοχή της χώρας. Επίσης, είναι ένα αίτηµα από πολλούς
συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες. Ξέρουµε ότι υπάρχουν
δήµοι της χώρας που έχουν και ορεινά δηµοτικά διαµερίσµατα
και πεδινά, αλλά τώρα θα υπάρχει διάκριση. Ο υπολογισµός του
επιδόµατος θα στηριχθεί σε έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρµανσης σε
διακόσιες χιλιάδες σηµεία ανά την ελληνική επικράτεια.
Το ελάχιστο ύψος του επιδόµατος διαµορφώνεται στα 80
ευρώ, ενώ µπορεί να φτάσει ακόµα και στα 600 µε 700 ευρώ, για
τις περιοχές µε πολύ αυξηµένες ανάγκες για θέρµανση. Και εννοείται -σε αντιδιαστολή µε την προηγούµενη κυβέρνηση- ότι
εµείς κάνουµε και προκαταβολή του επιδόµατος.
Το ύψος του επιδόµατος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 84 εκατοµµύρια ευρώ και η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει όλες
τις λεπτοµέρειες θα εκδοθεί εντός των επόµενων ηµερών, µετά
την ψήφιση της διάταξης σήµερα. Σκοπός είναι εντός Δεκεµβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρµα για την καταβολή του
επιδόµατος.
Όσον αφορά το άρθρο 2. Με το άρθρο 2 αντιµετωπίζουµε το
ζήτηµα των δυσχερειών πάσης φύσεως που προκύπτουν στις
διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, λόγω των περιοριστικών µέτρων
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Ειδικότερα, οι τρέχουσες συνθήκες δύνανται να δυσκολεύουν
την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ωρίµανσης του υπό εκποίηση
ενεργητικού και να δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση των απαιτούµενων εγγράφων για την κατάθεση των ίδιων των προσφορών,
µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνουµε ενδιαφερόµενους δυνητικούς επενδυτές.
Εξαιτίας της µεγάλης σηµασίας της επιτυχούς έκβασης των
διαδικασιών της ειδικής διαχείρισης και ειδικότερα εν όψει των
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν όσοι εξ αυτών βαίνουν προς το
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τέλος της διάρκειάς τους, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η παράταση κατά τρεις µήνες του χρόνου περάτωσης των
διαδικασιών ειδικής διαχείρισης.
Παράλληλα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνονται κατά
δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες όσες διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται έως τις 31-12-2020, καθώς και όσες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 7
Νοεµβρίου έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ και
εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Υφυπουργέ, θέλετε να κάνετε και εσείς την τοποθέτησή
σας επί της τροπολογίας;
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Όχι επί της τροπολογίας. Είχα ζητήσει
τον λόγο µε Πρόεδρο τον κ. Τασούλα πριν, για να µιλήσω µετά
τον κ. Λοβέρδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µε έχουν ενηµερώσει για αυτό. Εάν δεν έχετε θέµα, παρακαλώ πολύ, επειδή έχω
ανακοινώσει τους συναδέλφους, να προηγηθούν. Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για έξι µόνο λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τροπολογία που φέρνει σήµερα το ΜέΡΑ25 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου περιέχει τρία
απλά και κατανοητά άρθρα για την κάλυψη των υπερεπειγουσών
αναγκών που έχει πλέον το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας, προκειµένου απλώς αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί -τίποτα παραπάνω, προκειµένου από εδώ και µπρος να χάνουµε όσο το δυνατόν
λιγότερους συνανθρώπους µας. Και επειδή ακριβώς εδώ πρόκειται για ζωές, σας εκλιπαρούµε, εσάς της Κυβέρνησης, να µην
εκλάβετε τη συγκεκριµένη τροπολογία µας σαν µια ακόµα τροπολογία που σκοπό έχει να σας αντιπολιτευθεί.
Σας αντιπολιτευόµαστε, είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ, µε
πάθος και µανία και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, καταθέτοντας σε αυτόν τον αγώνα όλη την ψυχή µας για την υπεράσπιση
του εντελώς ανυπεράσπιστου λαού µας. Η τροπολογία που καταθέτουµε σήµερα, όµως, δεν είναι ούτε µέρος της αντιπολιτευτικής τακτικής µας ούτε εκφράζει το όραµα και τις απόψεις µας
για το πώς και κυρίως µε πόσους γιατρούς και υγειονοµικούς θα
έπρεπε να λειτουργεί ένα κανονικό εθνικό σύστηµα υγείας. Δεν
µπαίνει καν στη συζήτηση το πόσο υποαµείβονται όλοι αυτοί οι
άνθρωποι τόσα χρόνια τώρα. Όλα αυτά δεν τα θίγουµε σήµερα,
θα το κάνουµε από µεθαύριο, καθώς ξέρουµε σήµερα ποια ακριβώς Κυβέρνηση έχουµε απέναντί µας και τι όραµα έχει αυτή η
Κυβέρνηση για την υγεία, ένα όραµα που περικλείεται σε µία
µόνο λέξη: ιδιωτικοποίηση.
Καθώς ξέρουµε, λοιπόν, ποιους έχουµε απέναντί µας, τα ιδεολογικά σας όρια, αλλά κυρίως τα συµφέροντα τα οποία διαχρονικά εξυπηρετείτε, σας ζητάµε κάνοντας δεκτή αυτή την τροπολογία, να πράξετε απλώς τα τρία απολύτως αυτονόητα, τα
τρία απολύτως στοιχειώδη. Η αποδοχή σας -σας βεβαιώνουµεσυναρτάται άµεσα µε τη µείωση µελλοντικών απωλειών ανθρώπινων ζωών.
Τι σας ζητάµε; Τα είπε ο κ. Βαρουφάκης και τα επαναλαµβάνω:
επαναλαµβανόµενα τεστ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, οργανική ένταξη του επικουρικού ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ στις
θέσεις και τις υγειονοµικές µονάδες που ήδη αυτό υπηρετεί,
άµεση επίταξη όχι δύο µικροσκοπικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλου ανεξαιρέτως του ιδιωτικού τοµέα που µπορεί να
χρησιµεύσει στη µάχη µε τον COVID -στο συνταγµατικό πλαίσιο,
βεβαίως, όπως αυτό ορίζεται σαφώς από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Συντάγµατός µας και το άρθρο 22 παράγραφος 4, µε
την ελάχιστη αποζηµίωση που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ- και άµεση
ένταξη αυτών των µονάδων στο ευρύτερο σχέδιο της πολιτείας
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, αν η Κυβέρνησή σας δεν κάνει δεκτά τα τρία απολύτως επείγοντα και απολύτως αυτονόητα άρθρα της τροπολογίας του ΜέΡΑ25, από
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αυτή τη στιγµή θα καταστεί και εφεξής θα πρέπει να θεωρείται
όχι συντονιστής στην προσπάθεια περιορισµού της πανδηµίας,
αλλά συνεργός στην εξάπλωσή της. Λυπάµαι που το λέω!
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στο περίφηµο Μητρώο
Καλλιτεχνών, καθώς υπήρξα καλλιτέχνης και ελπίζω να ξαναγίνω
κάποια στιγµή.
Ξέρετε ότι στις 20 Οκτωβρίου έληξε η περίφηµη προθεσµία
εγγραφής στο περίφηµο Μητρώο Καλλιτεχνών, για το οποίο η
ίδια η Κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ανέµενε να εγγραφούν σαράντα δύο µε σαράντα πέντε χιλιάδες συνάδελφοί µου, εργαζόµενοι στον χώρο του πολιτισµού. Γράφτηκαν τελικά, δυστυχώς,
µόνο δεκαεπτά χιλιάδες άνθρωποι. Ευτυχώς οι επτά χιλιάδες από
αυτούς είναι ηθοποιοί. Για τις ακόµα δύο χιλιάδες ηθοποιούς,
όπως έµαθα χθες που µίλησα µε τον Πρόεδρο του Σωµατείου
Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρο Μπιµπίλα, που γράφτηκαν εκπρόθεσµα, µαθαίνουµε σίγουρα ότι δεν θα πάρουν από το Υπουργείο
το επίδοµα του Οκτωβρίου και του Νοεµβρίου και πως, κατά
πάσα πιθανότητα, δεν θα πάρουν και κανένα επίδοµα από εδώ
και πέρα.
Αφού αναγνωρίζετε ότι οι δικαιούχοι που αναµένατε εσείς οι
ίδιοι ως Κυβέρνηση ήταν περίπου σαράντα πέντε χιλιάδες -παρ’
όλο που εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το πραγµατικό νούµερο
δικαιούχων είναι υπερδιπλάσιο, είναι πάνω από εκατό χιλιάδες-,
δεν θα πρέπει να κάνετε κάτι τώρα για να βρεθεί τρόπος να απολαµβάνουν το επίδοµα και οι υπόλοιπες είκοσι οκτώ χιλιάδες,
που κατά τον δικό σας, επαναλαµβάνω, προϋπολογισµό το δικαιούνταν, αλλά ή δεν πρόλαβαν την προθεσµία ή το πληροφορήθηκαν πολύ αργά ή δεν πληροφορήθηκαν ποτέ την εξαγγελία
του Μητρώου Καλλιτεχνών; Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό;
Και δεν µιλώ µόνο για τους ηθοποιούς. Είναι φανερό από τα
νούµερα που παρέθεσα ότι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, οι εργαζόµενοι στις τέχνες, είναι πολλαπλάσιοι από εµάς τους ηθοποιούς.
Ελπίζω να συνειδητοποιείτε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί µου συνάδελφοι µε την ευρεία έννοια του όρου, γιατί συνάδελφοί
µου είναι και οι καθαρίστριες που δουλεύουν στα θέατρα που
δούλευα, όλοι οι µουσικοί, όλοι οι χορευτές- έχουν να λάβουν
οποιαδήποτε αποδοχή ή βοήθηµα από τα τέλη του περασµένου
Φεβρουαρίου, αρχίζουν πια να µπαίνουν σταδιακά σε πραγµατικό
καθεστώς λιµού, κοινώς αρχίζουν να πεινούν. Αν ούτε αυτό δεν
σας κινητοποιεί, πολύ φοβάµαι ότι τίποτα πια δεν θα µπορέσει
να σας κινητοποιήσει.
Και αφού µιλάµε για ηθοποιούς, ας µιλήσουµε λίγο και για τραγουδιστές και για µουσικούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους, όπως
ξέρετε, αντιµετωπίζουν σωρεία προβληµάτων, τα οποία υπήρχαν
από πριν, αλλά επεκτείνονται και χειροτερεύουν λόγω του κορωνοϊού και των νέων συνθηκών που αυτός δηµιουργεί.
Ένα βασικό ζήτηµα -και θα επαναλάβω ότι αυτό το θέµα δεν
είναι τωρινό- είναι η είσπραξη των συγγενικών δικαιωµάτων τους.
Όλοι οι τραγουδιστές που αξιώνουν συγγενικά δικαιώµατα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραµµένοι στον συνεταιρισµό
τους. Τα τακτικά και επωφελούµενα µέλη υπολογίζονται γύρω
στα χίλια τετρακόσια εξήντα πέντε. Ο Οργανισµός Συλλογικής
Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωµάτων Τραγουδιστών «ΕΡΑΤΩ», δηλαδή ο συνεταιρισµός των Ελλήνων τραγουδιστών, έχει αυστηρούς κανόνες για την αναγνώριση των µελών,
αυτών δηλαδή που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευσή τους. Περισσότερα από χίλια άτοµα, ενώ είναι εγγεγραµµένα στον συνεταιρισµό, δεν µπορούν να έχουν την ιδιότητα του µέλους, η οποία βρίσκεται µόνο στα χέρια εκατό περίπου ατόµων, µε αποτέλεσµα οι
αποκαλούµενοι «επωφελούµενοι» να µην έχουν κανένα ουσιαστικό δικαίωµα, ενώ η διοίκηση του συνεταιρισµού επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα συγγενικά δικαιώµατα από τη
δηµόσια εκτέλεση τραγουδιών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς.
Επίσης, στη διοίκηση του συνεταιρισµού τους αντιπροσωπεύονταν µέχρι τώρα -και συνεχίζουν ακόµα- κυρίως οι επίκαιροι
τραγουδιστές, οι διάσηµοι, ενώ ένα άτοµο προερχόµενο από το
παραδοσιακό ή το λαϊκό τραγούδι αντιπροσώπευε τη µειοψηφία.
Ωστόσο, στις τελευταίες αρχαιρεσίες του συνεταιρισµού «ΕΡΑΤΩ», που έγιναν πέρυσι τον Μάιο, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προ-
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σπάθεια, έτσι ώστε να αποκλειστεί τελείως ακόµη και αυτή η ελάχιστη µειοψηφία του ενός µέλους και µε διάφορα στρατηγήµατα
επετεύχθη να εκλεγούν τελικά µόνο µέλη της διοίκησης της απολύτου επιλογής τους, µε διαδικασίες κάθε άλλο παρά διαφανείς,
σύννοµες και αποδεκτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω γρήγορα, κυρία Πρόεδρε.
Επιβάλλεται, λοιπόν, να επανεξεταστεί το όλο πλαίσιο και νοµοθετικά και να διερευνηθεί η βάση είσπραξης των συγγενικών
δικαιωµάτων από όλους τους χρήστες. Επίσης, θα πρέπει να περιοριστούν τα έσοδα είσπραξης που κρατούν αυτοί οι οργανισµοί για τον επιµερισµό των συγγενικών δικαιωµάτων στο ύψος
που επιβάλλει ο νόµος, δηλαδή στο 20%, κάτι που ξεπερνούν συστηµατικά.
Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι κατεπείγουσα η ανάγκη όχι µόνο για διαφάνεια και νοµιµότητα, αλλά και
για εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους νέους ή τους λιγότερο νέους και γνωστούς καλλιτέχνες να επιβιώσουν από αυτή
την οικονοµική καταστροφή που επήλθε και κορυφώθηκε µε την
κρίση του κορωνοϊού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πριν τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω δύο και
µόνο πράγµατα.
Το πρώτο είναι ότι άκουσα έκπληκτος τον Πρωθυπουργό -όχι
ότι δεν το πιστεύω, αλλά έκπληκτος για τις µέχρι τώρα ενέργειές
του- να λέει ότι όλοι εσείς στη Νέα Δηµοκρατία είστε πάρα πολύ
λυπηµένοι, και µάλιστα συντετριµµένοι, που πεθαίνουν πάρα
πολλοί άνθρωποι. Πεθαίνουν εκατό συµπολίτες µας τη µέρα τις
τελευταίες δυο, τρεις µέρες. Θέλω να τον ρωτήσω ειλικρινά και
µε το χέρι στην καρδιά το εξής: Έχει µειώσει φέτος τον προϋπολογισµό για την υγεία, το 2021 σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος, κατά 572 εκατοµµύρια ευρώ. Έχει µειώσει τις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία! Πιστεύει, λοιπόν, πραγµατικά κανείς σ’ αυτή
την Αίθουσα ή εκεί έξω που µας ακούει ότι µπορεί αυτή η πολιτική πράξη να εκφράζει τη λύπη ενός Πρωθυπουργού; Ας αύξανε
τον προϋπολογισµό, αν λυπάται που πεθαίνουµε. Και το λέω
πραγµατικά.
Και τελειώνω µε κάτι που δεν µπορώ να αποφύγω να πω.
Πραγµατικά θέλω να σας ρωτήσω, κυρίως να ρωτήσω τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη -φαντάζοµαι ότι θα µε ακούει
από κάπου- αν τελικά σκοπεύει να συλλάβει τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Δηµήτρη Κουτσούµπα και τον Αλέξη Τσίπρα πριν από
τον υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής, τον κ. Χρήστο Παππά.
Σας θυµίζω, γιατί τα µέσα που έχετε εξαγοράσει δεν µας το
θυµίζουν τακτικά, ότι ο κ. Χρήστος Παππάς, δολοφόνος κατ’ απόφαση δικαστηρίου για ηθική αυτουργία σε φόνους, κατά συρροή
δολοφόνος, την έχει κοπανήσει πάνω από έναν µήνα τώρα από
την έκδοση της απόφασης και η Ελληνική Αστυνοµία ετοιµάζεται
να πιάσει τους Αρχηγούς του συνόλου της Αντιπολίτευσης, ποινικοποιώντας έτσι και την αντιπολίτευση σ’ αυτή τη χώρα.
Πριν φύγω -και τελειώνω- καταθέτω στα Πρακτικά την ανάπτυξη της τροπολογίας που καταθέσαµε για το πόσα περισσότερα θα θέλαµε, αλλά λόγω των κατεπειγουσών συνθηκών δεν
τα ζητάµε αυτή τη στιγµή.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κλέων Γρηγοριάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα για επτά λεπτά η κ. Αυγέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Αυγέρη, επειδή, απ’ ό,τι βλέπω, έχει πρόβληµα το µικρόφωνό σας, θα δώσω τον λόγο στην Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μιχαηλίδου, γιατί πρέπει να φύγει για
το Υπουργείο.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπα και κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην επιτροπή, επαναλαµβάνω και στην Ολοµέλεια ότι είµαι εξαιρετικά αισιόδοξη, διότι φέρνουµε προς ψήφιση
ένα νοµοσχέδιο που περιέχει επαρκή µέτρα για την ανακούφιση
των ευάλωτων συµπολιτών µας, αλλά και ακόµα περισσότερο για
την πρόληψη της ευαλωτότητάς τους, την κοινωνική τους ένταξη
και την κοινωνική τους επανένταξη. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει άµεσο, αλλά ακόµα περισσότερο µακροπρόθεσµο αποτύπωµα, ένα νοµοσχέδιο µε πολύ συγκεκριµένο, αλλά
ακόµα περισσότερο οριζόντιο χαρακτήρα, ένα νοµοσχέδιο που
καθιστά συνολικά την κοινωνική πολιτική ενεργητικό µοχλό για
την προώθηση ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων.
Ο Υπουργός µου ανέλυσε µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια και
στις επιτροπές, αλλά και σήµερα, τι κάνει το δεύτερο κοµµάτι
του νοµοσχεδίου.
Το πρώτο κοµµάτι, όπως έχουµε συζητήσει ξανά, έχει τέσσερις βασικούς άξονες: πρώτον, τον άξονα της πρώτης, της άµεσης ανακούφισης από την πανδηµία, δεύτερον, την προστασία
του παιδιού, τρίτον, την καταπολέµηση της φτώχειας και την ενίσχυση των πιο ευάλωτων συµπολιτών µας και, τέταρτον, την
απλούστευση των διαδικασιών.
Όσον αφορά, λοιπόν, στον πρώτο άξονα, στον άξονα της ανακούφισης των συµπολιτών µας, των οικογενειών τους και των εργαζοµένων από την πανδηµία, ας δούµε τι έχουµε κάνει όλους
αυτούς τους µήνες.
Έχουµε καταρτίσει τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για τη λειτουργία των δοµών αυξηµένης ευαλωτότητας σε όλη την Ευρώπη. Έχω µιλήσει µε τους οµολόγους µου, αλλά και µε τους
πρέσβεις µας στις χώρες στις οποίες πέρασαν πιο δύσκολα από
όλες το πρώτο κύµα της πανδηµίας, έτσι ώστε να καταλάβω πώς
θωράκισαν τις δοµές τους στο δεύτερο κύµα και να δούµε τι µαθήµατα έχουµε να πάρουµε.
Όµως, αυτό που µπορώ να σας πω µε απόλυτη ειλικρίνεια είναι
ότι τα πρωτόκολλα τα οποία έχουµε θέσει και υλοποιούµε, κατόπιν εισηγήσεως της ειδικής επιτροπής λοιµωξιολόγων, είναι τα
πιο αυστηρά πρωτόκολλα σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τα
πρωτόκολλα για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, για τα πρωτόκολλα για τις ανοικτές αλλά και κλειστές δοµές αναπηρίας, τα
πρωτόκολλα για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία.
Όµως -και εδώ έρχεται ο άξονας µέσα στο νοµοσχέδιο που
σας ζητούµε να ψηφίσετε- δεν είναι ικανό µόνο η πολιτεία να
ζητά και να φτιάχνει, αν θέλετε, τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα.
Πρέπει να βοηθά και στην τήρησή τους. Οπότε έχουµε αρκετές
διατάξεις οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό, βοηθούν τους ωφελούµενους, τους εργαζόµενους, τις δοµές για την τήρηση των
πιο αυστηρών πρωτοκόλλων.
Συγκεκριµένα, προβλέπουµε δύο εκατοµµύρια υγειονοµικό
υλικό για τις µονάδες φιλοξενίας ηλικιωµένων και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε όλη τη χώρα, όπως προβλέπουµε και τη
χρηµατοδότηση κατά 100% των ανοικτών δοµών αναπηρίας, οι
οποίες κατά το πρώτο κύµα της πανδηµίας τούς ζητήθηκε να λειτουργήσουν µε 50% της δυναµικότητας, ακριβώς επειδή οι λοιµωξιολόγοι τότε µας συνέστησαν να µη γίνεται συνωστισµός
µέσα σε αυτές. Οπότε για το 50% της δυναµικότητας και ξέροντας από τους ίδιους τους φορείς, από τους γονείς, από τις διοικήσεις, ότι είχαν 100% των εξόδων, τους καλύπτουµε σε αυτό.
Όσον αφορά την παιδική προστασία, πρώτη φορά θεσπίζουµε
νοµικό πλαίσιο για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης. Είναι
πολύ συγκεκριµένη η παρέµβασή µας. Αυτά λειτουργούσαν µε
µία υπουργική απόφαση του 2001, η οποία οριζόταν απλά σε
εξουσιοδοτική για προνοιακές δοµές. Όµως, τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης πρέπει να έχουν -και αυτό ορίζουµε, αυτό
σάς ζητούµε να ψηφίσετε- διαδικασία αδειοδότησης, να έχουν
ανώτατο αριθµό ωφελουµένων, να έχουν συγκεκριµένους χώρους ανά δοµή, να έχουν προδιαγραφές για τη στελέχωσή τους
και τα απαιτούµενα ειδικά προσόντα του προσωπικού τους.
Γιατί µας νοιάζουν τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης;
Μας νοιάζουν, γιατί µας νοιάζει η παιδική προστασία. Μας νοιάζει
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πάρα πολύ η παιδική προστασία. Μας νοιάζει να διασφαλίσουµε
τις δηµιουργικές δραστηριότητες των παιδιών. Και, ναι, δεν θέλουµε, όπως και το Υπουργείο Παιδείας, να είναι τα παιδιά στο
ίδιο περιβάλλον, όποιο και να είναι αυτό, για δέκα ώρες µέσα στη
µέρα. Οπότε, γι’ αυτό και βάζουµε µέσα στη ρύθµισή µας το κοµµάτι εκείνο το οποίο λέει ότι µπορούν τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης να είναι σε σχολεία, µόνο αν δεν βρεθεί κάποια
άλλη λύση.
Μας νοιάζουν τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, γιατί
εξήντα πέντε χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο πηγαίνουν σε κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης. Φέτος πήγαν µε χρηµατοδότηση
από το Υπουργείο µας 25% περισσότερα παιδιά µε αναπηρία σε
κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία και,
πέραν του ότι είναι 110 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία δίνονται για
τον σκοπό αυτό, είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει υπερδιπλασιαστεί. Χαρακτηριστικά σάς λέω ότι µέσα σε ένα έτος τα ιδιωτικά κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 124%,
ενώ αντίστοιχα τα δηµοτικά κατά 88%.
Άρα τι λέµε; Σε έναν κλάδο που µας αφορά, γιατί µας αφορά
πραγµατικά η παιδική προστασία και πρόκειται για έναν κλάδο ο
οποίος υπερδιπλασιάζεται µέσα σε έναν χρόνο, πρέπει επιτέλους
η πολιτεία να είναι εδώ και να βάλει όρια, κανόνες και ρυθµίσεις.
Στο ίδιο πλαίσιο της παιδικής προστασίας βάζουµε και άλλα
άρθρα, τα οποία, όπως είπε πολύ σωστά και ο Πρωθυπουργός,
ξέρετε, πολλές φορές µπορεί να µην κάνουν πρωτοσέλιδα ή πολλές φορές µπορεί να µην είναι τα πρώτα τα οποία δείχνουν τα
δελτία ειδήσεων, όµως για µας είναι σηµαντικά. Το να µπορεί µία
οικογένεια µε βιολογικό παιδί µε αναπηρία να υιοθετήσει ή να
γίνει ανάδοχη είναι κάτι σηµαντικό για µας. Στηρίζει από τη µία
πλευρά την αποϊδρυµατοποίηση των παιδιών στους φορείς παιδικής προστασίας, από την άλλη, όµως, στηρίζει και την ίδια την
οικογένεια. Στηρίζουµε, λοιπόν, τις οικογένειες µε αναπηρία και
το κάνουµε έµπρακτα.
Τώρα, τελευταίο κοµµάτι του άξονα παιδικής προστασίας είναι
η παράταση που κάνουµε στο επίδοµα γέννησης. Το νοµοθετήσαµε τον Ιανουάριο του 2020 και ξεκίνησε αµέσως να τρέχει. Δίνουµε 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση στη χώρα µας και για όποιες
περιπτώσεις, είτε για τεχνικά λάθη είτε για λόγους της ίδιας της
οικογένειας είτε ακόµη περισσότερο των υπηρεσιών, δεν κατάφεραν να δώσουν το ποσό αυτό, τώρα δίνεται παράταση τριών
µηνών, έτσι ώστε µέσα σε έξι µήνες µία οικογένεια να µπορεί να
το πάρει.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µία ιδιαίτερη µέρα.
Είναι ηµέρα αφύπνισης. Είναι η Διεθνής Ηµέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Είναι κάτι που τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός µου και πολύ χαρούµενη είδα ότι όλα τα στελέχη απ’ όλα τα κόµµατα του εθνικού Κοινοβουλίου το έθιξαν.
Δεν το είχαµε προφανώς συγχρονίσει, αλλά η συγκυρία το έφερε
έτσι και σήµερα η πολιτεία δείχνει έµπρακτα τη µέριµνά της για
τις γυναίκες θύµατα βίας.
Γι’ αυτό, για πρώτη φορά, γυναίκες οι οποίες µένουν σε ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών µπορούν να ενταχθούν στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και γυναίκες οι οποίες µένουν στους
ξενώνες αυτούς για πρώτη φορά µπορούν να πάρουν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, ελπίζω από σήµερα που θα ψηφιστεί
ο νόµος αυτός.
Και γι’ αυτό σάς ζητούµε να το ψηφίσετε, γιατί τώρα θα είναι
η πρώτη φορά που έτρεξαν οι ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών
και όχι -όπως είπε και ο Πρωθυπουργός- από το 2015 και µετά.
Γιατί όχι; Με εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το 2009 και προσκλήσεις του 2011 και του 2012 τρέχουν από τότε. Κι εµείς -σας
το έχω πει πολλές φορές- δεν έχουµε κανένα πρόβληµα, είµαστε
πολύ θετικοί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να αναγνωρίσουµε το όποιο έργο έχει γίνει. Και το βλέπετε. Όµως, είµαστε
ένα κράτος µε συνέχεια και χτίζουµε πάνω σε αυτό. Δεν πηγαίνουµε πίσω και µε ψευδή στοιχεία λέµε ποιος έκανε τι, όταν δεν
το έχει κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµα τρία, τέσσερα λεπτά.
Άξονας για τη στήριξη των πιο ευάλωτων: Δίνουµε διπλό ελά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χιστο εγγυηµένο σε όλους τους δικαιούχους την τελευταία εργάσιµη του Δεκεµβρίου. Όµως, δεν δίνουµε µόνο διπλό ελάχιστο
εγγυηµένο. Διευρύνουµε και τη δεξαµενή των δικαιούχων. Όπως
είπα, διευρύνουµε τη δεξαµενή των δικαιούχων µε τις κακοποιηµένες γυναίκες που διαµένουν σε δοµές, αλλά και µε τους άστεγους που διαµένουν σε δοµές. Ερχόµαστε και θεσµοθετούµε το
πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία». Ναι, ήταν ένα πρόγραµµα
το οποίο έτρεχε από πριν. Ήταν ένα πρόγραµµα που πιλοτικά
µέσα σε δέκα χρόνια είχε τρέξει δύο φορές. Μέσα σε ενάµιση
χρόνο ήδη το έχουµε τρέξει µία φορά. Και τι κάνουµε; Κάνουµε
αυτό για το οποίο και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
πριν ζήτησε τα εύσηµα. Τι είπε πριν ο κ. Τσίπρας; Είπε ότι µια πιλοτική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ήρθε η επόµενη κυβέρνηση, η δική του
κυβέρνηση και την έκανε καθολική. Και γι’ αυτό ζητά τα εύσηµα.
Γιατί, όµως, όταν κι εµείς ζητούµε όχι τα εύσηµα, αλλά την ψήφιση της θεσµοθέτησης ενός πιλοτικού προγράµµατος σε ένα
µόνιµο πρόγραµµα, µας γυρνά µπούµερανγκ;
Τέταρτος άξονας, βελτίωση των διαδικασιών. Εκεί ερχόµαστε
και αντιµετωπίζουµε καθυστερήσεις από τους δήµους ή και
απουσία πληρωµών, συγκεκριµένα αναφορικά µε το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Αυτό αφορά
γύρω στις δύο χιλιάδες ανασφάλιστους συµπολίτες µας, πολλοί
εκ των οποίων έχουν πέσει θύµατα, αν θέλετε, πολλών κακοπληρωµών ή απουσίας εκκαθαρίσεων από την πλευρά των δήµων.
Οπότε ερχόµαστε και το θεσµοθετούµε κεντρικά. Το κάνουµε και
αυτό ψηφιακό και µαζί µε αυτό προσθέτουµε µία διάταξη, η
οποία φέρνει το ακατάσχετο σε όλα τα επιδόµατα. Έτσι, πλέον,
υπάρχει ενιαία πολιτική ακαθάριστου, αλλά και ανεκχώρητου, για
όλα τα επιδόµατά µας.
Φέρνουµε µία ρύθµιση που λύνει ένα ζήτηµα πολλών δεκαετιών. Κι εδώ είµαι πάρα πολύ χαρούµενη που µπορώ και το ανακοινώνω αυτό σήµερα. Φέρνουµε µία ρύθµιση η οποία φέρνει
στην Πρόνοια, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής ένα ακίνητο,
το «ΙΩΣΗΦΟΓΛΕΙΟ», το οποίο είναι συνώνυµο της ιστορίας της
προνοιακής πολιτικής στη χώρα µας. Το φέρνει στα χέρια του
Υπουργείου, χωρίς κανένα αντίτιµο. Είναι ένα ακίνητο το οποίο
έχει εµπορική αξία, η οποία έχει εκτιµηθεί µε σηµερινή αξία στα
27 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι ένα ακίνητο το οποίο ταλαιπωρεί τις
δηµόσιες υπηρεσίες εβδοµήντα χρόνια, γιατί δεν έχει έρθει ποτέ
στο δηµόσιο µέχρι σήµερα. Είναι ένα ακίνητο, το οποίο παραχωρήθηκε στον Ιωσηφόγλου το 1931, το 1952 παραχωρήθηκε στην
Πρόνοια η χρήση του και σήµερα, 25 Νοεµβρίου του 2020, µε
την ψήφιση αυτής της διάταξης, επιτέλους το «ΙΩΣΗΦΟΓΛΕΙΟ»
περνάει στο δηµόσιο. Οπότε είµαστε πολύ περήφανοι που καταφέραµε µετά από εβδοµήντα χρόνια να φέρουµε ένα τόσο µεγάλο ακίνητο στην περιουσία του δηµοσίου και να προικίσουµε
το δηµόσιό µας µε ένα τέτοιο ακίνητο.
Τέλος, είµαι αρκετά χαρούµενη, γιατί δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφωνίες επί των διατάξεων. Η κριτική επικεντρώθηκε σε
δύο άξονες. Ο ένας άξονας στον οποίο επικεντρώθηκε είναι ότι
οι διατάξεις µας ήταν επί το πλείστον νοµοτεχνικές και, άρα, δεν
άξιζε να τις κάνουµε. Μάλλον κάτι τέτοιο ειπώθηκε.
Όµως, δεν είναι νοµοτεχνικός ο χαρακτήρας των διατάξεων.
Είναι ουσιαστικός. Υπάρχει, λέτε, υπουργική απόφαση και, άρα,
γιατί να το κάνουµε µε νόµο; Διότι πρέπει να υπάρχει πρωτογενής νοµοθεσία, η οποία για τη δική µας Κυβέρνηση είναι άγκυρα.
Η πρωτογενής νοµοθεσία είναι άγκυρα. Πρέπει να υπάρχουν
εξουσιοδοτικές διατάξεις. Δεν µπορούν να βγαίνουν υπουργικές
αποφάσεις χωρίς εξουσιοδοτικές διατάξεις. Πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριµένες εξουσιοδοτικές διατάξεις και να βγαίνουν οι
υπουργικές αποφάσεις, έτσι ώστε οι υπηρεσίες µας, οι δηµόσιοι
λειτουργοί, όταν τους καλούµε να υλοποιήσουν κάτι, να µπορούν
µε συνέπεια να το κάνουν.
Είµαστε ένα κράτος µε πολίτες. Είµαστε ένα κράτος µε δηµόσιες υπηρεσίες. Είµαστε ένα κράτος µε ευθύνες. Κράτος µε υπηρεσίες και κράτος µε διαδικασίες. Κράτος µε συνέπεια και
κράτος µε συνέχεια.
Δεύτερη κριτική: Μικρός ο αριθµός των ωφελούµενων. Το είπε
ο Υπουργός µου, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Από το άρθρο 31
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και τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ωφελούνται ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εργαζόµενοι στη
χώρα µας. Από τις προνοιακές διατάξεις ωφελούνται λιγότεροι,
ενενήντα τρεις χιλιάδες.
Ποιο είναι το µέτρο για το πολύ ή το λίγο; Για πείτε µας ποιο
είναι το µέτρο για το πολύ λίγο; Για εµάς δεν είναι θέµα µεγέθους, γιατί µπορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ήταν για τα
«µεγάλα», αλλά εµείς είµαστε και για τα «µικρά». Δεν µπορώ να
καταλάβω πώς το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αντιδρά για ρυθµίσεις υπέρ των πιο ευάλωτων.
Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες σχολές για το πώς κάνει κανείς
κοινωνική πολιτική. Εµείς διαλέγουµε την εξής: Κάνουµε κοινωνική πολιτική µε άξονα τη µεγιστοποίηση του οφέλους του πιο
ευάλωτου. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας φέρνει µέτρα
εφαρµοσµένης «Θεωρίας της Δικαιοσύνης». Βάζουµε τα γυαλιά
το 2020, κάνοντας τη θεωρία του Ρολς πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Μήπως µπορούµε να µιλήσουµε τώρα µε την κ. Αυγέρη από
τον ΣΥΡΙΖΑ; Για να κάνουµε µια δοκιµή, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Με ακούτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ακούµε. Έχετε τον
λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή µου, που τώρα ακούγεται, να την ενσωµατώσω σε αυτή τη φωνή ενδυνάµωσης των γυναικών που υφίστανται τη βία, που είναι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας: Μίλα, µη φοβάσαι, δεν είσαι µόνη σου!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας µιλάω από τη Θεσσαλονίκη,
το επίκεντρο του υγειονοµικού πολέµου που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ήδη από το ξέσπασµα της πανδηµίας και τον ερχοµό της στη χώρα µας όλοι,
παντού στον κόσµο, έκαναν λόγο για πόλεµο. Και όντως είναι πόλεµος. Όποιος έχει βρεθεί στα δηµόσια νοσοκοµεία, κυρίως δε
όποιος έχει βρεθεί στα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, το ξέρει
καλά αυτό. Το ξέρει όποιος έχει µιλήσει µε γιατρούς, που αναγκάζονται να κάνουν επιλογές ασθενών για τις ΜΕΘ, µε νοσηλευτές, µε ασθενείς, µε τους συγγενείς τους. Το ξέρει καλά όποιος
έχει αυτή την εµπειρία.
Ο Νοµός Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δοκιµάζεται σκληρά. Κάθε µέρα συνοδεύεται από δεκάδες νεκρολογίες και ειδήσεις θανάτου γνωστών µας ανθρώπων, ακόµη και
δικών µου ανθρώπων. Θα περιµέναµε σε αυτό που λέµε ότι είναι
πόλεµος να υπάρχει συστράτευση. Θα περιµέναµε επιστράτευση
όλων όσοι είναι σε θέση να πολεµήσουν. Θα περιµέναµε στο µέτωπο να έχει διασφαλιστεί το απαραίτητο υλικό και προσωπικό
για να αντέξουν οι γραµµές άµυνας.
Όµως αυτά τα αυτονόητα που θα περίµενε κανείς σε έναν πόλεµο, η Κυβέρνηση, που εκ της θέσεώς της θα έπρεπε να ηγείται
αυτής της εθνικής προσπάθειας, δεν τα διασφαλίζει.
Δυστυχώς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αντί για επιστράτευση,
έχουµε µια ψευδεπίγραφη επίταξη κάποιων µεµονωµένων µικρών
ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες, σύµφωνα µάλιστα µε το ρεπορτάζ,
βρίσκονται και στο φάσµα της πτώχευσης. Μόνο µία κλινική στην
ουσία έχει επιταχθεί για περιστατικά COVID-19, τα οποία δεν
έχουν πάει ακόµα στην κλινική, και αυτή η κλινική δεν έχει καν
προσωπικό και γιατρούς. Και όχι µόνο αυτό.
Επιστρατεύονται, µεταφέρονται γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό από τα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης για να
στελεχώσουν αυτή την κλινική, που δήθεν έχει επιστρατευθεί.
Δηλαδή, αντί για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, η Κυβέρνηση
επιστρατεύει, µεταφέρει γιατρούς και νοσηλευτές από τα δηµόσια νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, για να κάνουν τη δουλειά στις
ιδιωτικές κλινικές.
Εχθές µάλιστα, µε µία ανακοίνωση γιατρών και νοσηλευτών
δηµόσιων νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης, ήρθε και το κερασάκι
στην τούρτα! Ήρθε, όπως καταγγέλλεται, προφορική εντολή να
µετακινηθούν ειδικευόµενοι γιατροί δηµόσιων νοσοκοµείων σε
ιδιωτική κλινική, που δεν έχει καν επιστρατευθεί. Δηλαδή, η υπο-
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ταγµένη στα ιδιωτικά συµφέροντα Κυβέρνηση επιτάσσει το δηµόσιο στην υπηρεσία των ιδιωτών. Κι αν αυτό οφείλεται στην ανεπάρκειά τους να πολεµούν σε τέτοια κλίµακα, τότε επιτρέψτε µου
να πω ότι κάτι πάει λάθος στον ιδιωτικό τοµέα.
Ενώ, όµως, από τη µια, τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µιας νόσου -και αυτό συµβαίνει κυρίως στη
Θεσσαλονίκη-, τα µεγάλα ιδιωτικά κέντρα και οι κλινικές παραµένουν «άκαπνα», περιµένοντας απλώς να δρέψουν τα κέρδη
από την εµφάνιση σε αυτά όλων των µη COVID ασθενών, που
δεν χωράνε πια στο ΕΣΥ, γιατί τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µιας νόσου.
Ακόµη περιµένουµε την απάντηση από τον Υπουργό Υγείας
στο ερώτηµα βάσει ποιας απόφασης εντάχθηκε γιατρός ιδιωτικού κέντρου, κλινικής, στις εγκαταστάσεις του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ»
Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, δηλαδή µε ποια εργασιακή
σχέση και µε ποια ιδιότητα ο γιατρός - διαλογέας ιδιωτικής κλινικής, που δεν επιτάχθηκε, εντάχθηκε στη λειτουργία ενός δηµόσιου νοσοκοµείου, προκειµένου να κάνει διαλογή ασθενών µη
πασχόντων από COVID, δηλαδή «καθαρών» περιστατικών, προκειµένου αυτά τα περιστατικά, τα διαλεγµένα, που φέρνουν
ζεστό χρήµα στην ιδιωτική κλινική, να διακοµιστούν στο εν λόγω
ιδιωτικό κέντρο, έχοντας πρόσβαση αυτός ο γιατρός σε αρχεία
και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα ασθενών δηµόσιου νοσοκοµείου, στο προσωπικό του οποίου δεν ανήκει ο εν λόγω γιατρός.
Αντί για ένα ευρύ πεδίο διαχείρισης και ενίσχυσης, επιµελητεία, δηλαδή, και εφοδιασµό, έχουµε ελλείψεις προσωπικού,
ανακύκλωση προσωπικού, αυτοσχεδιασµό και ελλιπή πρωτόκολλα, αδιαφάνεια και απουσία καταγεγραµµένου σχεδίου, βασιζόµενοι στην καλοσύνη των δωρητών. Μη λογοδοσία, «άριστη»
δηµοκρατία! Σε αυτόν τον πόλεµο δυστυχώς βρισκόµαστε µε µια
Κυβέρνηση που διαπρέπει στην προπαγάνδα και την επικοινωνία,
αρνούµενη, θα έλεγα εγώ, να φέρει εις πέρας όλα τα άλλα.
Και θα ήθελα λίγο να σταθώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε αυτά που είπε πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός,
κουνώντας το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσω να µεταφέρω αυτολεξεί τις αναφορές του κυρίου Υπουργού: «Μειώσατε
την ανεργία, επειδή γίνατε κυβέρνηση; Για να µειωθεί η ανεργία,
πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τοµέας. Εσείς δεν ενισχύσατε
τον ιδιωτικό τοµέα. Άρα πώς µειώσατε την ανεργία; Αυτά όµως
έχουν καταγραφεί επιστηµονικά.». Είναι τόσο επιστηµονικά αυτά
που είπε ο Υπουργός Εργασίας, όσο επιστηµονικά και πολιτικά
ορθά είναι αυτά που είπε προχθές ο άλλος Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης. Και µεταφέρω αυτολεξεί την αναφορά του: «Αν είχαµε πέντε χιλιάδες ΜΕΘ, αυτό θα σήµαινε, κατά τη φυσιολογική
φορά των πραγµάτων, ότι θα είχαµε έναν πολύ µεγαλύτερο
αριθµό νεκρών.».
Όση επιστηµονική αντιστοίχιση έχουν αυτά που είπαν οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης µε την επιστήµη, άλλο τόσο αντιστοιχισµένοι είναι και οι τίτλοι των νοµοσχεδίων της Κυβέρνησης, που
έρχονται σε πλήρη αναντιστοιχία µε το περιεχόµενό τους.
Όπως µίλησε η Κυβέρνηση για αναβάθµιση της παιδείας, νοµοθετώντας την ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως µίλησε για «δεύτερη ευκαιρία», νοµοθετώντας τη χρεοκοπία των
φυσικών προσώπων, έτσι και τώρα η Κυβέρνηση µιλάει για ενίσχυση των ευάλωτων και των ανέργων, πριµοδοτώντας ουσιαστικά το νεοφιλελεύθερο πολιτικό παράδειγµα που τους καθιστά
ευάλωτους και ανέργους.
Μειώνετε, φερ’ ειπείν, κύριοι της Συµπολίτευσης, τις ασφαλιστικές εισφορές και πουλάτε το -κουραστικό πια- παραµύθι ότι
έτσι ελαφραίνετε τους πολίτες. Αφ’ ενός για επτά στους δέκα
εργαζόµενους που έχουν µηνιαίο εισόδηµα έως 1.000 ευρώ η
«φοβερή» µείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυτό που λέτε ότι κάνετε, σηµαίνει µείωση 3 έως 14 ευρώ. Ένα πακέτο µάσκες να πάρουν οι άνθρωποι, εξανεµίστηκε η γενναιοδωρία σας. Αφ’
ετέρου, γι’ αυτή την αδιάφορη µείωση, διακινδυνεύετε τη βιωσιµότητα του ΟΑΕΔ, που είναι ήδη ελλειµµατικός, και απ’ ό,τι φαίνεται, του επιφυλάσσετε µοίρα τύπου ΣΕΠΕ, να µη δίνονται
επιδόµατα, να µην έχουν προστασία οι άνεργοι, αλλά να εξαρτώνται απολύτως από τις διαθέσεις της αγοράς, η οποία θα ελέγχει την προσαρµογή της προσφοράς εργασίας στη ζήτηση, µε
τον τρόπο που είδαµε στα αποτυχηµένα voucher τηλεκατάρτισης
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για επαγγελµατίες.
Κάπως έτσι εξηγείται αυτή η αύξηση κατά µόλις 1% της απασχόλησης, που προβλέπει το σχέδιο Πισσαρίδη, για να πάτε
δήθεν την ανεργία από το 17% πέρσι στο 7% το 2030 -εύχοµαι
να είµαστε υγιείς, γεροί και δυνατοί µέχρι τότε-, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
µείωσε κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες την ανεργία µέσα σε
τέσσερα χρόνια.
Εποµένως όλα αυτά δεν έχουν αντιστοιχία µε την πραγµατικότητα. Είναι µόνο σχήµα λόγου από την πλευρά σας. Όπως και η
δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ µε την αύξηση των τεστ, µε το άνοιγµα
δήθεν νέων ΜΕΘ, έτσι και εδώ η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει
επικοινωνία. Πανηγυρίζει µόνη της ότι ενισχύει τους αδύναµους
και ευάλωτους και την ίδια ώρα καταργεί το κοινωνικό µέρισµα
και δίνει δώρο Χριστουγέννων όχι επί του µισθού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία Αυγέρη, µπορείτε να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ;
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: Θα φροντίσω να ολοκληρώσω
σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε. Έχω χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο χρόνος σας είναι
επτά λεπτά και τον έχετε ήδη υπερβεί. Υπάρχουν συνάδελφοι
που δεν έχουν µιλήσει και είναι αρκετοί. Σας παρακαλώ πολύ να
ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΑΥΓΕΡΗ: …Πανηγυρίζει µόνη της ότι ενισχύει τους αδύναµους και ευάλωτους και την ίδια ώρα καταργεί
το κοινωνικό µέρισµα και δίνει δώρο Χριστουγέννων όχι επί του
µισθού, αλλά επί του επιδόµατος των 533 ευρώ που βαφτίστηκε
«οκτακοσάρι».
Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι δύσκολες οι
συνθήκες που ζούµε και δύσκολες οι συνθήκες παρέµβασης
ενός Βουλευτή της Θεσσαλονίκης µέσω διαδικτύου σε µια διαδικασία της Ολοµέλειας. Και είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει
σχέδιο µόνο για την επικοινωνία.
Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είναι πολύ σηµαντικό και να
κλείσω µε αυτό. Τον περασµένο Σεπτέµβριο είκοσι ένας Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε επισπεύδουσα την κ. Φωτίου, ρωτούσαν τον
αρµόδιο Υπουργό για υπερβάσεις δαπανών, φαινόµενα σπατάλης και αδιαφάνειας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που
κατασπαταλήθηκαν, µε πρόσχηµα την πανδηµία του κορωνοϊού.
Προχθές ακούσαµε για εξήντα κρούσµατα σε αυτό το κέντρο
και το δελτίο Τύπου-απάντηση του κέντρου ήρθε µέσω ιδιωτικής
διαφηµιστικής εταιρείας. Γι’ αυτό ξέφυγαν οι δαπάνες και δεν
έχει καν µπει στον κόπο να απαντήσει ο αρµόδιος Υπουργός; Για
να µπορεί να πληρώνει διαφηµιστική εταιρεία η διοίκηση του κέντρου και να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, ρίχνοντας την ευθύνη
για τα κρούσµατα στην κοινωνική ζωή των εργαζοµένων;
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα, πρωτοφανή, απαράδεκτα,
δείγµα µιας αντίληψης της εξουσίας που διατρέχει όλο το πελατειακό µόρφωµα που είναι δήθεν το «επιτελικό κράτος», όλο το
νεοφιλελεύθερο σύστηµα που πάτε να στήσετε, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης, παίρνοντας ό,τι µπορείτε από τους πολλούς
για να δώσετε στους λίγους.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, θερµά για την υποµονή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω περισσότερο χρόνο όντως για τον λόγο τού ότι είστε στη Θεσσαλονίκη και είναι δύσκολη η επικοινωνία. Όµως, δυστυχώς, δεν
έχει µιλήσει κανείς από τους συναδέλφους.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία, για
επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου δεν έχει σκοπό επικοινωνιακό και δεν έρχεται να κάνει
απλά νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι ένα ακόµη ουσιαστικό νοµοσχέδιο σε όλες του τις διατάξεις, µε µόνο θετικές επιπτώσεις,
µε σαφές κοινωνικό πρόσηµο, µε θέσπιση διατάξεων, µε δροµολόγηση διαδικασιών άµεσων και σηµαντικών, µε καινοτόµες ρυθµίσεις και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις.
Αποκαθιστάµε υφιστάµενες αδικίες και παρέχουµε ελαφρύνσεις εν µέσω υγειονοµικής και οικονοµικής κρίσης σε όλα τα κοι-
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νωνικά στρώµατα. Εφαρµόζουµε πιστά και χωρίς αποκλίσεις τις
δεσµεύσεις και την προεκλογική ατζέντα της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και φέρνουµε
προς ψήφιση σήµερα το παρόν σχέδιο νόµου µε χαρακτήρα
τόσο κοινωνικό όσο και αναπτυξιακό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ από τις ρυθµίσεις για την
προστασία της παιδικής ηλικίας. Επενδύουµε στη σωµατική
ασφάλεια των παιδιών, αλλά και στην πνευµατική ανάπτυξή τους.
Για πρώτη φορά θεσπίζουµε ρυθµιστικό πλαίσιο στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών και ατόµων µε αναπηρία. Αναθεωρούµε
το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Τα κέντρα αυτά αντιµετωπίζονται συχνά ως εύκολες, επικερδείς επιχειρήσεις, βασιζόµενες στην κρατική επιχορήγηση, ένας
τρόπος λειτουργίας που οδήγησε σε ανεξέλεγκτες και ασύδοτες
πρακτικές, µια στρέβλωση που ενισχύθηκε ιδιαίτερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα εισάγουµε τις βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης
όλων των ανωτέρω κέντρων. Αντικαθιστάµε το υπάρχον ασαφές
καθεστώς. Ορίζουµε µε σαφήνεια τις υπηρεσίες που θα πρέπει
να παρέχουν στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Διασφαλίζουµε µε
αυτόν τον τρόπο ότι όλα τα παιδιά θα απολαµβάνουν τις ίδιες
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις περιοχές όπου διαµένουν. Δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στο πεδίο των ελέγχων για τη νόµιµη
λειτουργία τους, γιατί είναι δοµές που φιλοξενούν κάθε χρόνο
πάνω από εξήντα χιλιάδες παιδιά, δοµές στις οποίες δίδουµε
110.000.000 ευρώ κάθε χρόνο. Για τους λόγους αυτούς, στοχεύουµε σε ένα εύρυθµο πλαίσιο λειτουργίας αυτών των δοµών.
Δεύτερον, επεκτείνουµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Εντάσσουµε για πρώτη φορά σε αυτό τους αστέγους και τις γυναίκες θύµατα βίας που διαβιούν σε ξενώνες φιλοξενίας. Δεν
εφησυχάζουµε από τις συνεχόµενες µεταρρυθµίσεις κοινωνικού
χαρακτήρα που έχουµε φέρει µέσα στον ενάµιση χρόνο διακυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αντανακλαστικά και έρχεται και καλύπτει τις ανάγκες ευάλωτων
συµπολιτών µας, που έµειναν χρόνια απροστάτευτοι, συµπολιτών µας που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Μικρό δηµοσιονοµικό κόστος µεν, µεγάλο κοινωνικό αποτύπωµα
δε.
Τρίτον, το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής για την κάλυψη
δαπανών ενοικίου θα δίδεται γρήγορα πλέον και χωρίς ταλαιπωρία σε περισσότερους από χίλιους πεντακόσιους ανασφάλιστους
ηλικιωµένους συµπολίτες µας. Δηµιουργούµε ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρµα για τη χορήγηση του επιδόµατος. Εντάσσουµε το εν
λόγω επίδοµα, µε νοµοθετική ρύθµιση, στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και προωθούµε
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του οργανισµού. Διασφαλίζουµε
ότι θα δίνεται εµπρόθεσµα, µε τα σωστά κριτήρια και σε όλους.
Τέταρτον, δίνουµε παράταση στις αιτήσεις για το πολύ σηµαντικό επίδοµα γέννησης, που θεσπίσαµε αρχές του έτους. Γονείς
που δεν πρόλαβαν, γονείς που δεν έκαναν σωστά την αίτησή
τους θα µπορέσουν τώρα να λάβουν το επίδοµα. Θεραπεύουµε
τυχόν σφάλµατα των υπηρεσιών και τεχνικές δυσκολίες. Το κράτος θέσπισε το επίδοµα για να το λάβουν όσοι το δικαιούνται και
θα το λάβουν.
Πέµπτον, πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προνοούµε για την άµεση µετάβαση αστέγων
σε µισθωµένη κατοικία και, παράλληλα, τους διασφαλίζουµε µία
θέση εργασίας. Συνεχίζουµε µε βελτιωτικές κινήσεις στα δύο
πρώτα πετυχηµένα προγράµµατα επανένταξης αστέγων. Επιδοτούµε τη στέγη και τον βασικό εξοπλισµό της. Παρέχουµε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και, το σηµαντικότερο, υπηρεσίες επανένταξης. Εισάγουµε προστατευτικές ρυθµίσεις για τη
σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, το µηνιαίο χρηµατικό
βοήθηµα, επίδοµα οµογενών προσφύγων και τις χαρακτηρίζουµε
ως ακατάσχετες, ακόµα και σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών
προς το δηµόσιο ή τρίτους.
Επιδιώκουµε και επιτυγχάνουµε αποτελεσµατικότερη προστασία των ευπαθών οµάδων, των οικονοµικά αδύναµων και ανασφά-
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λιστων ηλικιωµένων ατόµων και των οµογενών προσφύγων, διασφαλίζοντάς τους στοιχειώδεις πόρους διαβίωσης.
Επίσης, ως σήµερα οι οικογένειες µε βιολογικό παιδί µε σύνδροµο Down ή άλλο µέλος της οικογένειας µε διανοητική ή σωµατική αναπηρία δεν µπορούσαν καν να είναι υποψήφιες για
υιοθεσία ή αναδοχή. Στο παρόν νοµοσχέδιο διορθώνουµε µια
αδικία δεκαετιών. Δίνουµε τη δυνατότητα σε οικογένειες µε βιολογικά παιδιά µε αναπηρία να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχες
οικογένειες. Ενισχύουµε έµπρακτα τον θεσµό της αναδοχής και
διευρύνουµε τον αριθµό των ατόµων που µπορούν να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι.
Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται τα προβλήµατα και διορθώνει τα
κακώς κείµενα ετών.
Έβδοµον, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, µία ρύθµιση
σηµαντικότατη, κοµβική, ουσιαστικότατη, µία διαρθρωτική αλλαγή µε άµεσα και ορατά αποτελέσµατα στον ιδιώτη, τον επιχειρηµατία, το ελληνικό νοικοκυριό. Υλοποιείται µε τον τρόπο αυτό
µία ακόµη προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας.
Για το 2021 προβλέπεται µείωση των εισφορών του ιδιωτικού
τοµέα κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες, µείωση που θα εξασφαλιστεί από περικοπές στις καταβολές - εισφορές υπέρ τρίτων. Διευρύνουµε τη δυνατότητα προσλήψεων. Ενισχύουµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας και δίνουµε οξυγόνο στις επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µία ακόµη φορά επιτυγχάνουµε τοµές µε κοινωνικό αντίκτυπο. Για µία ακόµη φορά προσπαθούµε να ανακουφίσουµε την ελληνική κοινωνία µέσω της
νοµοθετικής διαδικασίας. Στηρίζουµε έµπρακτα τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, τους ανέργους, τους επαγγελµατίες, την ελληνική οικογένεια. Μέσα στην πανδηµία κάνουµε προσπάθειες
για µεταρρυθµίσεις. Αξιοποιούµε τους πόρους που έχουµε στη
διάθεσή µας. Φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο µε άκρως θετικό κοινωνικό πρόσηµο, νοµοσχέδιο αντίστοιχο ενός κοινωνικού κράτους
δικαίου.
Είµαστε σε πόλεµο µε έναν αόρατο εχθρό, τον κορωνοϊό. Οι
επιπτώσεις είναι πλέον αισθητές στην κοινωνία, την οικονοµία,
την υγεία. Η Κυβέρνηση, όµως, δείχνει ότι έχει οξυµµένα τα αντανακλαστικά της. Δεν αφήνουµε τίποτα στην τύχη. Η κοινωνία
πρέπει να µείνει -και θα µείνει- όρθια µετά τη δύσκολη αυτή περίοδο που όλοι µας βιώνουµε.
Με σχέδιο, µε πρόγραµµα, µε γνώση των ζητηµάτων και επίγνωση της κατάστασης είµαστε εδώ, παρόντες στον δύσκολο
αυτόν αγώνα, αξιοποιώντας κάθε µέσο και κάθε διαθέσιµο πόρο.
Είναι χρέος µας να οδηγήσουµε τη χώρα στην επόµενη ηµέρα,
να κρατήσουµε την κοινωνία ενωµένη. Η πανδηµία θα τελειώσει
και η κοινωνία µας θα βγει πιο δυνατή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μπουκώρος, για έξι µόνο λεπτά. Αµέσως
µετά τον λόγο θα λάβει ο κ. Καραθανασόπουλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
και στη συνέχεια ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου διά του προσώπου σας, µιας κι εσείς προεδρεύετε αυτή την ώρα, να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και
να πω ότι από αυτή την Αίθουσα ξεκινάει η κατασκευή του αναγκαίου τείχους για την προστασία των γυναικών έναντι της βίας,
αλλά και όλων των οµάδων του πληθυσµού, αλλά σήµερα η µέρα
είναι συµβολική. Ξεκινάει αυτή η κατασκευή του τείχους και από
τους νόµους που ψηφίζουµε και από το δίχτυ προστασίας που
απλώνουµε, ψηφίζοντας νόµους. Χαίροµαι που το σηµερινό νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τέτοιου είδους διατάξεις.
Να περάσω, όµως, στο νοµοσχέδιο, αν και ήταν αναλυτικός
τόσο ο Πρωθυπουργός που συµµετείχε στο σηµερινό νοµοσχέδιο, όσο και καταλυτικά τα στοιχεία που έδωσε ο επισπεύδων
Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης.
Όµως θα µου επιτρέψετε να σταθώ στην κορυφαία, την εµβληµατική διάταξη της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, της
µείωσης του µη µισθολογικού κόστους µεσοσταθµικά κατά 3,9.
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Κατ’ αρχάς, ρωτάνε ορισµένοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης:
«Είναι µόνιµη αυτή η µείωση;». Είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό. Αλλά πρέπει να κατανοήσουµε όλοι πως λειτουργούµε
σε ένα προσωρινό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, µέχρι να αντιµετωπιστεί οριστικά η πανδηµία.
Πάντως, η νοµοθέτηση µειώσεων σε µια τέτοια εποχή δείχνει
την κατεύθυνση της πολιτικής της Κυβέρνησης. Δεν είναι µόνο η
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μετά από πολλά χρόνια
έχουµε µια Κυβέρνηση που δεν αύξησε κανέναν από τους υφιστάµενους φόρους και δεν θέσπισε κανέναν καινούργιο φόρο.
Ό,τι προβλέπεται σε αύξηση φορολογικών εσόδων, όπως σας
είπε και ο Υπουργός Οικονοµικών προηγουµένως, οφείλεται στην
ανάπτυξη που θα έχει η οικονοµία το 2021 και εγώ θα πρόσθετα
και στην εισπραξιµότητα.
Ας πάµε, λοιπόν, σε αυτή τη διάταξη, 3,9 µεσοσταθµικά στο
µη µισθολογικό κόστος. Τι είναι και τι σηµαίνει;
Κατ’ αρχάς, για την κριτική που ακούγεται από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης «µα, αντί να µειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές και να θέτετε σε κίνδυνο τους πόρους του ΟΑΕΔ,
γιατί δεν θεσµοθετείτε τα 751 ευρώ ως κατώτατο µισθό;», εδώ,
για να επικαλεστώ τη φράση του πρώην Πρωθυπουργού, «η
ντροπή έχασε την ντροπή της».
Από το 2015 είναι στο πρόγραµµά σας και στο πρόγραµµα
Θεσσαλονίκης ο κατώτατος µισθός στα 751 ευρώ. Τεσσεράµισι
ολόκληρα χρόνια γιατί δεν το θεσµοθετήσατε; Δεσµεύτηκε ποτέ
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Η Νέα Δηµοκρατία δεσµεύτηκε για µείωση φόρων, µείωση ασφαλιστικών εισφορών,
βελτίωση δι’ αυτού του τρόπου του εργασιακού περιβάλλοντος,
ώστε να γεννηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας και να αρχίσουν
να αυξάνονται οι µισθοί.
Λέτε ότι είναι µικρή η αύξηση. Πράγµατι, είναι µικρή η αύξηση.
Σε ετήσια βάση, για κάθε εργαζόµενο, από τον πιο χαµηλόµισθο
µπορεί να ξεκινάει από τα 150 ευρώ και να φτάνει για τους υψηλόµισθους τα 600 ή 700 ευρώ. Είναι, όµως, µισός µισθός ακόµη,
από αυτή τη µικρή µείωση. Όπως και να το δεις, είτε είναι µικρός
ο µισθός είτε είναι µεγάλος, είναι µισός µισθός περίπου. Μη βλέπετε και διαβάζετε τους αριθµούς όπως θέλετε, ότι είναι 15 και
20 ευρώ τον µήνα, γιατί ο χρόνος έχει δώδεκα µήνες. Κι έτσι πρέπει να το δούµε.
Αλλά να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θυµάστε πολλούς κλάδους εργαζοµένων την τελευταία δεκαετία να έχουν πάρει ονοµαστική
αύξηση µισθών; Ελάχιστοι! Μόνο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Από εκεί και πέρα, αν δείτε τα στοιχεία επί ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε
ότι είχαµε µεσοσταθµική µείωση των µισθών, τα τέσσερα χρόνια
σας, 3%, µε στοιχεία του ΟΟΣΑ. Η µεσοσταθµική µείωση των µισθών ήταν 3%.
Κατά συνέπεια εµείς δεν λέµε ότι θα πλουτίσουν οι εργαζόµενοι. Εµείς λέµε ότι παίρνουν µια αύξηση τέτοια που µπορεί να
καταγραφεί στον µισθό τους και λέµε ότι διευκολύνουµε και διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις να σταθούν και να
µπορούν να προσλάβουν και κάποιους ακόµα εργαζοµένους.
Διότι µπορεί και να µην είναι τόσο µεγάλο το ονοµαστικό κόστος, αλλά ο φόβος των επιβαρύνσεων πάντα κάνει πιο επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες. Και αν
για έναν εργαζόµενο είναι 260 ευρώ τον χρόνο το κέρδος, για
µία επιχείρηση είναι 2.500 ευρώ, που µπορεί να αντιπροσωπεύουν τα δηµοτικά της τέλη, τον ΕΝΦΙΑ της και χίλια δυο άλλα
πάγια έξοδα.
Λέτε ότι αποδυναµώνουµε τον ΟΑΕΔ και θέτουµε σε κίνδυνο
τον ρόλο του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια κυβέρνηση αποδυναµώνει τον ΟΑΕΔ; Η Κυβέρνηση η
οποία επέκτεινε τα επιδόµατα ανεργίας και θα τα επεκτείνει για
όσο χρειαστεί για τους δικαιούχους ιδιαίτερα των κλάδων που
επλήγησαν από την πανδηµία; Ποια κυβέρνηση αποδυναµώνει
τον ΟΑΕΔ; Αυτή που θέσπισε έκτακτο επίδοµα για εκατόν σαράντα χιλιάδες µακροχρόνια άνεργους; Είναι εκατόν τριάντα χιλιάδες οι άνεργοι που λαµβάνουν επιδόµατα και εκατόν σαράντα
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χιλιάδες οι µακροχρόνιοι άνεργοι που θα πάρουν έκτακτο επίδοµα διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες. Τετρακόσιες χιλιάδες που
λαµβάνουν το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο πλέον
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο, θα πάρουν διπλάσιο επίδοµα.
Πριν από λίγο ήρθε εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών και είπε ότι
διπλασιάζουµε το επίδοµα θέρµανσης. Για όλες τις µορφές θέρµανσης η φιλολαϊκή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδινε ετησίως κοντά στα
πενήντα εκατοµµύρια ευρώ. Θυµίζω ότι αυτό το επίδοµα είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
µε 250 εκατοµµύρια ευρώ. Έδινε 50 εκατοµµύρια. Και έρχεται η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να το κάνει 95 εκατοµµύρια
και να ενισχύσει µειονεκτικές και ορεινές περιοχές, που είναι σε
άλλες µορφές καυσίµων όπως τα καυσόξυλα, το πέλετ κ.λπ..
Για να δούµε ποιος κάνει προνοιακή πολιτική, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Μια µατιά στον προϋπολογισµό θα σας
έδειχνε ότι ο προϋπολογισµός του ΟΠΕΚΑ, όπου δίνεται το σύνολο των επιδοµάτων για το 2021, είναι 4 δισεκατοµµύρια 200
εκατοµµύρια ευρώ. Το 2020 ήταν 3 δισεκατοµµύρια 600 εκατοµµύρια και το 2019 ήταν 3 δισεκατοµµύρια 200 εκατοµµύρια. Αυτό
σηµαίνει ότι το 2021 θα δοθούν 600 εκατοµµύρια παραπάνω για
επιδόµατα. Πώς διαβάζετε τους αριθµούς; Όπως θέλετε;
Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα ζητήµατα. Μας είπατε γιατί
ενισχύουµε µια αεροπορική εταιρεία που παίζει ρόλο εθνικού αεροµεταφορέα και λέτε γιατί δεν πήρε µετοχές το κράτος για 120
εκατοµµύρια, µε τα οποία θα στηρίξει µια επιχείρηση που έχει
εξαγγείλει επενδυτικό πρόγραµµα πέντε δισεκατοµµυρίων ευρώ
για την επόµενη πενταετία. Στηρίζουµε αυτή την επιχείρηση
τώρα, για να µην πηγαίνουµε στους ευρωπαϊκούς προορισµούς,
όπως πηγαίνουµε στους υπερατλαντικούς µε την «TURKISH». Να
πηγαίνουµε µε ελληνική εταιρεία. Τη στηρίζουµε τώρα, για να
µπορέσει να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραµµα από το
οποίο το κράτος, µέσω της αύξησης της απασχόλησης και των
φόρων, θα κερδίσει πολύ περισσότερα από τα 120 εκατοµµύρια.
Εκεί είναι η ιδεολογική µας διαφορά. Εκεί είναι, αν θέλετε, η διαφορετική µας πολιτική.
Λέτε να πάρουµε µετοχές, όπως πήρε το γερµανικό δηµόσιο.
Ξέρετε πόσο έδωσε στις αεροπορικές εταιρείες το γερµανικό δηµόσιο; Δικαίως αν πήρε κάποιες µετοχές. Δεκαεπτά δισεκατοµµύρια ευρώ. Όχι 120 εκατοµµύρια. Μου λέτε τι ποσοστά να
πάρεις από µια εταιρεία που έχει εξαγγείλει ήδη επενδυτικό πρόγραµµα 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε 120 εκατοµµύρια; Και τι
ρόλο θα παίξουν αυτά τα ποσοστά; Στηρίζουµε, λοιπόν, εταιρείες
που παίζουν εθνικό ρόλο.
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι άλλοι έχουν το
όνοµα και άλλοι έχουν τη χάρη. Βεβαίως, η σηµερινή Αξιωµατική
Αντιπολίτευση αρέσκεται στον ρόλο του πατερούλη, στον ρόλο
του προστάτη των αδύναµων. Όµως η σηµερινή Κυβέρνηση
κάνει στοχευµένη πολιτική, η οποία αντικατοπτρίζεται στους
αριθµούς αύξησης, στους αριθµούς όσων ωφελούνται και, κυρίως, κάνει κοινωνική πολιτική για όλο το φάσµα των εργαζοµένων σε µια δύσκολη συγκυρία. Τι σηµαίνει αυτό; Ποιο είναι το
συµπέρασµα; Όταν υπάρχει µια Κυβέρνηση που µέσα σε µια
τόσο δύσκολη συγκυρία, αφήνοντας τα ταµειακά διαθέσιµα
ανέγγιχτα, τροφοδοτώντας τα µε φτηνό δανεισµό, γιατί έχει χτίσει αξιοπιστία, µια Κυβέρνηση που µπορεί να κάνει τέτοιες πολιτικές αυτή την ώρα, δηλαδή µείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών και δίχτυ προστασίας στους πιο ευάλωτους της κοινωνίας, σκεφτείτε όταν φύγουµε από την πανδηµία
πόσο θα πολλαπλασιαστούν αυτές οι πολιτικές!
Είµαστε κοντά στον κάθε Έλληνα, κοντά στην κάθε Ελληνίδα,
ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη από τέτοιες πολιτικές,
αλλά δεν αγνοούµε και ολόκληρο το κοινωνικό σώµα και το σύνολο της οικονοµίας που θα δηµιουργήσει τα αναγκαία περισσεύµατα για να γίνονται αυτές οι πολιτικές, γιατί δεν µπορούν να
γίνονται πάντα µε δανεικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος, και αµέ-
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σως µετά ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σύντοµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ως κόµµα είµαστε
στην πρώτη γραµµή του αγώνα ενάντια σε κάθε µορφή βίας κατά
των γυναικών, που εντείνει την ανισότητά τους και βάζει φραγµό
στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Όµως η επιλεκτική προβολή µερικών απλά και µόνο µορφών βίας, φωτίζοντας
ένα δέντρο προσπαθεί να συγκαλύψει το δάσος. Το δάσος της
πολύµορφης βίας σε βάρος των γυναικών του µόχθου.
Όσοι µίλησαν µίλησαν µόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Βεβαίως, η βία κατά των γυναικών και την περίοδο της πανδηµίας,
αλλά και πριν, δεν περιορίζεται µόνο στη σωµατική βία, δεν περιορίζεται στη λεκτική βία ή στη σεξουαλική κακοποίηση µέσα
στην οικογένεια ή ανάµεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βία, για
παράδειγµα, είναι και το τσάκισµα της οικογενειακής, της προσωπικής ζωής. Βία είναι η έλλειψη µέτρων προστασίας της
υγείας και της ζωής. Βία είναι το τσάκισµα των εργασιακών δικαιωµάτων, είναι το τσάκισµα της µητρότητας. Γι’ αυτό ακριβώς
ως κόµµα, ταυτιζόµενοι µε το µαχητικό κίνηµα των γυναικών,
διεκδικούµε µέτρα στήριξης των ανέργων γυναικών, των γυναικών από µονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Μόνιµη και
σταθερή δουλειά, µε αξιοπρεπείς µισθούς, µε κατοχυρωµένες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, για να µπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν
µε αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια
τους. Επίδοµα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για τη λειτουργία
κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδοµών, για την πρόληψη
του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών και τη στήριξη των
κακοποιηµένων γυναικών, µε την άµεση και πλήρη στελέχωσή
τους από εξειδικευµένο προσωπικό µε µόνιµη και σταθερή εργασία, χωρίς καµµία εµπλοκή των διαφόρων ΜΚΟ και των ΚΟΙΝΣΕΠ.
Ας έρθουµε στο νοµοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε. Θα έλεγα στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας που µίλησε
πριν από εµένα, αν τόσο πολύ τον ενδιαφέρει η πορεία των µισθών και θέλει να αυξηθούν οι µισθοί των εργαζοµένων, γιατί δεν
καλεί τον σηµερινό Υπουργό Εργασίας να πάρει πίσω την απόφαση του 2012, που µείωνε κατά 52% τον κατώτερο µισθό, που
καταργούσε τις κλαδικές και συλλογικές συµβάσεις; Αυτό ας
κάνει η Κυβέρνησή σας. Ξαναφέρτε πίσω ό,τι ίσχυε πριν από το
2012. Δεν ζητάµε και επιπλέον. Το κάνετε αυτό; Ιδού η Ρόδος,
για να φανεί πόσο ευαίσθητοι είστε στα ζητήµατα των µισθών!
Το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, λέγοντας ότι η µείωση
αυτών των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι προς όφελος των
εργαζοµένων. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πόσο θέλετε να µας τρελάνετε; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι µείωση του συνολικού µεικτού µισθού των εργαζοµένων; Δεν οδηγεί σε µείωση
του µεικτού µισθού; Τι αύξηση είναι; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, δεν σηµαίνει µείωση των πόρων για τον ΟΑΕΔ, οι
οποίοι πόροι του ΟΑΕΔ θα έπρεπε να στηρίζουν τις ανάγκες των
εργαζοµένων συνολικά; Άρα, λοιπόν, µειώνετε τις όποιες παρεµβάσεις θα µπορούσε να κάνει ο ΟΑΕΔ για να στηρίξει τις ανάγκες
των εργαζοµένων.
Ποιος είναι ο ωφεληµένος, αφού χάνουν οι εργαζόµενοι; Ωφεληµένες είναι οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και µάλιστα πολύ µεγάλοι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πάγιο διαχρονικό
αίτηµα του ΣΕΒ είναι η µείωση του λεγόµενου «µη µισθολογικού
κόστους». Γιατί το απαιτεί αυτό ο ΣΕΒ; Γιατί µε αυτόν τον τρόπο
θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Να, λοιπόν, γιατί στο ΚΚΕ τονίζουµε ότι ο
οδοστρωτήρας της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών
οµίλων είναι αυτός που τσακίζει τα δικαιώµατα αλλά και τη ζωή
της εργατικής τάξης. Όχι µόνο, βεβαίως, της εργατικής τάξης,
αλλά και των επαγγελµατιών, των εµπόρων, των αυτοαπασχολούµενων και των βιοτεχνών, γιατί µέσα από τη διαδικασία του
ανταγωνισµού επιταχύνεται η διαδικασία συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας σε µια χούφτα λίγων µεγάλων επιχει-
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ρήσεων των µονοπωλίων, πετώντας τους βίαια από την οικονοµική δραστηριότητα και αυτούς.
Ο κύριος Υπουργός στην οµιλία του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει
καµµία επίπτωση αυτή η µείωση των εισφορών στα έσοδα του
ασφαλιστικού συστήµατος. Το συγκεκριµένο αυτό µέτρο δεν έχει
καµµία επίπτωση, κύριε Υπουργέ. Διότι, είναι γνωστό ότι µας
ετοιµάζετε και άλλα πράγµατα για το µετά.
Ανοίγετε τον δρόµο για να µειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Ήδη, η έκθεση Πισσαρίδη
είναι αποκαλυπτική. Τι λέει η έκθεση Πισσαρίδη; Μείωση, λέει,
για τις επιχειρήσεις του βάρους από τη µισθωτή εργασία. Είναι
βάρος ο εργαζόµενος για την επιχείρηση, άρα πρέπει να µειωθεί
το βάρος του. Και για τι µιλάει; Μιλάει για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, για παράδειγµα, µέσω ενός
σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζόµενους.
Να, λοιπόν, τι λέει η έκθεση Πισσαρίδη. Και δεν το λέει µόνο η
έκθεση Πισσαρίδη. Το είπε σήµερα και ο κύριος Πρωθυπουργός
στην οµιλία του. Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός; Ότι η µείωση
του λεγόµενου «µη µισθολογικού κόστους» -δηλαδή αυτό που οι
εργαζόµενοι έχουν δουλέψει, είναι στον µεικτό τους µισθό και
αφορά την ασφάλισή τους- είναι βάρος για τις επιχειρήσεις και
πρέπει να αναιρεθεί. Και δεν µειώνουµε, λέει, µόνο το βάρος
αυτό, µειώνουµε και το φορολογικό βάρος, για να θωρακιστεί η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων. Άρα, λοιπόν, το
επόµενο βήµα που θα κάνει η Κυβέρνηση είναι η ακόµα µεγαλύτερη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τα ασφαλιστικά ταµεία. Άρα, λοιπόν, αυτό θα σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι θα πρέπει
να βάλουν ακόµη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να έχουν παροχές υγείας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύουν πολλά
περισσότερα χρόνια για να πάρουν µια σύνταξη ή ότι θα µειωθεί
ακόµη περισσότερο η σύνταξη, µετατρέποντάς τη σε ένα προνοιακό επίδοµα.
Αλήθεια, όµως, από αυτή την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαµε σήµερα ανάµεσα στον κύριο Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µπορούµε να βγάλουµε
κάποιο συµπέρασµα; Έχω τη γνώµη ότι πρέπει να αναθεωρήσουµε αυτό που λέγαµε περί βολικής αντιπολίτευσης και να µιλήσουµε περί συµπλεόµενης αντιπολίτευσης. Τέτοια σύµπλευση
µεταξύ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε την Κυβέρνηση είναι
πρωτόγνωρη. Αποκαλύπτονται τα ζητήµατα της στρατηγικής
συµφωνίας ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η σύµπλευση επιβεβαιώνεται από τη λογική, την οποία και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ανέδειξε, ότι πρέπει να
µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος. Συµφωνούµε. Αλλά, λέει, δεν
πρέπει αυτό να είναι σε βάρος του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να είναι σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Όχι Γιάννης, αλλά Γιαννάκης. Θα το πληρώσουν, δηλαδή, οι εργαζόµενοι µε τη µορφή
των φορολογουµένων, γιατί θα είναι σε βάρος των φορολογουµένων αυτό, όταν τα χρήµατα αυτά πάνε προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων. Φορολογούµενοι είναι οι εργαζόµενοι. Το
θέµα είναι από ποια τσέπη θα φύγουν τα χρήµατα; Και αυτό είναι
ένα ψευτοδίληµµα. Τι θέλετε; Να µειωθούν τα έσοδα του ΟΑΕΔ
ή να αυξηθεί η φορολογία σας; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο ζήτηµα από το οποίο φαίνεται αυτή η σύµπτωση απόψεων είναι η συµφωνία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση για τη στήριξη των µονοπωλίων. Τι είπε ο
κ. Τσίπρας; Να στηριχθεί, λέει, η «AEGEAN», αλλά ας διασφαλιστούν τουλάχιστον οι θέσεις εργασίας ή ας πάρει κάποιος µετοχές στο δηµόσιο. Είναι όπως οι µετοχές που πήρε το δηµόσιο
από τις τράπεζες και την ανακεφαλαιοποίηση, που έδωσε περίπου 40 δισεκατοµµύρια το δηµόσιο για να ανακεφαλαιοποιηθούν
οι τράπεζες και σήµερα όλα αυτά έχουν γίνει φύλλο και φτερό
και απλώς το µόνο το οποίο έχει αποµείνει είναι τα 40 δισεκατοµµύρια επιβάρυνση του κρατικού χρέους, που θα κληθούν να τα
πληρώσουν οι εργαζόµενοι και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα;
Επίσης, σε ένα ακόµη σηµείο υπάρχει ταύτιση και σύµπλευση.
Ποιο είναι αυτό; Στην ανάγκη διαχείρισης της φτώχειας µέσα από
τα διάφορα επιδόµατα. «Οι δικαιούχοι του ελάχιστου». Συµπλέετε σε ποιο; Στους δικαιούχους του ελάχιστου, που σηµαίνει, δηλαδή, ότι ο λαός, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα πρέπει να συµπιέ-
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σουν τις ανάγκες τους, να συµπιέσουν τις απαιτήσεις τους και
να βολευτούν µε το ελάχιστο.
Αλήθεια, αυτή η φτώχεια έχει πέσει από τον ουρανό; Δεν είναι
υπεύθυνοι για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πλατιά λαϊκή
οικογένεια, τα πιο φτωχά και εξαθλιωµένα λαϊκά στρώµατα; Ποιοι
ευθύνονται; Εµείς το λέµε καθαρά. Είναι απόρροια της καπιταλιστικής κρίσης αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξή σας γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, γιατί συσσωρεύει τον
πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια. Γι’ αυτό -όχι τυχαία- συνταγµατοποιήσατε, δηλαδή βάλατε µέσα στο Σύνταγµα, το ζήτηµα
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, γιατί γνωρίζετε πολύ
καλά ότι τις επόµενες δεκαετίες, αν δεν πάρει η εργατική τάξη
και ο λαός την υπόθεση στα χέρια και την εξουσία, θα συνεχίσουµε να ζούµε µε εκτεταµένη φτώχεια στη χώρα µας και αλλού,
δεν είναι µόνο στην Ελλάδα. Παντού έχει συνταγµατοποιηθεί
αυτό το ζήτηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Άρα, λοιπόν, η ανάπτυξη του καπιταλισµού γεννά τους φτωχούς και ταυτόχρονα και οι πολιτικές διαχείρισης, οι αντιλαϊκές
πολιτικές. Και είναι σαν να λέµε στον κόσµο «να σε κάψω, Γιάννη,
να σε αλείψω λάδι», δηλαδή σου δηµιουργώ αυτές τις συνθήκες
του αφόρητου τρόπου διαβίωσης και ταυτόχρονα ας βολευτείς
µε κανένα επιδοµατάκι. Αλλά και κάτι ακόµη που είναι σηµαντικό
κατά τη γνώµη του ΚΚΕ είναι ότι η λογική του ελάχιστου, της
προσαρµογής των κοινωνικών δαπανών του κράτους είναι το
αποτέλεσµα των ανατροπών των συσχετισµών δυνάµεων σε
βάρος της εργατικής τάξης και των ανατροπών του σοσιαλισµού
πριν από τριάντα χρόνια. Τι έχουµε από τότε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσµο; Μείωση των κρατικών δαπανών για τις κοινωνικές
δαπάνες και αναπροσαρµογή του χαρακτήρα τους. «Στοχευµένος να είναι», «σ’ αυτούς που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη πρέπει να πηγαίνουν αυτές οι δαπάνες», λέει. Το είπε η κυρία
Υπουργός: «Εµείς στοχευµένα λειτουργούµε, για να στηρίξουµε
τους πιο αδύνατους, τους πιο ευάλωτους.».
Τι σηµαίνει αυτό; Αναδιανοµή της φτώχειας. Ο λιγότερο φτωχός πληρώνει για τον περισσότερο φτωχό. Σηµαίνει συρρίκνωση
των κοινωνικών δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια
και, ταυτόχρονα, εµπορευµατοποίησή της. Έτσι άνοιξε ο δρόµος
της εµπορευµατοποίησης της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, µετά απ’ αυτά. Γιατί; Διότι όλοι σας, όλα τα κόµµατα, έχετε
αποδεχτεί τη λογική της ατοµικής επιλογής, δηλαδή ότι είναι επιλογή του καθένα αν θα πάει σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο,
ότι είναι επιλογή του καθένα αν θα στείλει το παιδί του σε δηµόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Αυτό, όµως, διευρύνει ακόµη περισσότερο τους ταξικούς φραγµούς, υποβαθµίζει το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, το δηµόσιο σύστηµα παιδείας, γιατί µόνο σε ένα υποβαθµισµένο δηµόσιο σύστηµα υγείας µπορεί να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τοµέας. Το συρρικνώνει. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όλες
οι κυβερνήσεις έκλεισαν νοσοκοµεία. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έκλεισαν τα νοσοκοµεία λοιµωδών. Ο ΣΥΡΙΖΑ νοσοκοµεία του θώρακος. Άφησαν υποστελεχωµένο το σύστηµα υγείας,
µε άθλιες σχέσεις εργασίας.
Κύριε Λοβέρδο, θα έλεγα ότι η ιστορία θα γράψει ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν ενέταξε τους υγειονοµικούς του δηµόσιου
τοµέα στα βαρέα και ανθυγιεινά, µε την υποσηµείωση του κ. Λοβέρδου ότι διαφωνούσε µε αυτή την επιλογή της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πολλοί έκαναν υποσηµειώσεις. Αυτό µετράει
και από τότε όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται να εντάξουν πραγµατικά τους υγειονοµικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά δεν σηµαίνει απλά και µόνο µία
µισθολογική ενίσχυσή τους. Είναι πολλά πράγµατα µαζί. Τι σηµαίνει; Μείωση του χρόνου εργασίας, µείωση της διάρκειας του
εργάσιµου βίου τους, σηµαίνει καλύτερες συνθήκες δουλειάς,
προστασία στη δουλειά, µέτρα υγιεινής και ασφάλισης και, βεβαίως, και απολαβές. Εµείς αυτή την πρόταση καταθέτουµε ως
ΚΚΕ. Συνολική στήριξη του ζητήµατος και ανάδειξη ολόπλευρα
του βαρέως και ανθυγιεινού για τους υγειονοµικούς.
Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
και όλα τα κόµµατα µιλάτε σήµερα για τη διαχείριση της πανδηµίας, για τη µαϊµού επίταξη, δηλαδή µε αποζηµίωση, του ιδιωτικού τοµέα. Δηλαδή, η Κυβέρνηση µε τους ιδιώτες επιχειρηµατίες
µπαίνει σε ένα παζάρι για το πώς θα αποζηµιωθούν, για την όποια

2874

παροχή µονάδων υγείας, τις οποίες έχουν, ενώ η πραγµατική επίταξη σηµαίνει χωρίς αποζηµίωση. Αυτό. Κανείς άλλος, όµως, δεν
τολµά να το πει. Εµείς το λέµε ως ΚΚΕ, γιατί λέµε ότι πρέπει να
καταργηθεί ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας.
Και τέλος το ΚΚΕ, κυρία Πρόεδρε, απαλλαγµένο από αυτή τη
λογική της «επιδοµατολογίας» ζητάει µε τις τροπολογίες τις
οποίες και σήµερα κατέθεσε την αποκατάσταση των απωλειών
που είχαν οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, οι µονογονεϊκές οικογένειες. Γι’ αυτό οι δικές µας τροπολογίες δεν είναι απλά ένα επίδοµα και µόνο.
Ζητάµε την αποκατάσταση, για παράδειγµα, της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους αλλά και για τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα.
Ζητάµε να επιδοτούνται οι άνεργοι για όσο διάστηµα διαρκεί η
ανεργία στο 80% του κατώτερου µισθού, που λέµε ότι πρέπει να
πάει στα 751 ευρώ.
Υπάρχουν και µια σειρά από άλλες προτάσεις τις οποίες κατέθεσε το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς γνωρίζουµε πολύ καλά ότι στις σηµερινές συνθήκες, αν δεν συγκρουστείς µε αυτή την πολιτική -και
τους υπαίτιους- που γεννάει τη φτώχεια και την εξαθλίωση, δεν
µπορείς να ανοίξεις τον δρόµο για ελπιδοφόρα προοπτική.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Μητσοτάκη και Τσίπρα, έχετε δίκιο σήµερα και οι δύο.
Σε κανέναν σας δεν ανήκει η πατρότητα, αλλά ούτε η µητρότητα,
του κοινωνικού κράτους. Σχετικά µε τη Γραµµή S.O.S. «15900»,
για την αντιµετώπιση της κακοποίησης των γυναικών, για την
οποία φιλονικήσατε, καταθέτω τις δυο αποφάσεις. Είναι έργο
του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη απόφαση είναι του 2011 και η δεύτερη
απόφαση για την πλήρη λειτουργία της είναι του Ιουνίου του
2012.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, γιατί δεν φιλονικήσατε για
ένα άλλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το ΕΚΑΣ; Προφανώς διότι το κατήργησε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης αρνείται την επαναφορά
του. Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και η πρόοδος που επιτεύχθηκε στη Μεταπολίτευση έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ηµεροµηνία έναρξης 18 Οκτωβρίου 1981. Όλοι οι Έλληνες πολίτες
το γνωρίζουν. Μόνο εδώ µέσα, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας,
το αγνοούν.
Το ΠΑΣΟΚ συνέδεσε για πρώτη φορά την οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνική πολιτική και τις ανάγκες του ανθρώπου
και της κοινωνίας:
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας, πολιτικές για την οικογένεια, το παιδί, τους
ηλικιωµένους, τα άτοµα µε αναπηρία, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ παιδιών µε αναπηρία, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, «Βοήθεια στο Σπίτι»,
ΕΚΑΣ, Δοµές Κοινωνικής Φροντίδας Χρόνια Πασχόντων, κοινωνικές δοµές στην αυτοδιοίκηση για την αντιµετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη των αδύναµων, εναρµόνιση επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, αντιµετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Όλα αυτά τη δύσκολη περίοδο της κρίσης διαδραµάτισαν
καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των αδύναµων. Ο απολογισµός
είναι απόλυτα θετικός.
Με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ 2012 - 2014 µε τη δουλειά µας
και την υπογραφή µου. Για πρώτη φορά λέω «µου», γιατί απηύδησα από αυτά που άκουσα σήµερα εδώ. Εθνική στρατηγική για
την κοινωνική ένταξη και συνοχή, Δεκέµβριος του 2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σχέδιο στήριξης της αυτόνοµης διαβίωσης εκπαίδευσης και
κοινωνικής φροντίδας των ατόµων µε αναπηρία, βάσει της Διε-
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θνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία
που κύρωσε η Βουλή µε τον ν.4074/2012. Στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης και ηµερήσιο νοσήλιο - τροφείο για τα άτοµα µε
αναπηρία και τη λειτουργία τους. Για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας και την εργασιακή επανένταξη των ανθρώπων
που τη βιώνουν δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο
θεσµός του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ως εγγυηµένο
κοινωνικό εισόδηµα.
Καταθέτω την υπουργική απόφαση για τη δηµιουργία για
πρώτη φορά στην Ελλάδα του εγγυηµένου εισοδήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πιλοτικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε για δεκατρείς δήµους, από τον Νοέµβρη του 2014, αξιολογήθηκε και η καθολική
εφαρµογή του προβλεπόταν για τον Ιούλιο του 2015. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου, σύµφωνα µε τις προγραµµατικές της δηλώσεις, το
θεώρησε παγίδα φτώχειας και το ανέβαλε, µέχρι που της επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρόνια αργότερα.
Θετικός είναι ο διπλασιασµός του εγγυηµένου εισοδήµατος
σήµερα για τον Δεκέµβριο, όµως πρέπει να ισχύσει το ίδιο για τα
αναπηρικά επιδόµατα, να διπλασιαστούν για τον µήνα αυτό. Και
βέβαια πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση, αύξηση, σύµφωνα µε τα
νέα δεδοµένα, της οικονοµικής ενίσχυσης του εγγυηµένου και
λειτουργία, επιτέλους, του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
Δηµιουργήσαµε το Ταµείο Βοήθειας για τους Απόρους µε 330
εκατοµµύρια στο ταµείο του ΕΙΕΑΔ στις 23 Δεκεµβρίου του 2014.
Για τους άστεγους δηµιουργήσαµε κέντρα ηµέρας και κοινωνικούς ξενώνες.
Καταθέτω τις υπουργικές αποφάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όλες αυτές είναι µόνο µε την υπογραφή µου, το ξαναλέω.
«Στέγαση και επανένταξη». Ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραµµα που πράγµατι άλλαξε την εικόνα της Αθήνας. Είδαµε για
σηµαντικό διάστηµα να βρίσκουν θαλπωρή και στέγη οι άστεγοι
και όχι µόνο, αλλά και εργασία, γιατί το πρόγραµµα ήταν στέγαση και επανένταξη.
Καταθέτω τη διαβούλευση, το πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη», το ίδιο το πρόγραµµα, και βεβαίως τον οδηγό εφαρµογής του.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πιλοτικό πρόγραµµα είχε χρηµατοδότηση 10 εκατοµµύρια.
Σήµερα αυτό που νοµοθετεί µε ένα άρθρο η Κυβέρνηση έχει 5
εκατοµµύρια. Καλές είναι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά αξιολογήστε, αναβαθµίστε τα προγράµµατα και βάλτε τους απαιτούµενους πόρους.
Επιπλέον, περιορίζετε δραµατικά τις δυνατότητες του προηγούµενου προγράµµατος. Το πρόβληµα της αστεγίας θα έχει
όξυνση το επόµενο διάστηµα, λόγω της πανδηµίας και των επιπτώσεών της, αλλά και λόγω των πλειστηριασµών που ετοιµάζετε.
Το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε τροπολογία για την αναστολή
των πλειστηριασµών και την αναστολή εφαρµογής των διατάξεων εκείνων του πτωχευτικού δικαίου που οδηγούν στην απώλεια της πρώτης κατοικίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία ήρθε σε παγκόσµιο
επίπεδο να υπενθυµίσει ότι οι πολιτικές οφείλουν να έχουν προτεραιότητα τον άνθρωπο, την υγεία του και το περιβάλλον του.
Δυστυχώς, αυτό γίνεται µε εκατοµµύρια θανάτους. Εµείς οι σοσιαλδηµοκράτες, εκτός από την πικρή αυτή δικαίωση, νιώθουµε
και το βάρος της ευθύνης να λειτουργούµε ως επισπεύδοντες
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για πολιτικές που οδηγούν στην ανθρωποκεντρική πρόοδο.
Έτσι σήµερα προέχει η προστασία από την πανδηµία, η στήριξη και αναγέννηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, για την
οποία έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση για ΜΕΘ, ΜΑΦ,
στελέχωση, ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισµού. Ταυτόχρονα
χρειάζεται συνεκτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Δυστυχώς, διαπιστώνουµε ότι,
ενώ υπάρχει όχι περίσσευµα, αλλά επάρκεια πόρων και στήριξη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έλλειµµα πολιτικής αλλά και
ορισµένες φορές έλλειψη σοβαρότητας και ευθύνης από πρόσωπα που κατέχουν σοβαρές και υπεύθυνες θέσεις.
Σήµερα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε καταθέσαµε τροπολογία για την ένταξη βάσει του ν.3863/2010, για τους αδιάβαστους,
στα βαρέα και ανθυγιεινά των εργαζοµένων του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των µονάδων υγείας του ΕΣΥ,
των δοµών κοινωνικής πρόνοιας, των στρατιωτικών νοσοκοµείων,
όλων των µονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, του ΕΚΑΒ, των
δοµών της αυτοδιοίκησης, του «Βοήθεια στο Σπίτι» και παράλληλα την καταβολή δώρου Χριστουγέννων σε όλους τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής, πολιτικό προσωπικό αλλά και
ένστολους, δηλαδή όλους αυτούς τους οποίους ανέφερα.
Αντί η Κυβέρνηση να προβεί σε αυτή την πολιτική απόφαση
και ταυτόχρονα να στηρίξει όλες τις άλλες δοµές, επιλεκτικά
προχωρεί σε ορισµένες ρυθµίσεις, που έχουν θετικό χαρακτήρα,
αλλά δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες.
Αντί της ενίσχυσης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως επιτάσσει
η θετική αξιολόγησή τους, όπως ζητούν η αυτοδιοίκηση, οι εργαζόµενοι και κυρίως οι γονείς -καταθέτω έγγραφα-, τα άρθρα
1, 2 και 3 του νοµοσχεδίου συρρικνώνουν τον θεσµό της δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών, οδηγούν στην ανεργία τους
υψηλά καταρτισµένους εργαζόµενους και αφήνουν εκτός στήριξης παιδιά εκατό χιλιάδων περίπου οικογενειών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είµαστε ξεκάθαρα απέναντι και καλούµε την Κυβέρνηση, καλούµε τον παριστάµενο Υπουργό Εργασίας έστω την τελευταία
στιγµή να αφαιρέσει τους περιορισµούς και τα κατ’ εξαίρεση και
η ΚΥΑ που προβλέπεται, των Υπουργών Εργασίας και Παιδείας,
να εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη της ΚΕΔΕ, αφού οι δήµοι
είναι οι µόνοι νόµιµοι ιδιοκτήτες των σχολικών κτηρίων και αποφασίζουµε χωρίς αυτούς.
Δεν είµαστε αντίθετοι, όπως φάνηκε κάποια στιγµή, µε τη µείωση του βάρους στους εργαζόµενους και επιχειρήσεις από τις
τοποθετήσεις της κυβερνητικής πλευράς. Θα πρέπει, όµως, να
διασφαλιστεί ότι δεν θα µειωθούν οι παροχές και αυτό δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο. Υπάρχει η πρόβλεψη εν µέρει αναπλήρωσης
από τον κρατικό προϋπολογισµό µέρους των παροχών του
ΟΑΕΔ, αλλά δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι ο προϋπολογισµός του ΟΑΕΔ θα συνδέεται µε τον κρατικό προϋπολογισµό και
θα παρέχονται τουλάχιστον όσα παρέχονται µέχρι τώρα. Πρέπει
να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Οι γκρίζες ζώνες σήµερα, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία και όλη η χώρα, δεν αρµόζουν.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο τοποθετήθηκε αναλυτικότερα ο
Γιώργος Μουλκιώτης, µε πολλή επάρκεια, και νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι περιλαµβάνει ορισµένες θετικές διατάξεις, αλλά δεν
απαντά στο σύνολο των προβληµάτων που σήµερα βιώνει η κάθε
οικογένεια και ιδιαίτερα οι αδύναµες οικογένειες, αυτές των χαµηλών οικονοµικά στρωµάτων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις µε ενηµέρωσαν ότι πριν
από λίγο συνελήφθησαν γυναίκες, οι οποίες είχαν καλέσει σε
δράση λόγω της γιορτής της ηµέρας, και τις έχουν προσαγάγει
στο Αστυνοµικό Τµήµα του Συντάγµατος.
Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο όλοι -και οι συνάδελφοι, αλλά
και οι Αρχηγοί των κοµµάτων- αναφέρθηκαν και ευχήθηκαν κατά
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της βίας των γυναικών και θα παρακαλέσω τους Αρχηγούς των
κοµµάτων να επιληφθούν του θέµατος και να τελειώσει εδώ. Εγώ
θα επιληφθώ µόλις τελειώσω από την Έδρα µου.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βαρτζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα στον κύριο Υπουργό και την κυρία Υφυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι απολύτως επιγραµµατικός, όσον αφορά το εργασιακό και ασφαλιστικό τµήµα αυτού
του νοµοσχεδίου, ακριβώς επειδή είναι αυταπόδεικτη και αυτονόητη η χρησιµότητά του, όχι µόνο όσον αφορά την ανακούφιση
µέσα στην πανδηµία και τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων
εργασίας, αλλά κυρίως όσον αφορά το αναπτυξιακό πρόσηµο το
οποίο προτάσσει και το οποίο -αµέσως µετά τη λαίλαπα- θα δηµιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ως εκ τούτου, επιτρέψτε µου να πω µόνο ότι είναι πολύ σηµαντική και πολύ χαρακτηριστική και πολύ συµβολική η απόφαση
του Πρωθυπουργού για τον διπλασιασµό του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος εν όψει της πανδηµίας τώρα τον Δεκέµβριο.
Προσέξτε. Πέραν της οποιασδήποτε άλλης χρησιµότητος,
αναδεικνύει πραγµατικά τη σηµαντικότητα, τη σοβαρότητα και
την κοινωνική χρησιµότητα αυτού του εργαλείου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο εισαγάγαµε το 2014 -τότε µε τεχνικό σύµβουλο
την Παγκόσµια Τράπεζα και µε Υπουργό τον παρευρισκόµενο κ.
Βρούτση και Υφυπουργό, θα πρέπει να το τονίσουµε, τον προλαλήσαντα Βασίλη Κεγκέρογλου-, έτσι ώστε να συµβαδίζουµε
πλέον κι εµείς µε όλον τον πολιτισµένο κόσµο, όσον αφορά τα
εργαλεία τα οποία χρησιµοποιεί κανείς για να απαλύνει τις κοινωνικές διαφορές. Είναι κάτι το οποίο υιοθέτησε πλήρως, όπως
οµολόγησε προηγουµένως και ο κ. Τσίπρας, η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύοντας έτσι την ορθότητα της δικής µας αποφάσεως και των δικών µας ενεργειών.
Επιτρέψτε µου τώρα να αναφερθώ µε περισσότερες λεπτοµέρειες στα πολύ σηµαντικά και καινοτόµα ζητήµατα που εγείρει
το σηµερινό νοµοσχέδιο όσον αφορά την κοινωνική πολιτική.
Τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόµων µε
αναπηρία είναι ένας παλιός θεσµός εικοσαετίας και πάρα πολύ
χρήσιµος. Έχει, όµως, έρθει φυσικά το πλήρωµα του χρόνου για
να υπάρξει συγκεκριµένος εκσυγχρονισµός και, φυσικά, ουσιαστική βελτίωση των όρων και αδειοδοτήσεως και λειτουργίας
τους.
Αυτό βεβαίως είµαι βέβαιος ότι σε σύντοµο χρόνο θα γίνει και
για όλους τους άλλους φορείς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες, όπως είναι τα ΚΕΜ διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας,
όπως είναι τα κοινωνικά κέντρα, όπως είναι οι µονάδες ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, οι στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης, τα ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, οι µονάδες φροντίδας
ηλικιωµένων. Όλοι αυτοί είναι φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες.
Σκοπός, λοιπόν, είναι να ξέρουµε ποιος φορέας παρέχει ποιες
υπηρεσίες, σε ποιον και γιατί. Σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας θα είναι στο τέλος η εξειδίκευση των υπηρεσιών, έτσι ώστε
να µπορέσουµε να προσφέρουµε συγκεκριµένες υπηρεσίες στα
συγκεκριµένα διαγνωστικά target groups, δηλαδή συγκεκριµένες
υπηρεσίες στο αυτιστικό spectrum, συγκεκριµένες υπηρεσίες
στις µεικτές κινητικές διαταραχές, συγκεκριµένες υπηρεσίες στη
νοητική υστέρηση, κ.ο.κ..
Για να γίνουν, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά,
χρειαζόµαστε και άλλα στοιχεία, χρειαζόµαστε ποσοτικά στοιχεία, χρειαζόµαστε να ξέρουµε ποιος υποφέρει από τι και υπό
ποιες συνθήκες ζει. Χρειαζόµαστε, δηλαδή, έναν πλήρη και ανεπτυγµένο και εν τω βάθει αναπηρικό χάρτη. Είναι, βεβαίως, όλοι
γνωρίζουµε ένα έργο δύσκολο, ένα έργο επιστηµονικώς και ιδιωτικώς δυσβάσταχτο, ένα έργο πολύ ακριβό. Έχουµε, όµως,
πλέον αρκετά χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Αναφέρω, παραδείγµατος χάριν, αυτό που συζητήσαµε τις
προάλλες στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µε τον αρµόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, το πρόγραµµα «Η Ευρώπη για την Υγεία
2020 - 2027», προϋπολογισµού 10 δισεκατοµµυρίων. Θα µπορούσε να αποτελέσει µια καλή πηγή χρηµατοδοτήσεως.
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Εκείνο το οποίο βεβαίως έχει σηµασία είναι ότι, έχοντας αυτά
τα ποσοτικά στοιχεία, θα µπορέσουµε να κάνουµε δύο πράγµατα
ευλόγως και αποτελεσµατικώς. Πρώτον, να ξέρουµε γιατί αδειοδοτούµε και ποια δοµή, για να προσφέρει τι και σε ποιον και,
δεύτερον, να έχουµε συγκεκριµένα στοιχεία, έτσι ώστε να τιµολογήσουµε ορθολογικά αυτές τις υπηρεσίες και να µπορέσουµε
επιτέλους να τις υπαγάγουµε όλες σε έναν και µοναδικό φορέα
χρηµατοδοτήσεως, που κατ’ εµέ δεν µπορεί να είναι κανένας
άλλος εκτός από τον ΕΟΠΥΥ.
Επιτρέψτε µου τώρα να αναφερθώ σε ένα πολύ σηµαντικό
πρόγραµµα, το πρόγραµµα για την «Στέγαση και την Εργασία
για τους Αστέγους». Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο εισάγουµε
εµείς, χρησιµοποιούµε εµείς, αλλά θα πρέπει να τονίσουµε ότι
είναι ένα πρόγραµµα στο οποίο έχει συµβάλει ιστορικά τα µάλα
ο παρευρισκόµενος, ο τέως Υφυπουργός, Βασίλης Κεγκέρογλου.
Προσέξτε. Οι πυλώνες αυτού του προγράµµατος είναι: πρώτον, η παροχή της ρευστότητας, δεύτερον, µια σειρά υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών και, τρίτον, η διασύνδεση µε την
αγορά εργασίας και ενδεχοµένως η επανεκπαίδευση ή ο επαγγελµατικός προσανατολισµός.
Σκοπός είναι οι πυλώνες αυτοί να αποτελέσουν το βάθος και
το πλάτος µιας καινούργιας έννοιας, της έννοιας της εγγυηµένης, ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Είναι µια έννοια η
οποία θα περιλαµβάνει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως ελαχίστη ρευστότητα και ελαχίστη αγοραστική ισχύ, δεύτερον, τη
στέγαση, τρίτον, την προνοιακή ασφαλιστική κάλυψη, τέταρτον,
σειρά υπηρεσιών -όπως είναι ιατρικές, παιδαγωγικές, διοικητικές- και φυσικά τη διασύνδεση µε την αγορά εργασίας. Με αυτόν
τον τρόπο δηµιουργούµε ένα διαφορετικό µέλλον, µια διαφορετική ποιοτική προσέγγιση στην έννοια της εξισώσεως των κοινωνικών ανισοτήτων.
Και καλόν είναι, κύριε Υπουργέ, να έχουµε κατά νου ότι δεν
υπάρχει απολύτως κανένας λόγος πλέον να υπάρχουν περιουσιακά κριτήρια και κριτήρια κινητής περιουσίας όσον αφορά την
παροχή όλων αυτών των προνοιακών επιδοµάτων και του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, διότι έχουµε ψηφίσει τον πολύ
σωστό νόµο για τη δεύτερη ευκαιρία και την ατοµική πτώχευση,
όπου όλα αυτά υπάγονται εκεί.
Έρχοµαι στο τελευταίο θέµα, το οποίο νοµίζω ότι είναι όµως
και το πιο καινοτόµο αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι το θέµα της
παροχής υπηρεσιών επαφής µε τα άτοµα που τις έχουν ανάγκη,
µε τους ανάπηρους, εν προκειµένω.
Κοιτάξτε, πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι υπηρεσίες τις οποίες
χρειαζόµαστε είναι υπηρεσίες ενεργού αναζήτησης και επαφής
µε τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Οι υπηρεσίες αυτές εδώ είναι
οι µόνες οι οποίες µπορούν πραγµατικά να προσφέρουν χείρα
βοηθείας και τούτο, διότι, βεβαίως και είναι χρήσιµα τα ηλεκτρονικά µέσα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες, αλλά δεν είναι προσβάσιµες σε όλο τον πληθυσµό.
Γνωρίζουµε ότι ακόµα και στην Κεντρική Ευρώπη υπάρχουν
µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού τα οποία, για λόγους οικονοµικούς, διαµονής, µορφωτικούς, ιατρικούς, ηλικιακούς, δεν µπορούν να κατανοήσουν το πλήρες εύρος των δηµοσίων υπηρεσιών και φυσικά να τις χρησιµοποιήσουν. Άρα, λοιπόν, χρειαζόµαστε υπηρεσίες, επαναλαµβάνω, ενεργού αναζήτησης.
Εδώ το νοµοσχέδιο καινοτοµεί. Η εντολή που δίνεται στον
ΟΠΕΚΑ να διασυνδεθεί µε τα κοινοτικά κέντρα είναι αυτή η οποία
δηµιουργεί το πρώτο θεµέλιο δηµιουργίας της πρώτης ελληνικής
κοινής κοινωνικής υπηρεσίας.
Ο ΟΠΕΚΑ αναλαµβάνει πλέον να περιγράψει και τις µορφές
εργασιών και τις θέσεις εργασίας σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εµείς, όµως, πρέπει να του δώσουµε, κύριε Υπουργέ, ακόµα µία δυνατότητα: τη
δυνατότητα να καθορίζει και τα οργανογράµµατα. Και σε αυτό
θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστεί και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θα πρέπει τα τµήµατα κοινωνικής πολιτικής σήµερα στους
ΟΤΑ να γίνουν διευθύνσεις, θα πρέπει τα τµήµατα του «Βοήθεια
στο Σπίτι» να έχουν νοµικά πρόσωπα και να ενταχθούν εκεί, θα
πρέπει οπωσδήποτε τα κοινοτικά κέντρα, τα οποία σήµερα λει-
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τουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, να γίνουν µόνιµες δοµές των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και θα έλεγα επίσης τα πολύπαθα γραφεία εξυπηρέτησης και βοήθειας των δανειοληπτών
να αποκτήσουν πλέον ουσιαστική ύπαρξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πρέπει να κατανοήσουµε ότι σήµερα είναι µία ιστορική στιγµή. Δηµιουργείται πράγµατι η πρώτη κοινωνική ενιαία υπηρεσία στην ιστορία της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βιλιάρδος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, για έξι λεπτά και αµέσως µετά
ο κ. Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα
πάρω και την τριτολογία µου, όπως σας είπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο σκοπός της Αντιπολίτευσης πρέπει να είναι εποικοδοµητικός και όχι καταγγελτικός,
τα δύο θετικά της συζήτησης που προηγήθηκε από την πλευρά
του Πρωθυπουργού είναι η συνεχής σύσταση της τήρησης των
µέτρων κατά της πανδηµίας σε όλους τους Έλληνες, ενώ στα οικονοµικά θα είναι καλύτερα να µην αναφερθούµε.
Από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, η στήριξη των επιχειρήσεων για την πληρωµή του δώρου των Χριστουγέννων είναι
ασφαλώς απαραίτητη στην κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί. Για τα υπόλοιπα µέτρα που ανέφερε είναι πραγµατικά ενοχλητική η πλειοδοσία χωρίς καµµιά αναφορά στο πόσο κοστίζουν, ειδικά για ένα χρεοκοπηµένο κράτος µε άδεια ταµεία. «Μαξιλάρι» δεν υπάρχει. Πρέπει να σταµατήσει αυτός ο µύθος. Τα
ταµεία της χώρας είναι άδεια.
Όπως έχουµε διαπιστώσει πολλές φορές, η Κυβέρνηση δεν
καταλαβαίνει τη διαφορά µεταξύ της νεοφιλελεύθερης πολιτικής
που εφαρµόζει, καταστρέφοντας τη µεσαία τάξη της χώρας µας
και της φιλελεύθερης κεντρώας δικής µας, µε κοινωνικό πρόσωπο, έχοντας προφανώς πλήρη άγνοια των δύο βασικών θεωριών της ελεύθερης αγοράς, της νεοκλασικής και της µετα-κεϋνσιανής.
Ειδικότερα, οι βασικές προτάσεις της νεοκλασικής πολιτικής
που εφαρµόζει, της νεοφιλελεύθερης δηλαδή, είναι η µείωση ή
συγκράτηση των µισθών και των συντάξεων κάτω από την παραγωγικότητα των εργαζοµένων, η ευέλικτη εργασία χωρίς συλλογικές συµβάσεις, ο περιορισµός των δηµοσίων δαπανών και του
κοινωνικού κράτους, καθώς επίσης οι ιδιωτικοποιήσεις όλων των
κρατικών επιχειρήσεων, η πολιτική των µνηµονίων, δηλαδή, τα
οποία υπέγραψε και δηλώνει δηµόσια πως πιστεύει.
Αντίθετα, οι βασικές προτάσεις της µετα-κεϋνσιανής θεωρίας,
που εφάρµοσε µε επιτυχία η Πορτογαλία το 2015, καταργώντας
τα µνηµόνια, της πραγµατικά φιλελεύθερης, είναι η αργή αλλά
σταθερή αύξηση των µισθών, παράλληλα µε την άνοδο της παραγωγικότητας των εργαζοµένων, οι σταθερές συµβάσεις εργασίας, ο δανεισµός µόνο για τη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων, έτσι ώστε να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές, η διατήρηση
του κοινωνικού κράτους και η αποφυγή των ιδιωτικοποιήσεων που δεν βοηθούν την οικονοµία σε καµµία περίπτωση- των κοινωφελών και στρατηγικών επιχειρήσεων.
Η διαφορά µας, βέβαια, δεν είναι µόνο η παραπάνω, δηλαδή
η διαφορά της Κυβέρνησης µε την Ελληνική Λύση, αφού εµείς
πιστεύουµε επιπλέον στη στήριξη της µεσαίας τάξης µαζί µε τη
χαµηλότερη και στην ισορροπηµένη αναδιανοµή των εισοδηµάτων και, εκτός αυτού, στον περιορισµό της παγκοσµιοποίησης,
που προκαλεί πολλαπλά µεταναστευτικά προβλήµατα, µειώνοντας παράλληλα το βιοτικό µας επίπεδο, αφού µας εκθέτει σε ανταγωνισµό µε χώρες πολύ χαµηλού εργατικού κόστους, όπως η
Κίνα, αλλά και µε εργαζόµενους χαµηλού εργατικού κόστους,
στο εθνικό κράτος, στην πατρίδα δηλαδή και όχι στον εθνοµηδενισµό, στην παραγωγή πλούτου και όχι στην επιδοµατική πολιτική, καθώς επίσης σε πολλά άλλα που αναφέρουµε στο πρόγραµµά µας αναλυτικά.
Προφανώς, επίσης, στην επέµβαση του δηµοσίου στην οικονοµία σε περιόδους βαθιάς ύφεσης, αφού ο καθένας γνωρίζει
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πως, εάν δεν προηγηθεί το κράτος, δεν ακολουθούν ποτέ οι ιδιώτες, αναλαµβάνοντας ρίσκα στα οποία δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν. Αφού τελειώσει όµως η ύφεση, τότε το κράτος
πρέπει να παύει να παρεµβαίνει. Ακόµη περισσότερο, πρέπει να
αποχωρεί, πουλώντας όλα αυτά που δεν είναι δική του δουλειά
να λειτουργεί.
Το νοµοσχέδιο σε κάποιον βαθµό προωθεί τις εντολές των θεσµών, της τρόικας, δηλαδή, µε το νέο όνοµά της, έτσι όπως αναγράφονται στην όγδοη αξιολόγηση. Ειδικότερα, η κοινωνική
µέριµνα, όπως την αντιλαµβάνεται η νεοφιλελεύθερη τρόικα, η
οποία στην ουσία µάς κυβερνάει, στη σελίδα 45 της αξιολόγησης
συνίσταται στην έννοια του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος,
το οποίο αποτελείται κατά την ίδια από τους εξής τρεις πυλώνες:
Πρώτον, από τα επιδόµατα, που καλύπτονται στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, µε τη διεύρυνση του ορισµού των αστέγων. Δεύτερον, από την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο παρόν σχέδιο νόµου είναι τα επιδόµατα στέγασης,
ενδεχοµένως δε η παραχώρηση κάποιων σπιτιών µε το άρθρο
62. Και, τρίτον, από την επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως
θεωρείτε πως επιτυγχάνεται στο νοµοσχέδιο µε τη µείωση των
εισφορών στο άρθρο 31.
Αφού, λοιπόν, η τρόικα κατάντησε πάµπτωχους τους Έλληνες,
θέλει να τους πείσει πως ενδιαφέρεται για την επιβίωσή τους,
όταν την ίδια στιγµή χαρακτηρίζει στη σελίδα 53 της αξιολόγησης ως σηµαντικό βήµα προόδου τον πτωχευτικό νόµο-έκτρωµα.
Συµπληρώνει, βέβαια, πως χρειάζεται η ενίσχυση των διαδικασιών, έτσι ώστε να καθαρίσουν όλες οι υποθέσεις έως το τέλος
του Απριλίου του 2022, µε την κατάθεση εγγράφων στις 15 Σεπτεµβρίου του 2021, µε ακροάσεις στα τέλη Οκτωβρίου του ιδίου
έτους και µε αποφάσεις µέσα σε µια υποχρεωτική εξάµηνη προθεσµία.
Με απλά λόγια, αφού κατασχεθούν και πλειστηριαστούν τα
σπίτια των Ελλήνων, µε τη διαδικασία, βέβαια, του κατεπείγοντος, µε τους δανειολήπτες άστεγους και άνεργους, θα φροντίσει
να µην πεθάνουν, επιδοτώντας τα ελάχιστα έξοδα επιβίωσής
τους.
Παράδειγµα, η επιδότηση των µακροχρόνια ανέργων µε την
πρώτη δόση των µέτρων του Απριλίου, όπου από τις τετρακόσιες
ογδόντα χιλιάδες µακροχρόνια ανέργους η Κυβέρνηση δήλωσε
πως θα στηρίξει µε 400 ευρώ τις εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες.
Τελικά, βέβαια, επιδοτήθηκαν µόλις εκατόν δέκα επτά χιλιάδες,
επειδή αρκετοί δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασµούς, προφανώς
λόγω χρεών.
Τώρα δήλωσε πως θα στηρίξει ακόµη εκατόν τριάντα χιλιάδες,
µε εξαίρεση όµως τους προηγούµενους, αφήνοντας χωρίς καµµία βοήθεια τους υπόλοιπους, δηλαδή πάνω από διακόσιες
τριάντα χιλιάδες Έλληνες. Το κόστος της θα είναι περί τα 100
εκατοµµύρια συνολικά, όταν για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών δαπάνησε το 2020 στον προϋπολογισµό 605 εκατοµµύρια ευρώ, που, αν έδινε επιδόµατα σε όλους τους Έλληνες,
θα έπαιρνε ο καθένας από 1.100 ευρώ.
Εάν το θεωρεί αυτό φιλελεύθερο και κοινωνικό µέτρο, τότε
έχει χάσει εντελώς τον λογαριασµό, όπως άλλωστε γενικότερα
στην υγεία, στην οικονοµία και στα εθνικά, οδηγώντας την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο και σήµερα στο χείριστο.
Συνεχίζοντας, ένα άλλο µέτρο του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, υποθέτοντας πως
τόσο η τρόικα όσο και η Κυβέρνηση πιστεύουν πως µε τον τρόπο
αυτό θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Πώς θα συµβεί, αλήθεια, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας, µεταξύ άλλων, λόγω των συνεχών lockdown; Όταν οι
ελπίδες επαναφοράς του τουρισµού το 2021 είναι µηδαµινές,
όπως αναφέρει ξανά η τρόικα στην όγδοη αξιολόγηση; Όταν δεν
χρηµατοδοτούνται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφού από τα
10 δισεκατοµµύρια που δάνεισαν οι τράπεζες τα µισά οδηγήθηκαν σε έξι µεγάλες επιχειρήσεις; Όταν τα περισσότερα χρήµατα
που εισέρρευσαν στις τράπεζες από το ευρωσύστηµα, περίπου
30 δισεκατοµµύρια ευρώ, απορροφήθηκαν από το κράτος, είτε
µε την πώληση οµολόγων είτε µε έντοκα γραµµάτια; Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην όγδοη αξιολόγηση προβλέπει ρυθµό ανά-

2877

πτυξης της τάξης του 2,2% στη χώρα µας για την περίοδο 2023
- 2060, µε το ΑΕΠ µας το 2040 να είναι χαµηλότερο του ΑΕΠ του
2009, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά; Όταν το δηµόσιο
χρέος µας το 2040 θα είναι όσο το 2009, που οδηγηθήκαµε στο
ΔΝΤ, στο 120% του ΑΕΠ, παρά το ότι θα έχουµε ξεπουλήσει τα
πάντα;
Δεν είναι ντροπή να κληρονοµήσουµε στα παιδιά µας ένα τέτοιο χάος; Πόσον καιρό θα συντηρούµαστε µε τα επιδόµατα και
µε τα vouchers, όπως στο άρθρο 66 του σηµερινού νοµοσχεδίου;
Θα ήθελα να αναφερθώ στην περιστασιακή εργασία και τη διάθεση σπιτιών του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, ο
οποίος καταργήθηκε από την ίδια κυβέρνηση το 2012, αλλά δεν
το επιτρέπει ο χρόνος.
Πρέπει, όµως, να τονίσω πως η Ελλάδα είναι µία πάµπλουτη,
πολλαπλά προικισµένη χώρα, µε έναν µοναδικό στην ιστορία πολιτισµό και µε εξαιρετικά ικανούς ανθρώπους και µπορεί να τα
καταφέρει. Όµως, όχι µε αυτή την απίστευτη κακοδιαχείριση από
όλες τις κυβερνήσεις της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Καραθανασόπουλος, για να κάνει
µια µικρή τοποθέτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
Έκανε µία αναφορά σε εµένα ο κ. Καραθανασόπουλος και
θέλω γι’ αυτό τον λόγο. Δεν είναι προσωπικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε εγώ τον έθιξα,
πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα σας δώσω µετά τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να αναφερθώ
στην πληροφόρηση την οποία έχουµε για συλλήψεις εννέα ή
δέκα γυναικών, οι οποίες έκαναν ένα δρώµενο στην πλατεία Συντάγµατος, µε αφορµή την παγκόσµια µέρα ενάντια στη βία των
γυναικών.
Για να µην πω καµµία άλλη έκφραση, είναι τουλάχιστον υποκρισία από µεριάς της Κυβέρνησης να τοποθετείται ενάντια στη
βία των γυναικών και ταυτόχρονα να προχωρεί σε συλλήψεις
εννέα γυναικών, που, λόγω της ηµέρας, κάνουν το συγκεκριµένο
δρώµενο και τη συγκεκριµένη ενέργεια στην πλατεία Συντάγµατος.
Γι’ αυτό ακριβώς ως ΚΚΕ απαιτούµε την άµεση απελευθέρωσή
τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Έκανα κι εγώ αυτή την αναφορά προηγουµένως και είπα ότι
θα πρέπει να επιληφθούν και οι Αρχηγοί των κοµµάτων, για να
τελειώσει αυτό το θέµα εδώ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω µια παρατήρηση υγειονοµικοδιαδικαστική. Έχετε πει
-και το είπατε και στη Διάσκεψη- ότι όταν µιλάµε από κάτω και
όχι από εκεί θα φοράµε µάσκες. Αυτό αφορά και τον Πρωθυπουργό. Δεν αφορά µόνο εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Φαντάζοµαι ότι αφορά
τους πάντες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κύριος Υπουργός το πρωί συµµορφώθηκε. Κι εγώ πριν τον κύριο Υπουργό συµµορφώθηκα επίσης,
γιατί θεωρούσα ότι, αν πάρω απόσταση µέσα στην Αίθουσα,
µπορώ να µιλήσω. Όχι.
Είπατε ότι καθένας που µιλάει εκτός κουβούκλιου θα µιλάει µε
µάσκα. Όµως, να το εφαρµόζετε. Γιατί κι εγώ µπορώ να τη
βγάλω τη µάσκα και να αδιαφορήσω για το ότι εδώ έχει εργαζοµένους. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Δεν υπάρχουν δύο
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µέτρα και δύο σταθµά µέσα στον χώρο αυτό. Το πρώτο είναι
αυτό.
Δεν ζήτησα, όµως, τον λόγο γι’ αυτό. Ζήτησα τον λόγο, γιατί
άκουσα τον κ. Καραθανασόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που µίλησε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για τα οποία καταθέσαµε σήµερα έβδοµη φορά τροπολογία, για να ενταχθούν οι νοσηλευτές των δηµοσίων νοσοκοµείων στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Ο κ. Καραθανασόπουλος έκανε, λοιπόν, µια αναδροµή και µίλησε για τις ευθύνες των Υπουργών των Οικονοµικών όλων των
κυβερνήσεων -και των δικών µας και της Νέας Δηµοκρατίας µαζί
µε εµάς και της Νέας Δηµοκρατίας τώρα µόνης της και του ΣΥΡΙΖΑ- και είπε ότι «και το ΠΑΣΟΚ τα έκανε αυτά, δεν ενέταξε, µε
υποσηµείωση ότι ο κ. Λοβέρδος διαφωνούσε».
Δεν είναι έτσι. Εγώ ως Υπουργός Εργασίας, αρµόδιος για τους
νοσηλευτές, του ιδιωτικού τοµέα τούς ενέταξα, κυρία Πρόεδρε.
Τους ενέταξα! Άρα, αγαπητέ συνάδελφε, δεν έκανα µόνο µια
υποσηµείωση ότι «εγώ διαφωνώ». Θα µπορούσε να το πει αυτό
κάθε Υπουργός. Είχα δείγµα γραφής, είχα συγκεκριµένο δείγµα
γραφής εκεί που ήµουν µόνο εγώ αρµόδιος. Το έκανα, πέρασε
και ισχύει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα για τον δηµόσιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τοµέα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα νοµιµοποιείται να κάνει κριτική
όποιος έχει κάτι στο ενεργητικό του. Απ’ αυτούς που έχουν κυβερνήσει, εννοώ. Απ’ αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, προφανώς οι άνθρωποι νοµιµοποιούνται να λένε αυτά που πιστεύουν
ως καλύτερα.
Συνεπώς, σε ό,τι µε αφορά, παρέχω αυτή τη διευκρίνιση προς
αποφυγή παρεξηγήσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θα µεταφέρω την παρατήρησή σας στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα γίνουν οι σχετικές παρατηρήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Την καταθέτω. Ευχαριστώ πολύ.
(Η προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση καταχωρίζεται στα
Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
Θα παρακαλέσω να κοιτάτε το ρολόι, γιατί, απ’ ό,τι µου είπαν,
δεν ακούτε το κουδούνι προειδοποίησης και ξεπερνάµε κατά
πολύ τον χρόνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου µόνο
µία λέξη για τη σηµερινή µέρα. Εννοείται ότι ταυτιζόµαστε µε την
πρόταση που κάνατε προηγουµένως για το περιστατικό που συνέβη στο Σύνταγµα. Είµαστε όλοι στην πρώτη γραµµή για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας
και αφορά όλους και όλες.
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω ότι, αν αυτό το νοµοσχέδιο είναι εµβληµατικό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, φαντάζοµαι
τι µας περιµένει µε τα επόµενα νοµοσχέδια.
Θέλω να σας πω το εξής, που έµαθα πριν από λίγο. Πενήντα
σωµατεία εστίασης απ’ όλη την Ελλάδα διαµαρτύρονται γιατί
τους κόβουν το ηλεκτρικό ρεύµα εν µέσω πανδηµίας και σε κλειστές επιχειρήσεις. Έτσι στηρίζει η Κυβέρνηση τους µικροµεσαίους!
Είναι προκλητικό, κυρία Πρόεδρε, να τιτλοφορείται ένα τέτοιο
νοµοσχέδιο µε τον βαρύγδουπο τίτλο που κάνει λόγο για µέτρα
ενίσχυσης των εργαζοµένων, των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
και των ανέργων.
Ούτε τους εργαζόµενους στηρίζετε ούτε τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και σίγουρα ούτε τους ανέργους. Το έχω ξαναπεί.
Δεν έχετε συναίσθηση της πραγµατικότητας, κύριοι της Κυβέρνησης. Δεν έχετε αντιληφθεί το εύρος του προβλήµατος. Νοµοθετείτε για να νοµοθετήσετε. Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η υγειονοµική κρίση στις ευάλωτες
οµάδες, τα νοικοκυριά, τους ανέργους, ούτε τις πραγµατικές
ανάγκες της κοινωνίας.
Με τυµπανοκρουσίες ισχυρίζεστε ότι µειώνετε τις εισφορές
εργοδοτών και εργαζοµένων. Δεν θα βοηθήσετε ούτε τους εργαζόµενους ούτε τις επιχειρήσεις µε αυτόν τον τρόπο, αφού το
σύνολο των εργαζοµένων θα δουν µία αύξηση στον µισθό τους
από 2 έως 14 ευρώ.
Αυτό είναι η µέγιστη κοροϊδία, την ώρα που θα µπορούσατε
να ενισχύσετε τους εργαζόµενους µε µια περαιτέρω αύξηση του
κατώτατου µισθού, την οποία παγώσατε και το 2020 και το 2021.
Από την άλλη, βέβαια, αναρωτιέµαι αν ποτέ είναι ικανή η Νέα
Δηµοκρατία να κάνει µια στροφή τριακοσίων εξήντα µοιρών στις
πεποιθήσεις της. Γιατί µην ξεχνάµε ότι ήσασταν υπέρµαχοι της
µείωσης του µισθολογικού κόστους, µε επιχείρηµα ότι αυτό θα
δηµιουργούσε προοπτικές ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
Τα αποτελέσµατα τα είδατε: Πλήρης αποτυχία! Επαναλαµβάνετε, λοιπόν, τα ίδια λάθη.
Αντιθέτως, µε όλα αυτά που σήµερα υπαινίσσεστε ότι στηρίζουν την κοινωνία, την ευάλωτη κοινωνία πλέον, πυρπολείτε την
κοινωνική πολιτική, καθώς η µείωση αυτή των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί σε µια τροµακτική συρρίκνωση των πόρων
του ΑΕΠ, µε τα επιδόµατα και τα προγράµµατα απασχόλησης να
διακινδυνεύονται πλέον στο έπακρο και σε µια περίοδο ιδιαίτερα
δύσκολη για τους ανέργους της χώρας, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι µακροχρόνια άνεργοι, που χρήζουν σηµαντικής στήριξης και για εσάς πραγµατικά είναι αόρατοι.
Έχετε βάλει σκοπό να διαλύσετε τον µοναδικό οργανισµό κοινής ωφέλειας, τον ΟΑΕΔ, όπως επίσης και το ΣΕΠΕ, το σώµα
που αποτέλεσε θεσµό για τη χώρα και συνέβαλε διαχρονικά και
αποτελεσµατικά στην προστασία του κόσµου της εργασίας. Καταφέρατε µε νοµοθετικές ρυθµίσεις, και πριν και τώρα, να το µετατρέψετε σε διεκπεραιωτικό µηχανισµό.
Κι όλα αυτά σε µια περίοδο κρίσιµη για την εργασία, για την
προστασία των εργαζοµένων. Δηµιουργείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προοπτικές ανασφάλειας και εργασιακής ζούγκλας
στην ελληνική κοινωνία.
Κάνετε λόγο για άµεση ηλεκτρονική απονοµή σύνταξης και
εφάπαξ. Είναι επικοινωνιακά παιχνίδια, λέω εγώ, την ώρα που δεν
αντιµετωπίζετε την πραγµατική αιτία καθυστέρησης, που είναι η
έλλειψη πλήρους ψηφιακής καταγραφής του εργασιακού βίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάθε εργαζόµενου. Τα στοιχεία και τα νούµερα, δυστυχώς, µιλούν από µόνα τους. Η εκτόξευση των συντάξεων και εφάπαξ
σήµερα, µε βάση τα νέα στοιχεία, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγγίζουν τις τριακόσιες εξήντα χιλιάδες.
Είναι δηµοσιονοµική βόµβα, σας λέει η Κοµισιόν, και δεν ιδρώνει
τ’ αυτί σας.
Δυστυχώς, η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας είναι
πλέον µια πραγµατικότητα. Επισφαλώς εργαζόµενοι, άνεργοι,
ΑΜΕΑ, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες, καλούνται να επιβιώσουν χωρίς ουσιαστικά µέτρα στήριξης
από µέρους της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η
ζωή όλων έχει αλλάξει. Γονατίζουν τα νοσοκοµεία.
Κύριε Μητσοτάκη, δεν µπαλώνονται τα αµπάλωτα. Προφανώς,
σας ενηµέρωσαν για την οµιλία και τις δηλώσεις σας στη Βουλή
στις 12 Νοεµβρίου και απλώς σήµερα επιβεβαιώσατε την ταύτιση
απόψεων, των δικών σας προφανώς, και του κ. Γεραπετρίτη.
Εύγε! Επαναλαµβάνω την ηµεροµηνία, 12 Νοεµβρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γονατίζουν οι εργαζόµενοι στην
υγεία. Η τηλεκπαίδευση πραγµατοποιείται µε παταγώδη αποτυχία. Βλέπουµε περιφέρειες να µοιράζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ στα παιδιά. Έχετε αποκλείσει το 50% των
µαθητών από την τηλεκπαίδευση.
Κοιτάξτε τώρα. Να πω ότι κάποιες θετικές διατάξεις υπάρχουν
στο νοµοσχέδιο; Να το πω. Να πω ότι περιγράφετε διατάξεις που
είχαµε νοµοθετήσει και τις ξανανοµοθετείτε; Να το πω. Να πω
ότι το έργο και οι νοµοθετικές παρεµβάσεις, σε αυτό το επίπεδο
του νοµοσχεδίου, του ΣΥΡΙΖΑ και της σηµερινής εισηγήτριάς
µας, της κ. Φωτίου, δεν αφήνουν παρερµηνείες; Να το πω. Όµως,
είναι απαράδεκτο να µας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που χρεοκόπησαν και χρεοκοπούν για άλλη µια φορά σήµερα την ελληνική
κοινωνία.
Ακούσαµε µε περισσή ειρωνεία τον εισηγητή της Πλειοψηφίας
να µιλά για δάκρυα-κορόµηλα και υποτιθέµενη ευαισθησία από
πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας. Όσους κοινωνικούς µανδύες κι αν φορέσετε,
το παρελθόν αλλά και το παρόν σάς ξεγυµνώνουν. Είστε αυτοί
που διέλυσαν τη δηµόσια υγεία. Αυτοί που µέγιστο επίτευγµά
τους ήταν να φτάσουν την ανεργία στο 28%. Είστε εσείς που ισοπεδώσατε τον κατώτατο µισθό, που νοµοθετήσατε τον αισχρό
υποκατώτατο µισθό.
Τα θυµάστε, κύριε Βρούτση. Δεν πιστεύω να τα ξεχνάτε. Δεν
πιστεύω να υπαινιχθείτε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ΟΕΕ και
την Εργατική Εστία, υφαρπάζοντας εκατοντάδες εκατοµµύρια
αποθεµατικά των δύο οργανισµών! Δεν ξέρει κανείς ακόµα τι έγιναν αυτά τα χρήµατα! Δέκα φορές µίλησε ο εισηγητής σας για
ζεστό χρήµα που θα προέλθει -λέει- από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τους βιοµήχανους και τους τραπεζίτες αβαντάρετε, που θα ωφεληθούν εκατοµµύρια ευρώ, εις βάρος,
βέβαια, του ΟΑΕΔ και των ανέργων, από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Αν νοιαζόσασταν πραγµατικά για τους εργαζόµενους, δεν θα
παγώνατε τον κατώτατο µισθό. Είστε αυτοί που, µε απύθµενο
θράσος, προσπαθείτε να φέρετε το επόµενο διάστηµα, µετά από
εκατό χρόνια, την κατάργηση του οκταώρου και µας µιλάτε για
κοινωνικό κράτος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, συγχωρέστε για τον τόνο, αλλά δεν µπορώ να
καταπιώ κάποια πράγµατα.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για οπλοστάσιο
της Κυβέρνησης προχθές. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Πράγµατι,
η Κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα ισχυρό οπλοστάσιο, µε περίσσιο
κυνισµό και µένος ενάντια στους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, την ελληνική κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Υπουργέ, σήµερα θα αποδειχθεί
πραγµατικά ποιοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα. Ιδού πεδίον δόξης
λαµπρόν! Κάντε δεκτές τις τροπολογίες, όλων των κοµµάτων,
που κατατέθηκαν και δίνουν µια ανάσα πραγµατικά στην κοινω-
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νία. Διαφορετικά, για άλλη µια φορά, θα αποδείξετε ότι είστε η
πιο ανάλγητη Κυβέρνηση των τελευταίων σαράντα χρόνων.
Και θέλω να πω κι ένα τελευταίο -επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για την ανοχή σας- προς την κ. Μιχαηλίδου.
Ξεχάστε τη σκέψη να πετάξετε έξω από τα σχολικά κτήρια τα
ΚΔΑΠ των δήµων. Εκτός κι αν θέλετε να κλείσει το δίκτυο των
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των δήµων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βαρδάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
Είπαµε για τις γυναίκες. Ξεχάσατε, όµως, ότι σήµερα έχουµε
και τις Κατερίνες εδώ, οι οποίες γιορτάζουν, όπως είναι η κ. Παπανάτσιου, η κ. Παπακώστα, η κ. Νοτοπούλου, η κ. Μονογιού.
Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς, κύριε Λοβέρδο, κάποια στο κόµµα
σας.
Όσον αφορά αυτά που άκουσα για την ηµέρα και τις τριάντα
τρεις χιλιάδες καταγγελίες, νοµίζω ότι πρέπει να το σταµατήσουµε αυτό, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία µας και να λειτουργήσει εναντίον των δραστών.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και κοινωνικών
Υποθέσεων): Για να διευκολύνω τη συζήτηση, θέλω να πω εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας ότι κάνω δεκτές τις υπουργικές
τροπολογίες µε αριθµό 581/50, 585/53 και 587/55.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βουλευτικές ή υπουργικές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και κοινωνικών
Υποθέσεων): Υπουργικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο φέρνει σε δυσκολία
όλα τα στελέχη της Αντιπολίτευσης. Κι αυτό γιατί, εκτός από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα που µένει πάντα στην άρνησή του, όλα τα
υπόλοιπα κόµµατα δεν µπόρεσαν να αρνηθούν εξαρχής τα αναµφισβήτητα υποστηρικτικά µέτρα που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, τόσο υπέρ των ευάλωτων οµάδων όσο και για την κοινωνική
ασφάλιση, τους ανέργους και τους πληττόµενους από την τρέχουσα οικονοµική κρίση.
Θα ήθελα να συγχαρώ την αρµόδια Υφυπουργό, την κ. Μιχαηλίδου, για την πετυχηµένη πρωτοβουλία που πήρε για την επίλυση ζητηµάτων που αφορούν την κοινωνική αλληλεγγύη. Μάλιστα, εν µέσω του δεύτερου κύµατος του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα για πλήθος ευπαθών συνανθρώπων µας,
αποδεικνύοντας στην πράξη την κοινωνική ευαισθησία της Νέας
Δηµοκρατίας και της φιλελεύθερης παράταξης.
Μερικά απ’ αυτά τα ιδιαίτερα σηµαντικά µέτρα που περιλαµβάνει το παρόν νοµοσχέδιο είναι η επέκταση των δικαιούχων του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που πλέον θα καλύπτει και
τους αστέγους, όπως και τις γυναίκες θύµατα βίας.
Είναι, επίσης, η διευκόλυνση της καταβολής του επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής στους ηλικιωµένους ανασφάλιστους
συµπολίτες και το µόνιµο πλέον πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία», που στηρίζει τη µετάβαση αστέγων σε αυτόνοµη διαβίωση,
µε τη διασφάλιση γι’ αυτούς από τον ΟΑΕΔ και µιας θέσης εργασίας.
Μια ακόµα κρίσιµη, λόγω συγκυρίας, πτυχή των νέων µέτρων
είναι η προστασία των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και µονάδων
φροντίδας ηλικιωµένων από το δεύτερο κύµα κορωνοϊού, καθώς
καλύπτεται το σύνολο των µονάδων φροντίδας µε δωρεάν µέσα
ατοµικής προστασίας για τους εργαζόµενούς τους αλλά και για
την δωρεάν διεξαγωγή rapid test για όλους. Αυτό θα γίνει για τις
οκτώ χιλιάδες εργαζόµενους, καθώς και για τις δεκάδες χιλιάδες
ευάλωτων συνανθρώπων µας, που βρίσκουν φροντίδα µέσα σε
αυτά τα κέντρα.
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Για τα άρθρα 11 και 12, που αφορούν τη χρηµατοδότηση των
προνοιακών ιδρυµάτων, κύριε Υπουργέ, ελπίζω ότι πλέον κατ’
αυτόν τον τρόπο θα απεµπλακούν από τα γραφειοκρατικά προβλήµατα που εµπόδιζαν την επιχορήγηση ειδικά των κοινωφελών
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Ορφανοτροφείο του Βόλου, που χρειάζεται
την άµεση στήριξη και του κράτους για να επιβιώσει.
Είµαι βέβαιος ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα µπορέσει από εδώ και πέρα να αντιµετωπίσει έγκαιρα τις ανάγκες
τέτοιων ευαίσθητων δοµών, ιδιαίτερα όσων έχουν πιστοποιηθεί
από το ίδιο το Υπουργείο.
Με αφορµή τα άρθρα 13 και 14, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, θέλω να κάνω δύο γενικότερες παρατηρήσεις για το
θέµα της φιλοξενίας τους. Πρώτα απ’ όλα, είναι απόλυτα θετικό
και αναγκαίο η ελληνική πολιτεία να παίρνει µέτρα νοµικής προστασίας, φροντίδας και, βέβαια, φιλοξενίας ανήλικων µεταναστών, που βρέθηκαν στη χώρα µας, χωρισµένοι από τις οικογένειές τους.
Αυτά τα µέτρα, όµως, πρέπει να είναι ορισµένου και συγκεκριµένου χρόνου, καθώς όλοι οι ανήλικοι κάποτε ενηλικιώνονται.
Επίσης, τέτοια µέτρα δεν µπορούν σε καµµία περίπτωση να αποτελούν αυτοσκοπό ενός ευνοµούµενου κράτους. Αυτοσκοπός
οφείλει να είναι η επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων µε τις
οικογένειες τους, εφόσον φυσικά αυτές υπάρχουν.
Αυτό είναι το πρώτιστο ανθρωπιστικό µας καθήκον όχι µόνο
απέναντι στους ανήλικους µετανάστες, αλλά για όλα τα παιδιά
του κόσµου που ζουν εκτός οικογένειας. Με αυτή τη λογική, θα
ήθελα το Υπουργείο Εργασίας να ξαναδεί το θέµα της µόνιµης
λειτουργίας τέτοιων δοµών µε τη συνεργασία ΜΚΟ.
Πράγµατι, επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε ευθύνη τότε και των ΑΝΕΛ, ένα κατασκευαστικό πρόγραµµα για τη µετατροπή προνοιακών ιδρυµάτων σε δοµές µόνιµης φιλοξενίας ασυνόδευτων µεταναστών.
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στην
Αγριά του Βόλου, όπου µέρος των εγκαταστάσεων χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα ως χώρος φιλοξενίας από τον Ερυθρό
Σταυρό. Πέραν της δοµής αυτής και κάποιων ειδικών σχολείων
που λειτουργούν εκεί, η «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» δεν έχει µέχρι σήµερα ένα
συνολικό και µακροπρόθεσµο σχέδιο αξιοποίησής της.
Υπάρχει µια πρόταση των αποφοίτων της Παιδόπολης για τη
δηµιουργία παραθεριστικού κέντρου για τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους, πρόταση που έχω θέσει υπ’ όψιν του Υπουργείου
και ελπίζω σύντοµα να εξεταστεί στο πλαίσιο ενός συνεκτικού
σχεδιασµού, τον οποίο οφείλουµε να κάνουµε πάντοτε µε βάθος
χρόνου.
Μιλώντας για τα ΑΜΕΑ, κύριε Υπουργέ, δράττοµαι της ευκαιρίας να επαναλάβω το αίτηµα των γονιών για επανενεργοποίηση
του ν.2643 στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ. Έλαβα χθες επιστολή από τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων ΑΜΕΑ, που αναφέρει ότι υπήρξαν πρόσφατα θετικές συζητήσεις µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου σας. Ελπίζω, λοιπόν, πολύ σύντοµα να προκηρυχθεί ο αναµενόµενος διαγωνισµός πρόσληψης ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ µέσω ΟΑΕΔ. Είναι, όχι µόνο µια µεγάλη κοινωνική
ανάγκη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας, που, δυστυχώς, ξεχάστηκε και αυτή επί ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Πρόεδρε, ως προς το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου,
που αφορά στον e-ΕΦΚΑ και θέµατα κοινωνικής ασφάλισης δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι οι διατάξεις που περιλαµβάνονται είναι
θετικές. Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόµενου είναι ένα µέτρο στήριξης της απασχόλησης που λαµβάνει η Κυβέρνηση, και µάλιστα σε αυτή την πολύ δύσκολη
συγκυρία της πανδηµίας.
Σηµαντική, επίσης, είναι και η δυνατότητα που δίνεται για την
εκ νέου ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών, η οποία ενεργοποιείται
για τις χαµένες ρυθµίσεις λόγω κορωνοϊού. Αυτή η διάταξη κλείνει τον κύκλο της µετατροπής του ασφαλιστικού σε φορολογικό,
ένα όνειδος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που σηµάδεψε τους ελεύθερους επαγγελµατίες τα προηγούµενα χρόνια.
Στην ίδια θετική κατεύθυνση κινούνται τόσο η διάταξη για την
αύξηση της σύνταξης των ορφανών παιδιών όσο και η εφάπαξ
οικονοµική ενίσχυση µηχανικών, δικηγόρων και άλλων επιστηµό-
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νων από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για αναγκαίες, σηµειακές, παρεµβάσεις που κάνει το Υπουργείο Εργασίας µέσα σε έναν πολύ
στενό δηµοσιονοµικό χώρο. Αυτές, όµως, οι παρεµβάσεις εξ αντικειµένου δεν αφορούν στο δοµικό πρόβληµα της κοινωνικής
ασφάλισης στη χώρα µας και αυτό δεν είναι άλλο από τον eΕΦΚΑ, όπως ανέλυσα και στις εργασίες της επιτροπής. Ο πυρήνας του προβλήµατος είναι η δυσλειτουργία του µεγαλύτερου
ασφαλιστικού µας ταµείου και, συγκεκριµένα, των τοµέων των
παροχών του, της κύριας σύνταξης, της επικουρικής σύνταξης
και του εφάπαξ. Και όλα αυτά οφείλουµε να συζητήσουµε ανοιχτά κάποτε και να πάρουµε δοµικά µέτρα, µε στόχο την αναδιάρθρωση του e-ΕΦΚΑ, ενός υδροκέφαλου οργανισµού, µε δώδεκα
γενικές διευθύνσεις στο κέντρο και χωρίς ενδυναµωµένες υπηρεσίες απονοµής συντάξεων στην περιφέρεια.
Εννιά µήνες µετά την επανεκκίνηση του ΕΦΚΑ µε τη µορφή του
e-ΕΦΚΑ, οφείλουµε να κάνουµε ορισµένες διαπιστώσεις. Βασικότερη εξ αυτών είναι η έλλειψη κρίσιµων εσωτερικών αλλαγών,
που θα καθιστούσαν το ενιαίο σχήµα λειτουργικό. Λόγω του τεράστιου µεγέθους του e-ΕΦΚΑ και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες διοίκησης και υπαλλήλων, ο οργανισµός αντιµετωπίζει
πλέον διογκούµενα προβλήµατα, εξαιτίας των διαδοχικών συγχωνεύσεων.
Μιλώ κυρίως για τις µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή
συντάξεων, που οφείλονται στη συστηµατική αδυναµία του eΕΦΚΑ να απορροφήσει τόσα πολλά διαφορετικά ταµεία µέσα σε
ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αυτή τη µεγάλη συζήτηση
για την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να την ξεκινήσουµε εδώ, στη
Βουλή, µε ειλικρίνεια και πρακτική σκέψη. Οφείλουµε όλοι µας
να µιλήσουµε ανοιχτά για τις απόλυτα αναγκαίες λύσεις που πρέπει να δοθούν προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει αυτές τις λύσεις να τις εφαρµόσουµε και πάρα πολύ σύντοµα
υπέρ των πολιτών αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαραβέγια.
Τον λόγο έχει η κ. Λιάνα Κανέλλη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας για επτά λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώντας τη σηµερινή συζήτηση και θέτοντας και το
ζήτηµα που κατά κόρον σήµερα απασχόλησε εκ παραλλήλου µε
τη συνεδρίαση, δηλαδή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών, έχω να σας παρατηρήσω µόνο δύο
πράγµατα, τα οποία δεν σχετίζονται απλώς µε το δρώµενο, αλλά
µε την υποκρισία, που έχει περισσέψει σε τέτοιον βαθµό, που δεν
ακούστηκε ούτε καν στην ξιφοµαχία του Πρωθυπουργού µε τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σε ποιο Κοινοβούλιο ζούσαν οι γυναίκες σαν και εµένα και σαν
όλες που γιορτάζουν ή δεν γιορτάζουν σήµερα και που µας παρακολουθούν αυτή τη στιγµή και οι άνδρες που ζούσαν στο ίδιο
Κοινοβούλιο και µας παρακολουθούσαν και πριν και µετά, όταν
µιλάτε για όλα τούτα και ταυτόχρονα µπήκατε σε έναν Ποινικό
Κώδικα και κάνατε πίσω οποιαδήποτε προστασία είχε προβλεφθεί από τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες και όταν πήγατε σε κάτι ακόµα χειρότερο.
Αλαφρύνατε την ποινή που υπήρχε, µε έναν χρόνο φυλάκισης
από τον εργοδότη, όταν προβαίνει σε sexual harassment, όπως
λένε τη σεξουαλική παρενόχληση, των γυναικών. Διευκολύνεται
µέχρι σήµερα η βία εναντίον των γυναικών. Τη διευκολύνατε.
Να σας πω και µια άλλη µορφή βίας, γιατί, µιας και το συζητάµε και επειδή εδώ µιλάτε για στοχευµένες παροχές, θα σας
πω ότι οι στοχευµένες παροχές και οι όροι όπως «ευπαθείς και
ευάλωτες οµάδες» είναι κωδικοποίηση και θεσµοθέτηση της καπιταλιστικής δυστοκίας. Κυριολεκτικά κεφαλαιοποιείτε την καπιταλιστική δυστοκία και φτιάχνετε τους φτωχούς ως πελάτες µε
στοχευµένη δράση. Πελάτες ενδεχοµένως εκλογικούς, ενδεχοµένως πελάτες µε το πιστόλι στον κρόταφο από την ανάγκη, για
να µπορέσουν να στηρίξουν µια πολιτική που είναι εναντίον τους,
αλλά επειδή ο εχθρός έχει καταντήσει να είναι αυτός που δεν
είναι απολύτως φτωχός, αλλά ελάχιστα σε καλύτερη κατάσταση,
να είναι και ο βασικός χρηµατοδότης του ακόµα φτωχότερου.
Μιλάτε, λοιπόν, για δοµές οι οποίες θα στηθούν, θα τακτοποι-
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ηθούν και θα ενοποιηθούν. Με τι λεφτά; Από πού θα πάρετε τα
χρήµατα; Γιατί λέτε ψέµατα; Τόσα χρόνια υπάρχουν δοµές, από
τις κακοποιηµένες γυναίκες µέχρι τους ανθρώπους οι οποίοι
είναι άστεγοι και δεν έχουν πού την κεφαλή κλίναι, µέχρι τους
γέρους, µέχρι ιδρύµατα περίθαλψης. Αυτά τίνος είναι; Είναι του
κράτους; Δεν είναι εγκαταλειµµένα όσα είναι κρατικά; Δεν είναι
υποστελεχωµένα; Και έρχεστε τώρα να κάνετε εµβληµατικές παρεµβάσεις;
Τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις άφησαν αυτές τις ευάλωτες
οµάδες να καταστούν ευάλωτες. Γι’ αυτό µυρίζει θάνατο η πρόθεση για στοχευµένη δράση πάνω στην πανδηµία. Μυρίζει θάνατο εκ των πραγµάτων. Όλες οι έρευνες εδώ και στο εξωτερικό
δείχνουν ότι µε βασικό ταξικό πρόσηµο θα δείτε τα θύµατα να
χτυπιούνται και να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη ή οπουδήποτε αλλού.
Δεν χρειάζονται πολλά πράγµατα, να ψηφίσουµε πολλά θετικά.
Μισό φράγκο να δώσετε, µισό ευρώ, δέκατο του ευρώ, δεν θα
σας πούµε «όχι» σε κάτι που δίνετε και θα µας δείτε να λέµε «ναι»
σε πολλά άρθρα. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι επί της αρχής και επί της
φιλοσοφίας αυτού του νοµοσχεδίου µπορεί κάποιος στα αλήθεια
να συµφωνήσει; Ξέρετε πόσα είναι τα κέντρα που µπορούν να
προστατέψουν τις γυναίκες, πόσα είναι τα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης; Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές; Είναι οι άνθρωποι
εξασφαλισµένοι µε σχέσεις εργασίας; Πώς καθίσταται ευάλωτος
κάποιος; Διότι είναι άνεργος.
Πείτε µου το εξής: Μια γυναίκα -ή ένας άντρας µαζί µε τη γυναίκα- χρειάζεται περισσότερη βία από το να δουλεύει δεκάωρο
συνεχόµενο, ενδεχοµένως από το σπίτι του, στο οποίο µπορεί να
έχει ανάπηρο παιδί και να παίρνει µε τα καινούργια επαγγέλµατα
200 ευρώ όλο και όλο µισθό; Πόση βία παραπάνω; Για ποια βία
µιλάτε; Για ποια στοχευµένη παροχή; Σε ποιον;
Αυξάνετε τη σύνταξη που θα παίρνουν τα παιδιά που έχουν
ορφανέψει και από δύο γονείς. Αυτά τα παιδιά που θα την πάρουν ποια σύνταξη είναι; Η πετσοκοµµένη επτά, δέκα και είκοσι
φορές!
Ξέρετε πόσο ήταν το επίδοµα για ένα παιδί; Ήταν 125 ευρώ
το δίµηνο. Ποιο παιδί ζει µε 125 ευρώ το δίµηνο; Θα το κάνετε
300 ευρώ και τι θα γίνει; Λέω τώρα ένα νούµερο τυχαίο.
Να προχωρήσω σε άλλους αριθµούς; Όχι, γιατί έχω µόνο επτά
λεπτά. Δεν µπορώ σε επτά λεπτά να απαριθµήσω την εγκληµατική πολιτική µέχρι σήµερα που παράγει ευάλωτες οµάδες. Είναι
εγκληµατική πολιτική, για παράδειγµα, να σώζεις τις τράπεζες,
να σώζεις τις επιχειρήσεις, να κάνεις ανακεφαλαίωση των τραπεζών και την ίδια ώρα να θεωρείς εµβληµατικό το γεγονός ότι
θεσµοθετείς την ευαλωτότητα και τη φτώχεια και την ανακυκλώνεις επαναδιανέµοντας επιδόµατα!
Με προσωρινές απασχολήσεις των τεσσάρων και των πέντε
µηνών όλοι είναι υποψήφιοι άνεργοι και όλοι είναι υποψήφιοι
ευάλωτοι. Με τα γηρατειά κάτω από αυτές τις σηµερινές συνθήκες, µε το πρόσχηµα και το άλλοθι της δεκαετούς κρίσης των
µνηµονίων και τώρα των πανδηµιών, εσείς έρχεστε και λέτε στο
άρθρο 14 -προσοχή στο 14, όχι στο παλιό 1-1- 4- ότι ένας γέρος
άστεγος και ανασφάλιστος µπορεί να έχει ένα επίδοµα, αλλά όχι
στα εξήντα πέντε. Οφείλει να αντέξει ως ευάλωτη οµάδα µέχρι
τα εξήντα επτά. Βαράτε του και άλλα δύο χρόνια! Γιατί, αν δεν
του τα βαρέσετε εκεί, πώς θα δώσετε µετά τη σύνταξη στα
εξήντα επτά; Κι αν τα πράγµατα πάνε ελάχιστα καλύτερα, θα το
κάνετε µέχρι τα εβδοµήντα. Γιατί από εκεί θα εξοικονοµήσετε,
από εκεί; Πόσο ποσό θα εξοικονοµήσετε, για πόσους άστεγους
ανθρώπους, γέρους που δεν έχουν πού την κεφαλήν κλίναι;
Υπάρχουν άνθρωποι, που επειδή έχουν ένα σπίτι, ένα δυάρι ή µια
γκαρσονιέρα, δεν παίρνουν τίποτα και το πουλάνε για να µπορέσουν να πάρουν αυτή τη σύνταξη που δεν είχε κανένας. Και τώρα
έρχεστε και λέτε ότι θα τους δώσετε επίδοµα για στέγη.
Ακούω δε ότι θα ανακατέψετε τις ΜΚΟ. Την ίδια ώρα που ανακατεύετε τις ΜΚΟ, στέλνετε αστυνοµικούς, εισαγγελείς, έρευνες
επί ερευνών να βρείτε ύποπτες ΜΚΟ, που έχουν βρει τεράστια
πελατεία στις ευάλωτες οµάδες. Αρχίσατε από τους πρόσφυγες,
τώρα φτάνουµε και στους γηγενείς και γίνεται ένα πράγµα κορδόνι-σκοινί. Γιατί; Μα, γιατί ο δηµόσιος τοµέας είναι ΣΔΙΤ. Είναι
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Δεν θα υπάρχει, λοιπόν,
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κέρδος;
Από τους αναπήρους πόσοι βγάζουν κέρδος; Από αυτούς που
τους πουλάνε φάρµακα µέχρι αυτούς που τους πουλάνε µηχανήµατα, από αυτούς που πουλάνε τεχνητά µέλη µέχρι αυτούς
που τους πουλάνε υλικό για να µπορέσουν να σπουδάσουν.
Όταν, λοιπόν, δηµιουργείται αυτό το κλίµα, φτιάχνουµε όρους
που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, όπως οι «ευάλωτες οµάδες».
Το ποιος φτιάχνει τις ευάλωτες οµάδες και ποιος πληρώνει το
µάρµαρο, µόλις το πει κάποιος είναι, «πλην Λακεδαιµονίων», µη
λάτρης του καπιταλιστικού κέρδους. Διότι την ίδια ώρα που µιλάτε για την εσχατιά της φτώχειας και βάζετε ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, µας το παρουσιάζετε και ως ελάχιστη εγγύηση
ανθρωπιάς. Γι’ αυτό είναι εµβληµατικό. Είναι η ελάχιστη ανθρωπιά που µπορεί να έχετε, η ελάχιστη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κυρία
Κανέλλη, σας παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και όταν έχετε αυτή την ελάχιστη ανθρωπιά
και όταν έχετε θεσµοθετήσει τη δυστοπία, τότε να θυµάστε κάτι:
Όσο βάζετε περισσότερο ελάχιστες παροχές -στοχευµένες ή
αστόχευτες, είναι αδιάφορο- και όσο µιλάτε για ελάχιστα εγγυηµένα εισοδήµατα, τόσο αφήνετε τον ουρανό απέραντο για τα
κέρδη. Την ηµέρα που θα βάλετε ταβάνι στα κέρδη -και δεν θα
το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο λαός-, τότε δεν θα χρειάζεται ελάχιστο εισόδηµα. Θα υπάρχει επαρκές για όλους. Όσο τα κέρδη
εκµεταλλεύονται τους φτωχούς, τους ανάπηρους και τους ευάλωτους, για να φτιάχνουν σχέδια και σχήµατα τέτοια που επιτρέπουν στο κράτος να επιστρατεύουν οι ιδιώτες κλινικάρχες τα
κρατικά νοσοκοµεία, στην πραγµατικότητα, µαζί µε τους εργαζόµενους, τότε κάποιοι θα βγάζουν περισσότερα λεφτά και θα
µεγαλώνει η ψαλίδα. Και δεν είναι το δρεπάνι του χάροντα, είναι
το δρεπάνι ακόµα και της κοινής λογικής, που µας το έχετε πάρει
και µας το έχετε κόψει µε κάτι νοµοσχέδια σαν κι αυτό µε βάση
τον τίτλο και την τεράστια αυτοϊκανοποίηση να το παρουσιάζετε
ως εµβληµατικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πάµε στον κ. Αθανάσιο Πλεύρη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απλώς επειδή δεν
έχω χρόνο, µε διακόπτετε όταν συµπληρωθεί ο χρόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στα πέντε λεπτά θα
σας διακόψω. Μη στεναχωριέστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πρώτα απ’ όλα, σήµερα είναι µια
σπουδαία µέρα -και να ξεκινήσουµε απ’ αυτό- γιατί είναι η µέρα
κατά της βίας των γυναικών. Και όταν λέµε βία κατά των γυναικών -γιατί πολλές φορές υπάρχει µια διάθεση να αρεσκόµαστε
στο να αναφερόµαστε σε βαρύγδουπες εκφράσεις-, θα πρέπει
να δούµε τη βία που βιώνει η γυναίκα καθηµερινά. Πέρα από τις
κραυγαλέες περιπτώσεις τις οποίες γνωρίζουµε όλοι, όπως είναι
οι περιπτώσεις οικογενειακής βίας αλλά και άλλες µορφές βίας,
είναι και η βία της πίεσης που µπορεί να δέχεται, η βία της ανοχής σε σεξιστικά σχόλια, η βία της ανοχής εάν αλλοδαποί αξιωµατούχοι, που είναι φίλοι µας, παρενοχλούν γυναίκες και δεν
µιλάµε.
Και, µε συγχωρείτε, είναι και αυτό που ειπώθηκε και προηγουµένως. Γιατί καλά είναι να βάζουµε εκφράσεις που δεν υπάρχουν
στον ποινικό µας χώρο, όπως είναι λόγου χάριν η «γυναικοκτονία», που ακούω να λέγεται κατά κόρον, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι
που έρχονται και τα λένε αυτά, ήταν αυτοί που ψήφισαν την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Στον Ποινικό Κώδικα ο βιασµός, που
κατά βάση αφορά αδίκηµα που είναι στις γυναίκες και στα παιδιά
πρωτίστως -σε όλα τα φύλα µπορεί να είναι, αλλά στις γυναίκες
και στα παιδιά πρωτίστως-, ενώ ήταν ένα αδίκηµα που ξεκινούσε
ως βαρύτατο κακούργηµα σε οποιαδήποτε µορφή, είτε βίας είτε
απειλής, τώρα έγινε ένας διαχωρισµός αναλόγως αν πρόκειται
για απειλή σε θέµα της υγείας ή της σωµατικής ακεραιότητας
και τότε παραµένει µεν κακούργηµα µε χαµηλότερο πλαίσιο ποινής, αλλά γίνεται πολύ µικρότερο κακούργηµα όταν έχει άλλες
µορφές απειλών.
Συνεπώς, πέρα από τις ωραίες και βαρύγδουπες εκφράσεις
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που υπάρχουν, να βλέπουµε τι γίνεται στο νοµοθετικό πλαίσιο
και κάποια στιγµή -και ολοκληρώνω αυτή την τοποθέτηση για τη
βία των γυναικών- θα πρέπει να δούµε την αυστηρή ποινικοποίηση στις περιπτώσεις του trafficking, όχι µόνο γι’ αυτόν που προκαλεί το trafficking, αλλά αυτόν που δέχεται τις υπηρεσίες. Διότι
πολλές φορές υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες κλείνουν τα µάτια
και αυτός που πάει και λαµβάνει την «υπηρεσία» ουσιαστικά είναι
ο καθωσπρέπει πολίτης που δεν έχει καµµία κύρωση, ενώ και
αυτός είναι µέρος της αλυσίδας του trafficking.
Κάποια στιγµή θα πρέπει να δούµε συνολικά αυστηροποίηση
του πλαισίου στη βία απέναντι σε κάθε άνθρωπο και σήµερα απέναντι στις γυναίκες, επειδή είναι η ηµέρα κατά της βίας των γυναικών και συνδέεται µε την άµεση εκµετάλλευσή τους.
Παράλληλα, επειδή ουσιαστικά αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται
από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω από την πλευρά µου τις κυρίες και κυρίους Βουλευτές ιατρούς, οι οποίοι έθεσαν τους εαυτούς τους στις υπηρεσίες του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όπως είδαµε τις προηγούµενες
µέρες.
Τώρα, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο πραγµατικά έχει φέρει σε
µια αµηχανία την Αντιπολίτευση, διότι στο κοµµάτι ειδικά που
έχει να κάνει µε το σκέλος που αφορά και την Υφυπουργό, και
την κ. Μιχαηλίδου, και µε όλη αυτή τη στήριξη των ευάλωτων
οµάδων και των προνοιακών δοµών στην πραγµατικότητα δεν
µπορεί να υπάρχει κανένας αντίλογος.
Αυτή τη στιγµή ενοχλείται προφανώς η Αριστερά, γιατί αισθανόταν ότι έχει το µονοπώλιο πολλές φορές σε θέµατα που έχουν
να κάνουν µε τη λειτουργία και στήριξη των δοµών που απευθύνονται σε συνανθρώπους µας οι οποίοι έχουν πολύ µεγαλύτερες
ανάγκες. Και αυτό ήταν ένας πραγµατικός µύθος, γιατί η φιλελεύθερη παράταξη έχει αµιγώς κοινωνικό πρόσηµο. Εµείς, αντιθέτως µε κάποιους άλλους, θεωρούµε ότι η επιτυχία όλων των
ανθρώπων και η καλύτερη δυνατή ευζωία τους δεν έρχεται από
µια σοσιαλιστική αντίληψη των πραγµάτων, αλλά επέρχεται από
µία φιλελεύθερη αντίληψη των πραγµάτων.
Προηγουµένως άκουσα την οµιλήτρια από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Πράγµατι στον σοσιαλισµό µοιράζεται ίσα η
φτώχεια, γίνονται όλοι φτωχοί και είναι ίσοι. Στον καπιταλισµό
µπορεί να µοιράζεται άνισα, αλλά µοιράζεται πλούτος και µέσα
απ’ αυτόν τον πλούτο δίνονται δυνατότητες παντού για ανάπτυξη.
Το εµβληµατικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου, που είναι µια σειρά
από δράσεις που έχει φέρει αυτή η Κυβέρνηση και πριν από τον
κορωνοϊό και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, που δείχνουν και
το πρόσηµό της σε αυτά που είχε πει προεκλογικά, είναι η προσπάθεια να δώσουµε δυνατότητες και στους εργαζόµενους και
στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Διότι η θέση µας είναι ότι όσο
µεγαλύτερο µέρος πίτας υπάρχει, όσο µεγαλύτερη πίτα υπάρχει,
τότε ευνοούνται όλοι.
Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο σήµερα κλείνει ο κύκλος αυτού
του πολύ πιεστικού, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίεςαυτοαπασχολούµενους, ασφαλιστικού που έφερε ΣΥΡΙΖΑ, που
ήταν ένα ασφαλιστικό-φορολογικό. Ξεκίνησε ο Υπουργός, ο κ.
Βρούτσης, µε την αλλαγή του πλαισίου που δεν υπάρχει εξάρτηση από τα εισοδήµατα. Ήµασταν εµείς, αυτή η Κυβέρνηση γιατί µιλάµε για το ποιοι ευνοούνται, αν ευνοούνται αυτοί που
είναι στα χαµηλά επίπεδα-, που µειώσαµε τον εναρκτήριο φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9%.
Ήρθε ένα ασφαλιστικό πλαίσιο που πάλι τα µέσα εισοδήµατα,
τα οποία υπήρχαν, τα αποδέσµευσε από τον βραχνά που είχαµε.
Όσοι εδώ είστε ελεύθεροι επαγγελµατίες, ζούσαµε και βιοποριζόµασταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζουµε τι πληρώναµε.
Το 1/3 του εισοδήµατος. Λες και κάποιος που έπαιρνε 20.000
ευρώ, 25.000 ευρώ, 30.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα ήταν το πολύ
µεγάλο εισόδηµα. Έδινε το 1/3. Ήρθε και διορθώθηκε αυτό. Έρχεται τώρα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και κλείνει αυτός ο κύκλος,
διότι δίνεται η δυνατότητα, πάλι στους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυποαπασχολούµενους, να πληρώσουν αυτό που όφειλαν και να ξεκινήσουν, όπως ξεκινήσαν, από 1η Ιανουαρίου 2020
βλέποντας τη διαφορά. Μέσα σ’ αυτή την κρίση, µε πραγµατική
τοµή και στον εργαζόµενο και τις επιχειρήσεις ερχόµαστε και µει-
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ώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές.
Εδώ, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να καταδειχθεί, όπως είπε και
ο εισηγητής µας, ο Δηµήτρης Μαρκόπουλος, ότι αυτή τη στιγµή
πρέπει να ακούσει η κοινωνία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγµατικότητα εναντίον αυτής της µείωσης. Ακούµε και τους οµιλητές
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, βρίσκεται η ιδεολογική του βάση. Η ιδεολογική
του βάση είναι στην πραγµατικότητα να τιµωρήσει οποιονδήποτε
εργάζεται και παράγει, για να δηµιουργεί στρατιές επιδοµάτων
εξαρτηµένων από το κράτος. Είναι πάρα πολύ σηµαντική η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών που γίνεται. Και είναι η δεύτερη φορά που κάνει τέτοια µείωση η Κυβέρνηση στον ενάµιση
χρόνο που βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας. Με αυτή τη µείωση,
στην πραγµατικότητα, δίνουµε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις
τώρα που έχουν στηριχθεί σε όλο αυτό το διάστηµα όσο µπορούσαµε και έχουν πάρει τις δυνατότητες που υπάρχουν εν
µέσω πανδηµίας να καταλάβουν ότι πλέον έχουν να κάνουν µε
ένα πλαίσιο και µια Κυβέρνηση που την επόµενη µέρα θα τους
δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Παράλληλα, ο εργαζόµενος κερδίζει χρήµατα µε συγκεκριµένα παραδείγµατα που ειπώθηκαν.
Είναι σηµαντικό κάποια στιγµή να φύγουµε απ’ αυτόν τον ανταγωνισµό τον οποίο αρέσκεται πολλές φορές να έχει η Αριστερά. Και ο εργοδότης και ο εργαζόµενος είναι χρήσιµοι, για
να µπορεί να υπάρξει εργασιακό περιβάλλον και ανάπτυξη στον
τόπο. Διότι πρέπει να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις δίνουν εργασία και, αντιστοίχως, πρέπει να στηριχθεί
η εργασία, ειδικά όταν βρισκόµαστε σε συνθήκες που υπάρχουν
πάρα πολύ µεγάλες δυσκολίες, όπως τώρα.
Συνεπώς, µε αυτό το µείγµα, αυτό το οποίο επιχειρείται είναι
να µπορέσει να στηριχθεί η εργασία, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, όχι µόνο σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει µε τις συνθήκες
της πανδηµίας, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, αλλά σε ένα
πλαίσιο που µπορεί να µείνει µόνιµο και να ξέρει ο άλλος ότι απ’
αυτά τα οποία παράγει θα επιστρέφει πίσω κοµµάτι, αλλά δεν θα
γίνεται ληστρική η επιδροµή του κράτους.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις στηρίζουµε το νοµοσχέδιο και
πιστεύουµε ότι µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει και η
στήριξη της επόµενης µέρας, µετά την πανδηµία, για όλες τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Πλεύρη.
Και πάµε στον κ. Σωκράτη Φάµελλο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να µιλήσω για τη σηµερινή µέρα. Η 25η Νοεµβρίου είναι η
διεθνής ηµέρα αφιερωµένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι πρέπει να
σπάσει ο κύκλος σιωπής, ότι δεν πρέπει υπάρχει ο φόβος. Να µιλάνε ελεύθερα. Πρέπει να σταθούµε δίπλα σε οποιεσδήποτε
είναι θύµατα βίας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στη
σηµερινή µέρα και σαν ηµέρα του πανελλαδικού εορτασµού της
Εθνικής Αντίστασης. Η σηµερινή µέρα είναι ηµέρα ανατίναξης
της γέφυρας του Γοργοποτάµου, µια κορυφαία αντιστασιακή
πράξη της Εθνικής Αντίστασης. Νοµίζω ότι αξίζει να αναφερόµαστε στα γεγονότα αυτά, γιατί η µνήµη και η ιστορία αποτελούν
τη συνέχεια και το στήριγµα για την ελευθερία, αλλά και για τη
δηµοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχουµε πρόβληµα µε
τη σύνδεση.
Κύριε Φάµελλε, πρέπει να ελέγξουµε τη σύνδεσή σας. Δεν
ακούγεστε.
Να πάµε στον επόµενο οµιλητή, µέχρι να διορθωθεί το πρόβληµα µε τη σύνδεση του κ. Φάµελλου.
Κύριε Φάµελλε, υπάρχει πρόβληµα. Θα ξανασυνδεθούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου από την
Ελληνική Λύση.
Προηγούµενα ευχήθηκα στα Κατερινάκια. Ξεχάσαµε την κ.
Αλεξοπούλου, τη δικιά µας.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, προτού εισέλθω
στα του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ στη σηµερινή
µέρα, καθώς σήµερα είναι η Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Αποτελεί µια παγκόσµια πανδηµία.
Είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Δυστυχώς και στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Η εξάλειψη του φαινοµένου µάς αφορά όλους και όλες,
γιατί, όταν συνεχίζεται δεν µπορούµε να ισχυριζόµαστε ότι κάνουµε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο, αναφερθήκαµε κατά τη
διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής στα επιµέρους άρθρα. Εκείνο, όµως, το οποίο µπορεί γενικά να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι κρίσεις στη χώρα µας, η µία µετά την άλλη, έχουν
επιδράσει ιδιαίτερα αρνητικά στη φτώχεια και την ανισότητα των
Ελλήνων. Τα µέτρα που εισάγονται δεν είναι τόσα όσα θα έπρεπε
για να στηρίξουν ουσιαστικά τις ευάλωτες οµάδες.
Δυστυχώς, παρά τη δυσκολία των συνθηκών, παρατηρούµε ότι
πολλές από τις ρυθµίσεις δρουν έµµεσα εις βάρος των Ελλήνων
και των Ελληνίδων, από την παράταση της αίτησης χορήγησης
του επιδόµατος γέννησης που δίνεται σε όποιο παιδί γεννιέται
στη χώρα µας και όχι µόνο σε Έλληνες, µέχρι την ένταξη των
αστέγων στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, χωρίς να υπάρχει
σχετική διευκρίνιση για το αν αυτή θα αφορά και σε αλλοδαπούς.
Πέραν τούτου, βλέπουµε και την υπερβολική προσήλωσή σας
στις ΜΚΟ. Ενδεικτικά τη συναντούµε µέχρι στα έσοδα του κρατικού λαχείου κοινωνικής αντίληψης, τα οποία θα κατανέµονται
και σε ΜΚΟ, αλλά και στα προγράµµατα ενίσχυσης κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων. Όταν γίνονται κινήσεις στήριξης, οι κινήσεις αυτές οφείλουν να είναι
πραγµατικές και υλοποιήσιµες. Αλλιώς, δεν µιλάµε για στήριξη.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των πληγέντων από τον κορωνοϊό, στους οποίους κατά τα άλλα ρυθµίζονται οι ασφαλιστικές οφειλές. Πώς; Με µια θηλιά στον λαιµό;
Και, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, οι φωτογραφικές διατάξεις
για µία ακόµη φορά δίνουν και παίρνουν. Είναι πολλοί, άραγε,
εκείνοι που δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόµη; Οι Έλληνες φορολογούµενοι ταλανίζονται από την παρούσα συγκυρία, αλλά, απ’ ό,τι
φαίνεται, δεν αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά σας. Και
αυτό µπορεί εύκολα να το συµπεράνει κανείς από το γεγονός ότι
ρυθµίζετε ακόµη πιο εξειδικευµένα µέχρι και την προστασία των
ασυνόδευτων ανηλίκων.
Παρατηρούµε να δίνονται υπερεξουσίες στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά µε
το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής. Αυτό µάς δηµιουργεί ερωτηµατικά. Εξοργίζει το γεγονός ότι τα πρόσωπα που διετέλεσαν
πρόεδροι, διευθύνοντες σύµβουλοι και µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΟΕΕΚ, από την ίδρυσή του έως και την κατάργησή του, δεν θα ευθύνονται για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τον ΟΕΕΚ ως προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, παύει και η ποινική δίωξη
για αυτούς.
Δεν έφταναν όλα τα υπόλοιπα, εντάσσετε και τη δυνατότητα
ανάθεσης σε ιδιώτες δικηγόρους και µηχανικούς εργασιών σχετικών µε την κατοχύρωση εµπράγµατων δικαιωµάτων του ΟΑΕΔ
στο Κτηµατολόγιο. Θα παρέχεται, όπως λέτε, στον Διοικητή του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού αυτή η δυνατότητα. Εν αναµονή της ασυδοσίας και εκεί, λοιπόν.
Σχετικά µε τις εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ, πάλι δεν µας τα λέτε.
Αφορά µόνο τους Έλληνες φορολογούµενους πολίτες ή µας φυλάτε την ένταξη και των αλλοδαπών για έκπληξη; Ούτε τα εισοδηµατικά κριτήρια προσδιορίζονται.
Όσο για το βοήθηµα σε δικηγόρους, µηχανικούς και οικονοµολόγους από τον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, καλούµαστε να
τοποθετηθούµε για ένα άρθρο, το οποίο δεν ορίζει καν το ύψος
του ποσού. Σας φαίνεται λογικό αυτό;
Οι ευάλωτες οµάδες δεν πλήττονται µόνο από ανεπαρκή εισοδήµατα και υλικά αγαθά, αλλά και από έλλειψη πόρων και ευκαι-
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ριών. Και όλα αυτά υπονοµεύουν και την αξιοπρέπειά τους. Η
αξιοπρέπεια για τους Έλληνες είναι πολύ σηµαντική, κανείς δεν
το αµφισβητεί. Κανείς, εκτός από τις πολιτικές σας.
Πέρα από τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και τους ανέργους,
όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ήρωες που παλεύουν κάθε µέρα, ξεπερνώντας τα όριά
τους, τους ίδιους τους εαυτούς τους. Κι αυτό, επειδή η υποστελέχωση στην πιο κρίσιµη µάχη, βασιλεύει. Όταν ακούµε ότι αντιστοιχεί ένας γιατρός σε είκοσι πέντε περιστατικά, µόνο οργή
µπορεί να νιώσουµε για την ολιγωρία σας σε βάρος, τόσο εκείνων όσο και των ασθενών.
Η κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία έχει βγει εκτός ελέγχου. Η επικινδυνότητα έχει φτάσει πια στο ύψιστο σηµείο. Οι εργαζόµενοι στον χώρο της υγείας καταρρέουν. Οι ασθενείς είναι
σε απόγνωση. Και έχουµε ακόµα δρόµο µπροστά µας. Η αδυναµία γεφύρωσης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας
είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, που πρέπει επιτέλους να επιλυθεί
για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Εµείς, στην Ελληνική Λύση, το έχουµε πει, το λέµε και θα το
λέµε: Δώστε κίνητρα επιστροφής σε όσους Έλληνες έφυγαν από
τη χώρα, για να µπορέσουν να εργαστούν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης. Εξασφαλίστε ευκαιρίες και κίνητρα σε όσους
βρίσκονται στη χώρα µας. Τα ψίχουλα και η επιδοµατική πολιτική
µόνο πίσω µπορεί να πάει τη χώρα µας και τους πολίτες. Δεν έρχεται έτσι η ανάπτυξη. Είναι πολλές και διαχρονικές οι πληγές
στον τοµέα, τόσο της εργασίας όσο και της πρόνοιας υπέρ των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Δεν µπορούµε να κλείνουµε όλοι
τα µάτια. Η ελληνική αγορά εργασίας προσφέρει σε ικανούς
νέους υψηλών προσόντων ελάχιστες ευκαιρίες. Όσο στην πραγµατική οικονοµία δεν δηµιουργούνται θέσεις εργασίας, όλα τα
µέτρα -υποστηρικτικά, ενισχυτικά ή και µακροπρόθεσµα διαρθρωτικά- δεν επαρκούν για την επίλυση του προβλήµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ασηµακοπούλου, και για την τήρηση του χρόνου. Κυρία
µε «Κ», όπως πάντα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιάσων Φωτήλας, από την Αχαΐα και τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έχει τεκµήριο επιτυχίας. Θα
έλεγα ότι έχει οµολογία επιτυχίας. Αυτό φαίνεται από τη στάση
των φορέων, που όλοι σχεδόν στην ακρόαση εκφράστηκαν θετικότατα για το νοµοσχέδιο, συνεχάρησαν και ευχαρίστησαν τους
αρµόδιους Υπουργούς. Φαίνεται, όµως, ακόµα περισσότερο από
την ίδια τη στάση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Ο όποιος
αντίλογος από την Αντιπολίτευση για το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν
είχε να κάνει µε το αν το νοµοσχέδιο είναι θετικό. Όλοι συµφωνήσαµε αν είναι. Ο αντίλογος εξαντλήθηκε στο πόσο καλό είναι
το νοµοσχέδιο, αν ευεργετεί λίγους, αρκετούς, πολλούς, όλους
τους Έλληνες, αν και πόσο τούς ευεργετεί. Τους ευεργετεί µε
50 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ, 500 ευρώ; Αν αυτό από µόνο του
δεν αποτελεί τεκµήριο επιτυχίας, τότε τι αποτελεί κριτήριο επιτυχίας, πραγµατικά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τονίσει επανειληµµένως ότι
αυτή η Κυβέρνηση, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχει κληθεί να αντιµετωπίσει, δεν έχει σταµατήσει ούτε να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις αλλά ούτε το µεταρρυθµιστικό της έργο
προς όφελος συνολικά της κοινωνίας.
Υπενθυµίζω ότι µέσα σε ενάµιση περίπου χρόνο η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη κλήθηκε να αντιµετωπίσει κινδύνους
και προκλήσεις που δεν είχε αντιµετωπίσει από κοινού καµµία
άλλη κυβέρνηση, τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευση και ύστερα: µεταναστευτικό, τουρκική προκλητικότητα, σεισµό, την πρωτοφανή πανδηµία του κορωνοϊού, που µε το δεύτερο κύµα της
πλήττει µε σφοδρότητα πολλές χώρες του κόσµου, τις περισσότερες της Ευρώπης και τη δική µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, του Υπουργού κ. Βρούτση
και της Υφυπουργού κ. Μιχαηλίδου, στηρίζονται οι πολίτες που
έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονοµική κρίση λόγω κο-
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ρωνοϊού. Προωθούνται, όµως, παράλληλα και δοµικές, προοδευτικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος των παιδιών µας, αλλά και
συγκεκριµένων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, µε πρωτοβουλία της Υφυπουργού κ. Μιχαηλίδου έχουµε, κατ’ αρχάς, θετικές ρυθµίσεις
για τα παιδιά στα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, καθώς και
για τα άτοµα µε αναπηρία. Καλύπτονται νοµοθετικά κενά που
υπήρχαν στην αδειοδότηση για τη λειτουργία τους.
Για πρώτη φορά επίσης, όχι µόνο επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα λόγω του κορωνοϊού, αλλά υπάρχει ένταξη
σε αυτό και των αστέγων και των γυναικών που έχουν πέσει θύµατα βίας.
Επιπλέον, αναµορφώνεται το πλαίσιο που διέπει τον θεσµό των
αναδοχών, υιοθεσιών προς µια πιο λειτουργική κατεύθυνση, ενώ
δίνεται παράταση στις αιτήσεις για τη χορήγηση των επιδοµάτων
γέννησης, αυξάνοντας τον προϋπολογισµό από τα 123 εκατοµµύρια ευρώ στα 160 εκατοµµύρια ευρώ στο 2021.
Τέλος, µε το άρθρο 15 θεσπίζεται από το Υπουργείο πρόγραµµα µε τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»,
ώστε και αυτοί να έχουν το δικαίωµα σε µια δεύτερη ευκαιρία.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου έχουµε στο άρθρο 31 την
εµβληµατική µεταρρύθµιση της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,5 µονάδες. Όλοι γνωρίζουµε τον ανασταλτικό
παράγοντα που έχει στην απασχόληση το υψηλό µη µισθολογικό
κόστος. Ενώ, όµως, όλοι το γνωρίζουµε, και ειδικά ο κόσµος της
µισθωτής εργασίας, µόνο η Νέα Δηµοκρατία θεσµοθέτησε τη
µείωση ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση εµµέσως των µισθών, σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τουναντίον, επιβάρυνε.
Όσο για τα όποια κενά προκύψουν στον ΟΑΕΔ, θα καλυφθούν
πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το είπε ο Υπουργός
ξεκάθαρα. Το επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός. Για εµάς ο
ΟΑΕΔ αποτελεί -και θα συνεχίσει να αποτελεί- κεντρικό πυλώνα
για την εργασία.
Πολύ σηµαντική είναι επίσης η ρύθµιση για το ζήτηµα του ξεµπλοκαρίσµατος της ασφαλιστικής ενηµερότητας, ώστε αυτή να
αποκτάται και να µη σταµατούν οι πωλήσεις ακινήτων.
Θα ήθελα να σταθώ και στη σηµαντικότατη, θα έλεγα, µεταρρύθµιση που γίνεται µε το σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» από τον Υπουργό
και φίλο κ. Βρούτση. Είναι σε συνέχεια της µεταρρύθµισης του
«ΕΡΓΑΝΗ», που αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και συνεισφέρει στην πιο γρήγορη
απονοµή των συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ, για να µη δούµε ξανά
φαινόµενα τσουβαλιών πεταµένων και κρυµµένων, µε συντάξεις
που εκκρεµούν.
Συνολικά, πρόκειται για µεταρρυθµίσεις που και ανακουφίζουν
τους πολίτες, αλλά και θεµελιώνουν ένα νέο κοινωνικό κράτος,
µε στοχευµένες παροχές σε αυτούς που πραγµατικά έχουν
ανάγκη.
Δεν µένουµε, όµως, µόνο εκεί. Όπως είπα και στην αρχή, στηρίζουµε άµεσα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται
από την οικονοµική κρίση λόγω του lockdown. Συνολικά, όπως
θα πούµε και στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, έχουν δοθεί
για το 2020 από το ελληνικό κράτος 23,9 δισεκατοµµύρια ευρώ
και µαζί µε τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ που προϋπολογίζονται για
το 2021, θα ανέλθουν στο ποσό των 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Θα ήθελα εδώ να σταθώ στην ειδική βοήθεια που προβλέπεται
στο παρόν νοµοσχέδιο, εκτός από τους µακροχρόνια άνεργους,
για τους δικηγόρους, τους µηχανικούς και τους οικονοµολόγους
µε την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση.
Θα ήθελα µε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους Υπουργούς,
και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Οικονοµικών, τον κ. Βεσυρόπουλο,
µε τον οποίο συνοµίλησα, για την ένταξη στον τέταρτο γύρο της
επιστρεπτέας προκαταβολής και των νέων συναδέλφων δικηγόρων. Ήδη τη Δευτέρα, έγινε η πληρωµή του 50% του ποσού. Και,
πολύ σύντοµα, θα υπάρξει και η καταβολή του υπόλοιπου ποσού.
Θυµίζω ότι ο τέταρτος, αλλά και ο πέµπτος γύρος είναι ακόµα
πιο ευεργετικοί, καθώς και περισσότεροι µπορούν να επιδοτηθούν και το 50% της επιδότησης δεν θα επιστραφεί.
Σε όλα τα παραπάνω, τι έχει να αντιτείνει η θλιβερή Αντιπολίτευση και ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Μόνο ποντάρισµα
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στην καταστροφολογία. Λέει: «Τελευταία η Ελλάδα στις δαπάνες
για την υγεία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.». Μόνο που
τα στοιχεία που προβάλλει φθάνουν µέχρι τον Απρίλιο του 2020.
Σήµερα ο κ. Τσίπρας, από το Βήµα της Βουλής οµολόγησε ότι
όντως τα στοιχεία αυτά σταµατούσαν τον Απρίλιο του 2000. Βέβαια, είπε ότι µετά τον Απρίλιο -ενώ εµείς είπαµε ότι δώσαµε 780
εκατοµµύρια- δώσαµε µόνο 80 εκατοµµύρια. Όµως, τα στοιχεία
τον διαψεύδουν για άλλη µια φορά. Γιατί, κύριε Τσίπρα, µε 80
εκατοµµύρια δεν µπορείς, πρώτον, να αυξήσεις τον προϋπολογισµό του ΕΣΥ κατά 25% από 3,8 δισεκατοµµύρια στα 4,8 δισεκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Φωτήλα, ολοκληρώστε.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορείς, δεύτερον, να αυξήσεις τις ΜΕΘ κατά 123%, από
πεντακόσιες πενήντα επτά σε χίλιες διακόσιες σαράντα δύο, τρίτον, να αυξήσεις και το προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΣΥ κατά
14%, από ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιους εξήντα σε εκατό
χιλιάδες εννιακόσιους ογδόντα τέσσερις. Και, τέλος, δεν µπορείς
µε 80 εκατοµµύρια να προσλάβεις επτά χιλιάδες γιατρούς και
νοσηλευτές, οι περισσότεροι των οποίων θα παραµείνουν ως µόνιµοι µετά το πέρας της κρίσης.
Φτάσατε στο έσχατο σηµείο απανθρωπιάς, µε πρωτοσέλιδα
εφηµερίδων σας να προβάλλουν ανοικτούς τάφους, που ευτυχώς τα αποσύρατε κατευθείαν µετά τη γενικευµένη κατακραυγή.
Θα κλείσω µε τούτο: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, σταµατήστε να ποντάρετε και να επενδύετε στην καταστροφή. Πάλι ταπί και ψύχραιµοι θα µείνετε. Η χώρα θα τα
καταφέρει, θα βγει από αυτή την παγκόσµια κρίση και θα βγούµε
πιο δυνατοί και στην υγεία και στην οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φωτήλα.
Να ετοιµάζεται ο κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ακούµε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι παράδοξο και παράξενο αυτό που θα πω. Αισθάνοµαι
λίγο περίεργα για το πώς θα το πω. Θα δούµε αν θα το καταφέρω.
Διαβάσαµε τώρα και από τα αργεντίνικα sites ότι πέθανε ο
Ντιέγκο Μαραντόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ετοιµαζόµουν να το
πω. Με προλάβατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ξέρω ο καθένας τι εµπειρία έχει
και πόσο αυτόν τον άνθρωπο τον έβλεπε στο γήπεδο και τι καταλάβαινε.
Είµαι, ήµουν ένας από τους πολλούς από τα εκατοµµύρια -µην
πω και παραπάνω- άτοµα στον πλανήτη που πηγαίναµε από πίσω
του. Όπου έπαιζε, έπρεπε οπωσδήποτε να τον δούµε, ακόµα κι
όταν βλέπαµε τηλεόραση από τις τηλεοράσεις, κύριε Πρόεδρε,
που ήταν στη Θεσσαλονίκη στα καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών
και εµείς ήµασταν απ’ έξω, τις έγχρωµες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Στην Αγγελάκη, το
στέκι σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όποιος θέλει να δει λιγάκι τον άνθρωπο, γιατί η ζωή του έδινε πολλά µηνύµατα, έτσι και αλλιώς,
όποιος θέλει να δει τι ήταν άνθρωπος αυτός, ας δει στο «SUPERSPORT» µια σχετική δίωρη ταινία. Θα καταλάβει περισσότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Λοβέρδο.
Είµαστε ποδοσφαιρόφιλοι και καταλαβαίνουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαµε ακριβώς αυτή τη συζήτηση, για τον Αρµάντο Ντιέγκο Μαραντόνα. Η αναφορά γίνε-
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ται, µόνο και µόνο, γιατί πρόκειται για έναν αυθεντικό λαϊκό
ήρωα, ο οποίος -νοµίζω- µας αφορά όλους ως εκπροσώπους λαϊκών κοµµάτων και λαϊκών περιοχών. Γι’ αυτό κι εµείς θέλαµε να
κάνουµε αυτή τη δήλωση. Είναι ένας ήρωας των παιδικών µας
χρόνων, ο οποίος έχει να κάνει µε τις καρδιές, όχι µόνο των Ελλήνων, αλλά όλου του πλανήτη.
Για αυτόν τον λαϊκό ήρωα, λοιπόν, κι εµείς θα θέλαµε να κάνουµε την επισήµανσή µας. Είναι ένα παγκόσµιο πένθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πολύ καλά κάνετε,
κύριε συνάδελφε.
Πριν από λίγο, έλεγα στον συνεργάτη ότι ο Πελέ ζει και χάσαµε τον Μαραντόνα. Πρόκειται, βέβαια, για διαφορετική ζωή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς είµαστε µαραντονικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµείς, λόγω ηλικίας,
είµαστε µε τον Πελέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά
λεπτά.
Θα σας παρακαλέσω να τηρηθεί ο χρόνος, γιατί έχω επιτροπή
εδώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να επισηµάνω, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά της βίας
των γυναικών, ότι οι αρµόδιοι να προστατεύουν τις γυναίκες προέβησαν σε συλλήψεις σε οµάδα γυναικών, οι οποίες ήταν στο
Σύνταγµα, τηρώντας όλες τις αποστάσεις και όλα τα µέτρα
ασφαλείας. Αυτό νοµίζω ότι δεν τιµάει τη σηµερινή µέρα κατά
της βίας των γυναικών.
Με αφορµή τη σηµερινή συζήτηση, θέλω να τονίσω ότι η βαθιά
ανησυχία των πολιτών, η αγωνία των εργαζοµένων, των επαγγελµατιών, των επιχειρήσεων, µε αφορµή την πανδηµία, δηµιουργεί
εύλογες ανησυχίες και απειλή για την κοινωνική συνοχή.
Το µήνυµα που πρέπει να σταλεί και από τη σηµερινή συζήτηση στον κάθε Έλληνα πολίτη είναι ότι η στάση του καθενός
µας θα βοηθήσει να αποτρέψουµε αυτόν τον συλλογικό κίνδυνο.
Πρόκειται για µια κοινωνία η οποία στην πλειοψηφία της έχει
φτάσει στα όριά της και έχει αρχίσει να τα υπερβαίνει. Πρόκειται
για µια κοινωνία που έχει ανάγκη τώρα, χθες, από την αµέριστη
στήριξη της πολιτείας για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και
της υγειονοµικής κρίσης, µια βόµβα έτοιµη να εκραγεί, µε καταστροφικές συνέπειες.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο νόµου είναι ανάγκη, χωρίς
δηµιουργικές λογιστικές, να δείξει ξεκάθαρα τις προθέσεις και
τους στόχους του. Είναι, όµως, πράγµατι έτσι;
Ο εξωραϊσµός µιας κατάστασης είναι δύσκολο να επιτευχθεί,
όταν τα γεγονότα τον διαψεύδουν. Στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε στη Βουλή, η κεντρική αντίληψη που διαπερνά την έκθεση Πισσαρίδη είναι ότι το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής που
ασκεί το κράτος, πρέπει να συνδεθεί, άµεσα ή έµµεσα, µε την
αγορά εργασίας, την κινητικότητα, τις ελαστικές µορφές εργασίας κ.λπ..
Τα κάθε είδους επιδόµατα, από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και το επίδοµα ανεργίας, πρέπει να αναµορφωθούν. Έτσι
εξηγείται γιατί στον προϋπολογισµό προβλέπονται µηδενικές έως ελάχιστες- ενισχύσεις για εξοπλισµό και υποδοµές στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στους εργαζόµενους, στον τουρισµό,
στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους επιστήµονες, στους
µακροχρόνια ανέργους, στον πολιτισµό, στους αγρότες, στους
µισθωτούς, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ακόµα και για τα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόσχεται η Κυβέρνηση. Τα µόλις 2,5 δισεκατοµµύρια δαπανών που κατανέµονται
για τις κοινωνικές δαπάνες δείχνουν τις προθέσεις για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αναγκών, όταν το 2018 στον προϋπολογισµό είχαν ενταχθεί 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Να επισηµάνω, επίσης, ότι το 2015 αυτή η Κυβέρνηση, που τη
χαρακτήρισε προηγουµένως ο συνάδελφος που µίλησε -που δεν
θέλω να χρησιµοποιήσω αυτόν τον χαρακτηρισµό-, τον παρέλαβε
µε 789 εκατοµµύρια για να φτάσει το 2019 στα 3,5 δισεκατοµµύρια.
Υπάρχουν, λοιπόν, ερωτηµατικά σε ένα θολό τοπίο, µε την ανθρώπινη ζωή να κινδυνεύει, όχι µόνο από τους κορωνοϊούς και
την οικονοµική ανέχεια, αλλά και από ψυχολογικές και ψυχικές
διαταραχές.
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Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, ένα µεγάλο µέρος του, αναφέρεται στην πρόνοια και σε αλλαγές που παρουσιάζονται ως
µεταρρυθµιστικές τοµές. Στην πραγµατικότητα, αποτελούν τροποποιήσεις προηγούµενων νόµων, τροποποιήσεις που βελτιώνουν ελλείψεις ή και αστοχίες. Είναι φυσικό ένας νόµος να
χρειάζεται βελτιώσεις, όταν αυτός εφαρµοστεί στην πράξη. Τις
βελτιώσεις αυτές, που κρίνονται απαραίτητες, όπως επεσήµανε
και η εισηγήτρια µας, η κ. Φωτίου, θα τις στηρίξουµε.
Θα επισηµάνω, ταυτόχρονα, ότι, µε αφορµή την περικοπή κατά
400 εκατοµµύρια των κοινωνικών δαπανών στον προϋπολογισµό
του 2020, επτάµισι χιλιάδες παιδιά έµεινα χωρίς voucher, επειδή
το 2020 µειώθηκαν από τις εξήντα επτάµισι χιλιάδες οι δικαιούχοι
στις εξήντα χιλιάδες.
Να επισηµάνω, επίσης, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ατόµων µε αναπηρία, ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν τριάντα επτά χιλιάδες αιτήσεις προνοιακών αναπήρων σε εκκρεµότητα για
εξέταση στα ΚΕΠ, που έκλεισαν. Γι’ αυτό, εµείς καταθέσαµε τροπολογία και παρακαλούµε να γίνει δεκτή, για να δοθεί παράταση
σε όλους όσοι ήδη έπαιρναν το αναπηρικό επίδοµα για έξι ακόµα
µήνες και να χορηγηθεί το επίδοµα σε όσους κατέθεσαν για
πρώτη φορά πλήρεις φακέλους στον ΟΠΕΚΑ.
Θα επισηµάνω, επίσης, ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ιδρύσαµε
διακόσια σαράντα πέντε κέντρα κοινότητας και τον ψηφιακό
ΟΠΕΚΑ. Θεσµοθετήσαµε και το δώσαµε σε επτακόσιες χιλιάδες
συµπολίτες µας, όταν η Νέα Δηµοκρατία είχε σχεδιάσει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα πιλοτικά για τριάντα χιλιάδες άτοµα.
Δηµιουργήσαµε τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας. Αναµορφώσαµε το επίδοµα παιδιού, αυξάνοντας τον προϋπολογισµό από
650 εκατοµµύρια σε 1,1 δισεκατοµµύριο. Εδώ, κύριε Πρόεδρε
και κύριοι συνάδελφοι, µιλούν οι αριθµοί και όχι τα λόγια.
Θεσπίσαµε, επίσης, τα ζεστά σχολικά γεύµατα για εκατόν
ογδόντα πέντε χιλιάδες παιδιά. Διπλασιάσαµε τα vouchers στους
βρεφονηπιακούς σταθµούς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες το 2015 σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες
το 2019. Αυτή είναι πράγµατι η χειροπιαστή απόδειξη για το
ποιος ασκεί κοινωνική πολιτική.
Σήµερα η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη φτωχοποίηση και περικόπτεται το δώρο Χριστουγέννων. Να επισηµάνω ότι το 2019 δόθηκαν 215 εκατοµµύρια σε
σχέση µε τα 780 που δόθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι µικροί επιχειρηµατίες του τουρισµού έχουν αφεθεί στην τύχη τους µετά από µια καταστροφική
χρονιά. Εάν πράγµατι θέλετε να στηρίξετε τους εργαζόµενους,
τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, ιδού η Ρόδος. Κάντε δεκτές τις
τροπολογίες που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, αλλά και από τα άλλα κόµµατα, για την οικονοµική ενίσχυση µε έκτακτο επίδοµα το δώρο των Χριστουγέννων, να καταβληθούν άµεσα σε όσους έχουν ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Θραψανιώτη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Να
σηµειώσω ότι από τις 10:30 περιµένουµε για να µιλήσουµε.
Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 66, το οποίο προβλέπει την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε οικονοµολόγους, δικηγόρους και µηχανικούς. Εξαιρέθηκαν κλάδοι που πληρούν
ανάλογα κριτήρια. Ο κύριος Υπουργός µίλησε για αβλεψία και
ότι θα το διορθώσει µε τροπολογία, όπως αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του. Ελπίζω να συµπεριληφθούν όλες οι εξαιρέσεις.
Να επισηµάνω, όµως, ότι οι οδοντίατροι, οι οποίοι βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης του κορωνοϊού, εκτεθειµένοι
στον κορωνοϊό είναι ο κλάδος που έχει αγνοηθεί τελείως από τα
µέτρα προστασίας.
Υπάρχει άλλο ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι οι καταγγελίες που έρχονται στη δηµοσιότητα από εργαζόµενους στα
δηµόσια νοσοκοµεία ότι ζητούνται από τους διευθυντές των νοσοκοµείων κατάλογοι µε τους εργαζοµένους που ασχολούνται
µόνο µε τον COVID, εξαιρώντας τους υπόλοιπους εργαζόµενους
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Ελπίζω να µην το κάνετε και ελπίζω
επίσης να χορηγηθεί σε όλους τους εργαζόµενους στο ΕΣΥ το
επίδοµα COVID.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Θραψανιώτη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία και στη συνέχεια είναι ο κ. Φάµελλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µάχη µε την πανδηµία συνεχίζεται. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δοκιµάζεται, δίνει µια µάχη
άνιση, στην οποία ακόµα και τα καλύτερα συστήµατα υγείας
στον κόσµο δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν. Οι προσπάθειες
γιατρών και νοσηλευτών είναι ηρωικές.
Αυτή την ώρα όλοι πρέπει να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους µε την υπεύθυνη στάση µας, προκειµένου να περιορίσουµε
την εξάπλωση της νόσου και να µειώσουµε την πίεση του συστήµατος. Αυτή την ώρα της µάχης απαιτείται ενότητα, κοινή προσπάθεια και συστράτευση όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Διαπιστώνουµε, όµως, αυτή την ώρα µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση κατώτερη των περιστάσεων, η οποία επενδύει στην καταστροφή, προκειµένου να αποκοµίσει πολιτικά οφέλη.
Θα αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, σε συγκεκριµένα στοιχεία των θέσεων του κόµµατός σας, πέραν των προσωπικών συµπεριφορών ορισµένων
στελεχών σας, που µοιάζουν µε συµπεριφορές αρνητών ή διχάζουν µε απαράδεκτες κατηγορίες.
Ασκείτε µονίµως κριτική ως προς τα µέτρα, χωρίς ουσιαστικές
προτάσεις. Ήσασταν αντίθετοι στο άνοιγµα των σχολείων στην
πρώτη φάση, ενώ στη συνέχεια υποστηρίζατε το άνοιγµα των
σχολείων µε µικρότερο αριθµό µαθητών στις αίθουσες, ενώ γνωρίζατε ότι δεν υπήρχαν αρκετές. Ήσασταν αντίθετοι στην τηλεκπαίδευση στην πρώτη φάση, προβάλλοντας λόγους που αφορούσαν ακόµα και παραβίαση προσωπικών δεδοµένων, αλλά στη
δεύτερη φάση ενδιαφέρεστε και ασκείτε και κριτική ως προς την
ποιότητά της.
Την ίδια ώρα, µε τη στάση σας, που όλοι είδαµε την προηγούµενη εβδοµάδα, και τη µη εφαρµογή των µέτρων ως προς την
απαγόρευση συναθροίσεων δίνετε ένα µήνυµα ανυπακοής σε
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δηµόσιας
υγείας. Από τη µια πλευρά κόπτεστε για τη δηµόσια υγεία και τον
περιορισµό του ιού και από την άλλη προκαλείτε µε τη συµπεριφορά σας µια κοινωνία που µάχεται, για να µην αναφερθώ σε επισκέψεις στις ΜΕΘ χωρίς µάσκα.
Την ίδια ώρα που ασκείτε στείρα κριτική, δεν έχετε κάνει καµµία πρόταση για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Μετά τον Μάιο
ζητούσατε το άνοιγµα της οικονοµίας και στη συνέχεια µιλούσατε για µη έγκαιρο κλείσιµο, το οποίο όµως δεν είχατε προτείνει
ποτέ στο µεταξύ, εκτός και αν είχατε προτείνει κάποια στιγµή να
επιβληθεί νωρίτερα lockdown και δεν το αντιληφθήκαµε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει τη µάχη για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας, αλλά και για την αντιµετώπιση των
οικονοµικών συνεπειών που αυτή έχει προκαλέσει και στην προσπάθεια αυτή το παρόν νοµοσχέδιο περιέχει πολλές σηµαντικές
διατάξεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελµατιών, αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, ρυθµίσεις που αποτελούν και προεκλογικές µας δεσµεύσεις και θα
αναφερθώ σε ορισµένες από αυτές.
Στο άρθρο 31 προβλέπεται η µείωση από 1η-1-2021 κατά τρεις
ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλιστικών εισφορών µισθωτών εργαζοµένων σε φορείς εκτός δηµοσίων υπηρεσιών. Έτσι συνολικά
η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών επί διακυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας φτάνει στο 3,9 και πλησιάζει στον στόχο που
έχουµε θέσει για 5%. Είναι ένα µέτρο που ενισχύει οικονοµικά
εργοδότες και εργαζόµενους που πλήττονται από την οικονοµική
κρίση, αφού αυξάνει το εισόδηµά τους. Έχει επίσης και αναπτυξιακό πρόσηµο και συµβάλλει στην καταπολέµηση της ανεργίας,
αφού µειώνει το µη µισθολογικό κόστος, που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την απασχόληση. Είναι µια ακόµα προεκλογική δέσµευσή µας που γίνεται πράξη.
Επιπλέον στα άρθρα 32 έως 35 δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης
των ασφαλιστικών οφειλών για την αντιµετώπιση της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας που έχει διαµορφωθεί στους πληττόµενους από την πανδηµία, η οποία έχει οδηγήσει τους ασφαλισµένους σε αδυναµία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους
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υποχρεώσεις, ρύθµιση η οποία φτάνει στις είκοσι τέσσερις δόσεις και ξεκινά από 30-4-2021.
Παράλληλα, στο άρθρο 66 προβλέπεται στήριξη σε δικηγόρους, µηχανικούς, οικονοµολόγους, µε χορήγηση εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία µάλιστα δεν κατάσχεται, δεν συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλές και δεν προσµετράται στο οικογενειακό εισόδηµα και η στήριξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη δυνατότητα των συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων να
ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Στηρίζουµε έτσι εµπράκτως επαγγελµατικές οµάδες που έχουν πληγεί, τόσο στο
πρώτο κύµα όσο και στο δεύτερο κύµα.
Μια άλλη πολύ σηµαντική στήριξη που προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο είναι και προς τους µακροχρόνια ανέργους, αφού προβλέπει τη δυνατότητα περιστασιακής απασχόλησής τους, χωρίς
να χάνονται τα πλεονεκτήµατα που δίνει το καθεστώς το νοµικό
της ένταξής τους στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Επεκτείνεται
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, αφού εντάσσονται για πρώτη
φορά σε αυτό άστεγοι και γυναίκες θύµατα βίας που διαβιούν σε
ξενώνες φιλοξενίας. Με πράξεις, λοιπόν, και όχι µε λόγια η Κυβέρνηση αυτή αντιµετωπίζει το πρόβληµα της βίας κατά των γυναικών, στην οποία είναι αφιερωµένη η σηµερινή µέρα.
Επίσης, µε την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε επί του
άρθρου 9, προσαυξάνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για
τον µήνα Δεκέµβριο στο διπλάσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε αυτά τα οποία ήδη έχουµε νοµοθετήσει και δηµιουργούν ένα σηµαντικό πλέγµα ενίσχυσης των πληττόµενων από την
πανδηµία. Εφαρµόζουµε µια συνεκτική πολιτική ενίσχυσης επιχειρήσεων, επιστηµόνων, ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων µε σύνεση και µε επίγνωση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας στην οικονοµία και του αγνώστου της διάρκειάς της.
Είναι βέβαιο, όµως, ότι καµµία επαγγελµατική οµάδα δεν θα
µείνει χωρίς στήριξη και θα γίνουν και στο µέλλον όσες παρεµβάσεις χρειαστούν, γιατί αυτή είναι η Κυβέρνηση που µειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αυτή είναι η Κυβέρνηση που
κατοχύρωσε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Νικολακόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος. Τώρα δεν µας γλιτώνει
η σύνδεση. Κύριε Φάµελλε, είχατε σταµατήσει στο σηµείο για
τον Γοργοπόταµο. Να τα πείτε από την αρχή. Μη νοµίζετε ότι δεν
θυµάµαι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου
ξαναδίνετε τη δυνατότητα να µιλήσω.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή
ηµέρα πρώτα απ’ όλα νοµίζω ότι είναι αφιερωµένη διεθνώς στην
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε στο να σπάσει ο κύκλος σιωπής, να στηρίξουµε τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύµατα βίας να µιλήσουν ελεύθερα,
να είµαστε δίπλα σε κάθε θύµα βίας και να τους πούµε ξεκάθαρα: «Μη φοβάστε, µιλήστε ελεύθερα». Η πολιτεία, η πολιτική
έχει ευθύνη να στηρίξει τις γυναίκες και οποιονδήποτε, βέβαια,
είναι θύµα βίας.
Η σηµερινή µέρα, όµως, είναι και Ηµέρα Πανελλαδικού Εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, γιατί σαν σήµερα έγινε η ανατίναξη από την ελληνική Εθνική Αντίσταση της γέφυρας του
Γοργοποτάµου, ένα κορυφαίο αντιφασιστικό γεγονός, ένα κορυφαίο αντιστασιακό γεγονός, που στήριξε τον ευρωπαϊκό αγώνα
της αντίστασης. Σήµερα, λοιπόν, η µνήµη και η ιστορία τροφοδοτούν τη συνέχεια του αγώνα, γιατί ο αγώνας για την ελευθερία
και τη δηµοκρατία είναι συνεχής, ο αγώνας κατά του φασισµού
δεν σταµατά ποτέ.
Η σηµερινή µέρα, όµως, µας βρίσκει ταυτόχρονα σε µια πολύ
δύσκολη, τραγική -θα έλεγα- υγειονοµική, αλλά και κοινωνική
κρίση. Ιδιαίτερα στην περιοχή µας, κύριε Πρόεδρε, στη Θεσσαλονίκη, τα πράγµατα είναι τραγικά δύσκολα. Οι γιατροί στην
πρώτη γραµµή του πολέµου ζουν δραµατικές στιγµές, για να µη
χρησιµοποιήσω πάλι τον όρο «τραγικές».
Υπάρχουν κρούσµατα κορωνοϊού σε πολύ µεγάλο µέρος του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πληθυσµού, πάρα πολλά θύµατα και πολλές αδυναµίες, καθυστερήσεις της Κυβέρνησης, καθυστερήσεις και για την υποστήριξη του συστήµατος υγείας, καθυστερήσεις και για την πρόληψη και τα µέτρα. Κι όλα αυτά, ενώ ήταν γνωστό ότι υπήρχε
έκρηξη κρουσµάτων τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από τη
γιορτή του Αγίου Δηµητρίου.
Κι όµως η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες για την κατάσταση αυτή και θεωρώ ότι είναι υποκριτική η απαγγελία, αν θέλετε, υποστηρικτικών λόγων εκ µέρους
των κυβερνητικών Βουλευτών και των Υπουργών, όταν στην
πράξη -ακόµα και τώρα- δεν έχουν επιτάξει τις υγειονοµικές
δοµές, δεν έχουν φέρει νέους γιατρούς, δεν έχουν στηρίξει το
υγειονοµικό προσωπικό, δεν κάνουν τεστ στον πληθυσµό της
Θεσσαλονίκης. Και αυτά είναι πράγµατα που µπορούν να γίνουν
σήµερα.
Ας ενώσουµε, λοιπόν, τις φωνές µας, αν θέλετε να βοηθήσετε,
για να γίνουν σήµερα τα πράγµατα αυτά. Διότι οι ευθύνες θα καταγραφούν και ιστορικά και πολιτικά. Όµως σήµερα τι γίνεται στη
Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα; Εξακολουθεί η Κυβέρνηση να µην προνοεί.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο µας δίνει µία ευκαιρία να συζητήσουµε και κάτι ακόµα πιο συγκεκριµένο. Υπάρχει καταγγελία της
κ. Φωτίου για το ζήτηµα αυτό. Έπρεπε, κυρία Υπουργέ, να φτάσει Δεκέµβριος για να αποφασίσετε να χρηµατοδοτήσετε τα γηροκοµεία για τα µέτρα προστασίας, όταν η επιστηµονική κοινότητα λέει ότι αυτοί οι χώροι έχουν ανάγκη πρόληψης εκ των προτέρων και πρέπει να δώσουµε προσοχή σε χώρους τέτοιους και
γιατί είναι η τρίτη ηλικία και γιατί είναι οι γονείς µας και οι παππούδες µας;
Όµως όχι απλά η αµέλεια, αλλά η πολιτική επιλογή υποβάθµισης του θέµατος φαίνεται από το ότι η Κυβέρνηση σήµερα περνάει διάταξη και παίρνει εξουσιοδοτική και ανακοίνωσε σήµερα
ο Υπουργός ότι θα δώσει 2 εκατοµµύρια στα γηροκοµεία. Θέλετε
συγχαρητήρια ή να σας πούµε ότι είναι ντροπή για το πολιτικό
σύστηµα που φτάσαµε σήµερα να έχουµε τέτοια θέµατα προς
επιλογή;
Επίσης, το ότι έχουµε εξήντα κρούσµατα στον «Άγιο Παντελεήµονα» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί δείγµα της αµέλειας, της υποτίµησης και της πολιτικής επιλογής της Νέας Δηµοκρατίας να µη
στηρίξει πραγµατικά την κοινωνία, διότι έχουµε καταθέσει για το
ίδιο ίδρυµα από τις 18 Σεπτεµβρίου, µαζί µε την κ. Φωτίου, ένα
ερώτηµα.
Και αυτό, διότι πολλά θέµατα αναθέσεων, συµβάσεων και περίεργων χρηµατοοικονοµικών σχέσεων υπάρχουν εκεί, όπως και
στο σύνολο της Κυβέρνησης, διότι οι εταιρείες ανοίγουν σε µια
µέρα και παίρνουν την άλλη µέρα ανάθεση για να πάρουν υγειονοµικό υλικό, διότι κάποιοι «κολλητοί» κάνουν δουλειές, διότι
υπάρχουν υπερκέρδη -και δεν βάλατε διατίµηση σε όλα τα µέτρα
υγειονοµικής προστασίας-, διότι ακόµα και µέσα στην κρίση οι
«κολλητοί» της Νέας Δηµοκρατίας κάνουν δουλειές µε προµήθειες.
Αυτά είναι ανεπίτρεπτα, όταν υπάρχουν κρούσµατα και ανθρώπινος πόνος και θέµα δηµόσιας υγείας. Τα συνεχίζετε, όµως, και
φέρνετε µέσα στην πανδηµία, µε περιορισµένη συµµετοχή Βουλευτών, ένα νοµοσχέδιο που τάχα µειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως υποκριτικά είπε ο κ. Βρούτσης. Ταυτόχρονα τι
κάνει; Πετυχαίνει ένα ισχυρότατο πλήγµα στον ΟΑΕΔ και το κρύβει και δεν φέρνει καµµία άλλη ρύθµιση για να αποκαταστήσει
το έλλειµµα στα έσοδα του ΟΑΕΔ.
Εκ τούτου, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι υποκριτική η πρόσκληση
και της Νέας Δηµοκρατίας ως Κυβέρνησης και του εισηγητή να
συναινέσουµε και να λειτουργήσουµε µαζί. Πώς θα στηρίξουµε,
λοιπόν, τον ΟΑΕΔ; Πείτε µας. Εµείς δίπλα θα είµαστε και για τη
µείωση των εισφορών και για την ενίσχυση των υγειονοµικών µέτρων προστασίας στα ιδρύµατα. Όµως, πείτε µας πώς θα γίνει
αυτό.
Εκτός από τον ΟΑΕΔ, προσπαθείτε να πετύχετε και ένα ισχυρότατο πλήγµα και στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όταν και από
το Βήµα της Βουλής η κυρία Υφυπουργός επανέλαβε τις απειλές
της ουσιαστικά κατά του κλάδου του αυτοδιοικητικού της κοινωνικής πολιτικής και έρχεται να καταφερθεί κατά των δήµων, κατά
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της κοινωνικής πολιτικής, κατά των εργαζοµένων στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
και κατά των ωφελουµένων. Αυτό νοµίζω ότι είναι απαράδεκτο.
Δεν είναι κατ’ εξαίρεση τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Είναι βασικό κοµµάτι
της κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι κατ’ εξαίρεση πολιτική. Απαιτούµε να υπάρχει ισχυρότατη στήριξη σήµερα από την Κυβέρνηση και γι’ αυτόν τον τοµέα, όπως και όλα τα υπόλοιπα που
υπάρχουν µέσα.
Παραδείγµατος χάριν, υπάρχει µια επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ για
τον αποκλεισµό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, οι περίεργες επιλογές διευθυντών,
κατά παράβαση της αξιοκρατίας, τα οποία επίσης επιχειρεί να
κάνει µε τα άρθρα 57 και 58 ο Υπουργός. Όλα αυτά, λοιπόν, αποδοµούν το υποκριτικό ενδιαφέρον για τον κοινωνικό τοµέα που
δείχνει η Κυβέρνηση.
Όµως εµείς είµαστε εδώ για να συµβάλουµε, κύριε Μαρκόπουλε. Πώς συµβάλλουµε; Με τις τροπολογίες µας και σας λέµε,
λοιπόν, ξεκάθαρα το εξής. Επειδή η Κυβέρνηση δεν ασκεί τα καθήκοντά της έναντι της κοινωνίας, αναλαµβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να
ασκήσει και τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Καταθέσαµε πρωτοβουλίες όπου θα µετρηθείτε ποια στάση θα κρατήσετε, γιατί µετριόµαστε όλοι έναντι της κοινωνίας.
Πρώτον, θα υποστηρίξετε το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης για
όλους όσους έχουν ανάγκη, για τους ευάλωτους, τους µακροχρόνια ανέργους, τους επαγγελµατίες επιστήµονες, τους ανθρώπους του πολιτισµού και της τέχνης; Εδώ θα φανείτε.
Δεύτερο ζήτηµα. Θα υποστηρίξετε το πλήρες δώρο Χριστουγέννων, έτσι ώστε η πολιτεία να καλύψει και για την ευθύνη του
επιχειρηµατία το κοµµάτι που λείπει, το πλήρες δώρο Χριστουγέννων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον, θα υποστηρίξετε µαζί µε εµάς να µην κοπεί καµµία παροχή ρεύµατος, νερού, τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ, δηλαδή δεδοµένων διαδικτύου, ιδιαίτερα και µόνο σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες -χωρίς καµµία διάθεση να καλύψουµε κακοπληρωτές- γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη, ώστε τα παιδιά να έχουν πράγµατι τηλεκπαίδευση, να µην υπάρχει απαγόρευση και διακοπή
της πρόσβασης στο βασικό αγαθό της ζωής;
Ξέρετε ότι έχουµε σήµερα επαγγελµατίες που, ενώ η Κυβέρνηση τους λέει «κλείστε λόγω πανδηµίας», τους κόβουν το ρεύµα; Σήµερα υπάρχουν καταγγελίες από συλλόγους και από την
Κρήτη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τι θα κάνετε γι’ αυτό; Δηλαδή
κοροϊδεύουµε την κοινωνία, όταν της λέµε «µείνε σπίτι»; Όχι, τη
στηρίζουµε.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα βασικά αγαθά, ιδιαίτερα σήµερα που µε ανακοίνωση της EUROSTAT, ακούστε τι πετύχατε. Ένα µεγάλο ευρωπαϊκό «κατόρθωµα» πέτυχε σήµερα η
Κυβέρνηση. Ανέβηκε επτά βαθµίδες στην ακρίβεια ρεύµατος!
Μπράβο σας! Τα πάτε πάρα πολύ καλά. Επτά βαθµούς ανέβηκε
η χώρα στην ακρίβεια ρεύµατος µε τις επιλογές του κ. Χατζηδάκη, εις βάρος όλων των κοινωνικών οµάδων και της ελληνικής
παραγωγής. Πανάκριβο ρεύµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τώρα, λοιπόν, µέσα στην πανδηµία, δεν θα έρθει η πολιτεία
να στηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και να πει ότι θα εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού; Θα τους
κόψετε και το νερό; Υπάρχουν ήδη ΔΕΥΑΠ που δεν αντέχουν το
κόστος ενέργειας και αναγκάζονται να κάνουν αυξήσεις. Τι λέει
η πολιτεία για όλα αυτά; Είναι αµέτοχη;
Αφήστε, λοιπόν, τα κροκοδείλια δάκρυα. Είστε υπεύθυνοι για
το ότι βρισκόµαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση σαν κοινωνία. Στην
πιο δύσκολη στιγµή της Μεταπολίτευσης µας έχει τύχει η πιο
τραγική, νεοφιλελεύθερη και συντηρητική Κυβέρνηση, που κάνει
µόνο µε τους «κολλητούς» δουλειές -λίγοι προµηθευτές ενέργειας έχουν εκατοντάδες εκατοµµύρια κέρδος- και όλη η κοινωνία υποφέρει.
Σήµερα, λοιπόν, θα µετρηθούµε. Εµείς θα στηρίξουµε τα κοινωνικά µέτρα. Η Κυβέρνηση θα τα στηρίξει; Διότι δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιείτε την πανδηµία για να ξεπουλάτε τη δηµόσια
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περιουσία και να εφαρµόζετε αντικοινωνικές πολιτικές.
Και θα κάνω µια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας.
Είχαµε σοβαρό πρόβληµα σύνδεσης και αναγκάστηκα να έρθω
στη Βουλή για να µπορέσω να µιλήσω. Δεν είναι δυνατόν να
ασκείται νοµοθέτηση µε τέτοια εµπόδια στη συµµετοχή των Βουλευτών. Δεν µπορεί να λείπουν οι Βουλευτές από το Κοινοβούλιο
και να αξιοποιείτε εσείς αυτές τις συνθήκες για να περνάτε διάφορα κάτω από το «ραντάρ» της κοινωνίας.
Να συµφωνήσουµε ότι θα περνάνε µέτρα για τη δηµόσια
υγεία, για τη στήριξη της κοινωνίας όσο υπάρχει πανδηµία, αλλά
δεν µπορεί ταυτόχρονα να ξεπουλιέται δηµόσιος πλούτος ή να
περνάνε αντικοινωνικές και αντεργατικές και αντιλαϊκές ρυθµίσεις.
Θα είµαστε εδώ για ό,τι χρειάζεται η κοινωνία, αλλά και εσείς
δεν πρέπει να συµφωνήσετε ότι θα σεβαστείτε τον πόνο, την
αγωνία, τα θέµατα υγείας και δεν θα περνάτε διάφορα ζητήµατα,
όπως το καινούργιο νοµοθέτηµα για τη χωροταξία που περνάτε
ξαφνικά, το οποίο κατατέθηκε σήµερα;
Ζητώ, λοιπόν, να µην υπάρχει αυτή η αµηχανία, η απουσία και
η αντιλαϊκή σκοπιά στην πολιτική της Κυβέρνησης. Ζητούµε να
συµβάλετε και εσείς στον κοινωνικό αγώνα και στην αγωνία για
ζωή και περιµένουµε την τοποθέτησή σας στις τροπολογίες µας.
Εδώ θα µετρηθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ξαναπάµε στον Νοµό Ηλείας και στον κ. Μιχάλη Κατρίνη από
το Κίνηµα Αλλαγής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε το παρόν νοµοσχέδιο
σε ένα κλίµα βαρύ. Είδαµε πριν από λίγο τις ανακοινώσεις του
ΕΟΔΥ. Εξακόσιοι συµπολίτες µας διασωληνωµένοι, χιλιάδες τα
κρούσµατα, πάνω από τεσσερισήµισι χιλιάδες νοσηλεύονται στα
δηµόσια νοσοκοµεία και πρέπει όλοι, νοµίζω, να σταθµίσουµε τη
στάση µας και τη δηµόσια παρουσία µας.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να χαιρετίσω την προθυµία των συναδέλφων υγειονοµικών να συνδράµουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, µία προσπάθεια που µας ενώνει όλους και υπερβαίνει
τις όποιες πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, γιατί αυτή τη
στιγµή ο εχθρός είναι κοινός και βεβαίως αυτό που προέχει είναι
η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, που απειλείται και δυστυχώς απειλεί ανθρώπους
γνωστούς, φίλους, συγγενείς, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια και
όρια.
Είναι, λοιπόν, ένα σπουδαίο µήνυµα η συµβολή των υγειονοµικών, µε βάση τις δηλώσεις που έκαναν το τελευταίο διάστηµα.
Δεν µπορώ όµως να πω το ίδιο και για τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τις εντατικές, δηλώσεις που εισάγουν τη λογική του
παραλόγου. Πέρα από την έλλειψη της λογικής, υπάρχει και κάτι
ακόµα βαρύτερο, νοµίζω. Είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης και ο
κυνισµός.
Να πάµε λίγο στο νοµοσχέδιο. Όσον αφορά τις διατάξεις για
τα ΚΔΑΠ -τα έχει πει αναλυτικά ο εισηγητής της, ο Γιώργος
Μουλκιώτης-, θα πρέπει να θωρακιστεί ο δηµόσιος κοινωνικός
χαρακτήρας των δοµών µε σταθερή χρηµατοδότηση, αλλά και
µόνιµες εργασιακές σχέσεις, να επεκταθεί ο θεσµός σε όλους
τους δήµους, να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες, µε στόχο την
ανεξάρτητη διαβίωση στη βάση της σχετικής σύµβασης του
ΟΗΕ. Σήµερα υπάρχουν τετρακόσια είκοσι τέσσερα ΚΔΑΠ, εβδοµήντα πέντε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενοι.
Έρχεστε, λοιπόν, και ορίζετε -ως εξαίρεση και όχι ως κανόνατη συστέγαση των δηµοτικών ΚΔΑΠ σε σχολικά κτήρια και µέσω
της κοινής υπουργικής απόφασης τα αφήνετε πλέον όλα ανοικτά, αφού υπάρχουν ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισµοί.
Εµείς λέµε σχετικά µε τα ΚΔΑΠ που λειτουργούν ήδη να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι υπάρχουσες αδειοδοτήσεις δεν θα επηρεαστούν, αλλιώς είναι ανοικτό το ενδεχόµενο να σταµατήσει να
λειτουργεί το 80% των υπαρχουσών δοµών και χιλιάδες παιδιά
θα βρεθούν εκτός και χιλιάδες εργαζόµενοι εκτός δουλειάς.
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Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να πάνε µόνο σε ιδιωτικές δοµές.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει µια αρµονική συνύπαρξη ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και σε αυτό υπάρχουν και κάποια ερωτήµατα, τα οποία το Υπουργείο πρέπει να απαντήσει.
Θα ισχύσουν του χρόνου η εναρµόνιση και τα vouchers; Και,
αν ναι, µέχρι πότε, κυρία Υπουργέ; Στο νέο πλαίσιο οικονοµικής
ενίσχυσης οικογενειών θα ενταχθούν και τα ΚΔΑΠ εκτός από
βρεφονηπιακούς σταθµούς; Θα συνεχίσει να υπάρχει χρηµατοδότηση των ΚΔΑΠ γενικότερα ή θα βασίζονται µόνο σε κρατική
ενίσχυση;
Όσον αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή αφίξεων - αποχωρήσεων, νοµίζω ότι είναι ένα µέτρο σωστό, αλλά ανέφικτο. Θα
δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα, ειδικά σε αποµακρυσµένες
δοµές.
Όσον αφορά τα µέτρα για την προώθηση της αναδοχής και
υιοθεσίας στο άρθρο 6, έχουµε µια σειρά από επιµέρους ρυθµίσεις. Καταργείται η προϋπόθεση της καλής διανοητικής και σωµατικής υγείας. Προβλέπεται ότι σε απρόβλεπτες περιπτώσεις
µπορεί να παραλειφθεί η εγγραφή των αναδόχων γονέων στο
εθνικό µητρώο.
Χρειάζονται γενναία µέτρα στην κατεύθυνση της συστηµατικής ενηµέρωσης υποψήφιων αναδόχων επαγγελµατικής αναδοχής, οικονοµικής ενίσχυσης στους αναδόχους. Θα τα κάνει,
άραγε, η Κυβέρνηση;
Άρθρο 43: Έξοδα κηδείας. Είναι η τρίτη σχετική διάταξη και
όντως δίνει, κύριε Υπουργέ, µία λύση σε ένα πρόβληµα. Όµως,
ταυτόχρονα µε το ζήτηµα αυτό θα πρέπει κάποια στιγµή να δει
το Υπουργείο Εργασίας τι γίνεται µε την ταχύτητα απονοµής των
συντάξεων στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Να σας πω εγώ τώρα τι γίνεται στον ΕΦΚΑ της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, που έχουν δύο χρόνια αναµονή και δεν παίρνουν καν προσωρινή σύνταξη και δεν µπορούν να πάρουν µια
απάντηση; Πρέπει σε αυτό το αίσχος το Υπουργείο να δώσει µία
απάντηση.
Άρθρο 62: Παραχώρηση αδιάθετων και κενών κατοικιών από
τον ΟΑΕΔ. Σωστό µέτρο. Χρειάζεται, όµως, ιδιαίτερη προσοχή,
για να πάει πραγµατικά στους πιο αδύναµους δικαιούχους.
Άρθρο 66: Ενίσχυση σε επιστήµονες. Δεν καταλαβαίνω, κύριε
Υπουργέ, γιατί εξαιρείτε γιατρούς και οδοντιάτρους από την ενίσχυση αυτή. Έχετε εικόνα µήπως της επένδυσης που κάνει ένας
νέος υγειονοµικός ή είχε κάνει πριν από ένα-δύο χρόνια και την
κατάσταση την οικονοµική στην οποία κινείται και των δυσκολιών
που αντιµετωπίζει;
Αλήθεια, σε ποιον κωδικό του προϋπολογισµού του 2020 περιλαµβάνονται τα χρήµατα που θα δώσετε ως ενίσχυση µε βάση
την υπουργική απόφαση; Επειδή συζητάµε τον προϋπολογισµό
παράλληλα µε το νοµοσχέδιο, δεν υπάρχει κονδύλι, δεν υπάρχει
σχετικός κωδικός. Για το 2021 δε -αυτό πρέπει να το γνωρίζουν
οι επιστήµονες της χώρας, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, οικονοµολόγοι- ο σχετικός κωδικός γράφει «µηδέν».
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής -έχει ήδη ειπωθεί και από τον Γιώργο
Μουλκιώτη και από τον Βασίλη Κεγκέρογλου- έχουµε καταθέσει
µια τροπολογία για την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια του ν.4472/2017 που
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωµατώθηκαν τα ίδια κριτήρια στον πρόσφατο Πτωχευτικό της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακούσαµε τον Πρωθυπουργό πριν από δύο εβδοµάδες από
αυτή εδώ την Αίθουσα να λέει ότι θα υπάρχει αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Φαντάζοµαι ότι δεν πιστεύει κανένας
εδώ ότι βρισκόµαστε σε καθεστώς που άµα τη ανακοινώσει µιας
εξαγγελίας αυτοµάτως νοµοθετείται και ισχύει µια τέτοια εξαγγελία.
Μέχρι σήµερα που µιλάµε, δεν έχει έρθει καµµία νοµοθετική
ρύθµιση για την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας.
Παρεµπιπτόντως, στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης στις
6 Νοεµβρίου για τη λειτουργία των δικαστηρίων υπάρχει αναστολή πλειστηριασµών µέχρι 30 Νοεµβρίου ως παρεπόµενο των
διαδικασιών που ακολουθούν στα δικαστήρια.
Εµείς, λοιπόν, επειδή ο Πρωθυπουργός το είπε, αλλά µας
έκανε εντύπωση ότι σήµερα δεν το έφερε και επειδή στις 30 Νοεµβρίου λήγει η αναστολή και δεν έχουµε πολλές συνεδριάσεις,
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σας δίνουµε την ευκαιρία να υπερψηφίσετε όλες οι πτέρυγες του
Κοινοβουλίου τη διάταξή µας για αναστολή πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας.
Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που καταθέτει το Κίνηµα
Αλλαγής είναι η παράταση των προθεσµιών του Πτωχευτικού.
Φαντάζοµαι ότι κανείς σ’ αυτή την Αίθουσα δεν διαφωνεί ότι σε
αυτή τη συγκυρία µπορεί να ξεκινήσει ο Πτωχευτικός Κώδικας
την 1η-1-2021 µε ρευστοποίηση περιουσιών και όλες τις υπόλοιπες διατάξεις.
Θεωρώ ότι θα πρέπει όλα αυτά να παραταθούν µέχρι την 30ή
Απριλίου 2021, ηµεροµηνία που η Κυβέρνηση έχει επιλέξει για
τη µετάθεση φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων.
Το τρίτο είναι η παράταση των προθεσµιών συλλογής δικαιολογητικών για όσους περιµένουν να δικαστούν µε τον νόµο Κατσέλη. Προσέξτε. Έχουµε ψηφίσει παράταση για τους υπόχρεους υποβολής «πόθεν έσχες», για να µην τρέχουν στις τράπεζες, τις εφορίες, τα ταµεία να µαζέψουν δικαιολογητικά. Όµως, όσοι πάνε να σώσουν το σπίτι τους και θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να δικαστούν µε τον νόµο Κατσέλη, θα πρέπει
σήµερα που µιλάµε, την 1η Δεκεµβρίου, να πάνε στις τράπεζες,
τις εφορίες, τα ταµεία να συλλέξουν δικαιολογητικά.
Έχετε δώσει παρατάσεις για τους πάντες. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους δεν προβλέπεται κάποια παράταση;
Για την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά τα έχουµε πει
ήδη πάρα πολλές φορές. Την έχουµε καταθέσει πολλές φορές.
Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο δεν τη φέρνετε και για
ποιον λόγο δεν την αποδέχεστε. Τώρα πάτε να δώσετε ειδικό επίδοµα µόνο στους εργαζόµενους στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Ο Πρωθυπουργός έκανε µια εξαγγελία και είπε ότι οι γιατροί
µόνο των µονάδων εντατικής θεραπείας θα γίνουν αορίστου.
Αλήθεια, αυτές τις τεσσερισήµισι χιλιάδες που νοσηλεύονται στα
δηµόσια νοσοκοµεία ως ασθενείς COVID ποιος τις νοσηλεύει;
Δεν τους νοσηλεύουν γιατροί που δουλεύουν στο σύστηµα
υγείας, επικουρικοί και µε συµβάσεις; Αυτοί δεν πρέπει να αξιολογηθούν µε τον ίδιο τρόπο;
Όσον αφορά την τροπολογία 581 άρθρο 4, ορθώς, κύριε
Υπουργέ, καταλάβατε ότι ο συµπληρωµατικός ΕΦΚΑ σε πέντε
δόσεις δεν µπορεί να πληρωθεί έως τις 30 Νοεµβρίου και το µεταθέσατε για τις 31 Μαρτίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Είναι η τελευταία µου φράση, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Ευχαριστώ.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η τροπολογία 586, που είδα ότι
κατατέθηκε από τον κ. Σπανάκη και κάποιους άλλους συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία -και το ΚΚΕ έχει καταθέσει ανάλογη τροπολογία, που αίρει µια αδικία για τους συνταξιούχους
του ΤΑΠ - ΟΤΕ- είναι στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, εµείς οτιδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση προφανώς και το στηρίζουµε και το υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης, Βουλευτής Β3’ Τοµέα Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που φέρνει
σήµερα το Υπουργείο Εργασίας δίνουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα,
ένα µήνυµα προς τους εργαζόµενους, ένα µήνυµα προς τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και λέµε ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εδώ όχι µόνο για τα εύκολα, αλλά είναι εδώ και στα
δύσκολα.
Σε αυτό το κάλεσµα ζητούµε και από τις άλλες παρατάξεις,
από την Αντιπολίτευση να είναι εδώ σε αυτά τα θετικά µέτρα που
παίρνουµε. Μέσα σε µια µεγάλη υγειονοµική κρίση, µέσα σε µία
υγειονοµική κρίση που έχει σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις,
µέσα σε µια εποχή που πρέπει όλοι να αρθρώνουµε προτασιακό
λόγο, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έρχεται και υλοποιεί
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τις προεκλογικές της δεσµεύσεις και ταυτόχρονα παίρνει µέτρα
προσαρµοσµένα στις σηµερινές ανάγκες της αγοράς.
Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός το πρωί, η πολιτεία είναι
δίπλα σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα και αυτό το κάνουµε
πράξη. Σήµερα το νοµοσχέδιο, µέσα από εξήντα οκτώ άρθρα,
έρχεται και δίνει γραµµή προς γραµµή συγκεκριµένες ευκαιρίες
και συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, από τον Νότιο Τοµέα της Β’
Αθηνών, τα νότια προάστια, να δώσω συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, να δώσω συγχαρητήρια
στον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, και την Υφυπουργό, την κ.
Μιχαηλίδου.
Σε αυτή την εικόνα βλέπουµε το «Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο», ένα ιστορικό κτήριο της περιοχής µας, των νοτίων προαστίων, µε ένα πολύ µεγάλο κοινωνικό έργο επί σειρά δεκαετιών.
Με το άρθρο 20 του σηµερινού νοµοσχεδίου δίδεται µια πολύ
µεγάλη λύση. Αυτό το ίδρυµα, αυτό το κτήριο, δίνεται στο Υπουργείο Εργασίας και, µε απόφαση του εκάστοτε Υπουργού
Εργασίας, µπορεί να γίνεται µια σοβαρή κοινωνική πολιτική,
όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Κι όχι µόνο αυτό. Χωρίς πόρους για το δηµόσιο, χωρίς κόστος,
ενώ η αντικειµενική αξία ξεπερνά τα 27 εκατοµµύρια, το Υπουργείο Εργασίας έρχεται σήµερα και δίνει µια λύση. Και καλώ τους
συναδέλφους να υπερψηφίσουν όχι µόνο τη διάταξη αυτή, το
άρθρο 20, αλλά όλες τις διατάξεις. Διότι οι διατάξεις δίνουν λύσεις.
Θα µου επιτρέψετε, επειδή ξέρω ότι έχει εξαντληθεί ο κατάλογος και µίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, να αναφερθώ σε
συγκεκριµένα άρθρα.
Θα µιλήσω για το άρθρο 31, για τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόµενου. Αυτό
το λέγαµε προεκλογικά. Αυτό το κάνουµε πράξη µετεκλογικά.
Αυτά καλώ να τα ψηφίσουν οι παρατάξεις και η Αντιπολίτευση.
Γιατί η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών δηµιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που µειώνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις,
που ανοίγουν την πόρτα σε νέες θέσεις εργασίας. Και αυτή είναι
αλήθεια, είναι η πραγµατικότητα.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω και για τις ευκαιρίες που δίνει
αυτό το νοµοσχέδιο. Στο άρθρο 63 για την περιστασιακή εργασία
των ανέργων. Στα άρθρα 64, 67, 27, στο 18, µιλάει για ακατάσχετα, για αφορολόγητα επιδόµατα. Είναι ξεκάθαρη η κοινωνική
πολιτική της Κυβέρνησής µας. Είναι ξεκάθαρη η κοινωνική πολιτική του Υπουργείου Εργασίας.
Στο άρθρο 62, για τις αδιάθετες κατοικίες του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Άκουσα το πρωί την κ. Φωτίου να κατακρίνει ακόµα και αυτό. Γιατί; Γιατί είναι κάτι που δεν κάνατε
εσείς; Είναι κάτι που δεν σκεφτήκατε εσείς;
Εµείς πιστεύουµε ότι η κοινωνική πολιτική δεν έχει χρώµα,
ούτε µπλε ούτε πράσινο ούτε κόκκινο. Η κοινωνική πολιτική,
όµως, πρέπει να ασκείται µε ταχύτητα και εύστοχα, κάτι που
κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Στο άρθρο 45, δίνουµε τη δυνατότητα για τη συνταξιοδότηση
ανθρώπων που πάσχουν από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική ίνωση.
Στο άρθρο 66 µιλάµε για έκτακτη ενίσχυση σε επιστήµονες,
µια ενίσχυση που επίσης είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δίνουµε λύσεις στη φορολογική ενηµερότητα, την ασφαλιστική
ενηµερότητα. Μιλάµε για έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακοσίους τριάντα πέντε συµπολίτες µας.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο, όµως, να µιλήσω και για το
«ΑΤΛΑΣ», για τον «ΗΛΙΟ» που φέρνουν στο ασφαλιστικό, επιτέλους, τη διαφάνεια και την απόλυτη γνώση µε κάθε λεπτοµέρεια.
Κι εδώ είναι µία επίτευξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και του Υπουργού, του Γιάννη Βρούτση. Μήπως, όµως,
δεν σας αρέσει κι αυτό το βήµα το µεταρρυθµιστικό που κάνουµε;
Θέλετε να µιλήσουµε για τον e-ΕΦΚΑ και τις δυνατότητες που
δίνουµε; Άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφο, τον κ. Κατρίνη,
να µιλάει για τα προβλήµατα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα
και στην Ηλεία. Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι κάνουµε βήµατα
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µπροστά, να προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ, µε συγκεκριµένες αλλαγές.
Εµείς λέµε την αλήθεια στους Έλληνες συνταξιούχους. Εµείς δίνουµε στους Έλληνες συνταξιούχους όσα στέρησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Εµείς δίνουµε
πραγµατικές ευκαιρίες στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Και
αυτό ερχόµαστε να πούµε σήµερα µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Επιτρέψτε µου, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µιλήσουµε και για άλλες αλλαγές που φέρνει το νοµοσχέδιο αυτό.
όπως, για παράδειγµα, έρχεται και βάζει ένα πλαίσιο για τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, για τα ΚΔΑΠ.
Ενισχύουµε, επίσης, τον θεσµό της υιοθεσίας και της ανάδοχης οικογένειας. Λειτουργεί κανονικά το ενιαίο ψηφιακό µητρώο
διασύνδεσης παιδιών και υποψήφιων γονιών. Όλα τα παιδιά
έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.
Και ξέρετε, µε ιδιαίτερη ευαισθησία φέρνουµε ρυθµίσεις για
τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, για τα ΚΔΑΠΜΕΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Θα µπορούσε κανείς να
µιλήσει για πολλές ώρες γι’ αυτές τις διατάξεις και να κάνει πολλές αναλύσεις.
Όµως, η ανάγνωση είναι µία, ότι έχουµε ιδιαίτερη ευαισθησία
και ασκούµε ιδιαίτερη κοινωνική πολιτική για βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθµούς. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έδωσε τα περισσότερα χρήµατα για τα voucher, ώστε να µη µείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθµών, ενώ για πρώτη φορά
δικαιούχοι ήταν και οι εργαζόµενοι στο ελληνικό δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, επιτρέψτε µου να
πω για την τροπολογία που κατέθεσα χθες, µε άλλους τέσσερις
συναδέλφους, τον κ. Οικονόµου, τον κ. Ακτύπη, τον κ. Κωνσταντινίδη και τον κ. Κρητικό. Ζητάµε να γίνει δεκτή η τροπολογία
αυτή από τον κύριο Υπουργό για ένα θέµα το οποίο βασανίζει
αρκετούς υπαλλήλους του ΟΤΕ, συνταξιούχους σήµερα, µε θέµα
«Ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους του κλάδου επικουρικής
ασφάλισης του ταµείου ασφάλισης του προσωπικού ΟΤΕ, ΤΕΑΠ
- ΟΤΕ», µε γενικό αριθµό 586 και ειδικό 54.
Καταθέσαµε την τροπολογία, προκειµένου να δώσουµε µία
λύση οριστική σε ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν περίπου
ενενήντα ασφαλισµένοι του οµίλου ΟΤΕ. Επειδή στην υπηρεσιακή τους ζωή είχαν έστω και µία ηµέρα άδεια άνευ αποδοχών,
παραπέµπονται για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης στο
εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους, σε αντίθεση µε τους
υπόλοιπους συναδέλφους τους, που πήραν την επικουρική τους
σύνταξη την ίδια µέρα συνταξιοδότησης µε την κύρια σύνταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Όµως, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας µε το άρθρο 127 του ν.4611/2019 έδωσε τη
δυνατότητα στο δικαίωµα εξαγοράς αυτών των ηµερών άνευ
αποδοχών, χωρίς όµως να προσδιορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης
της χορήγησης επικουρικής σύνταξης.
Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται, αφού γίνει αναγνώριση για τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις, τα αποτελέσµατα να τρέχουν αναδροµικά και η επικουρική σύνταξη
χορηγείται από την ηµεροµηνία χορήγησης και της κύριας σύνταξής τους. Και ζητώ η τροπολογία αυτή να γίνει δεκτή από τον
κύριο Υπουργό, προκειµένου να λυθεί ένα πρόβληµα, ένας παραλογισµός που υπήρχε γι’ αυτούς τους συνταξιούχους και φυσικά τις οικογένειές τους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκουρλέτης, ζήτησε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνω
χρήση του δικαιώµατός µου για τη δευτεροµιλία.
Πριν από λίγο είδατε ότι υπήρξε το συµβάν µε τον κ. Φάµελλο.
Δεν είχαµε ήχο στη σύνδεση. Ο κ. Σπανάκης ακριβώς προηγουµένως στην αρχή δεν ακουγόταν καλά και µε δυσκολία µπορούσαµε να τον παρακολουθήσουµε. Βεβαίως, το σύστηµα της
Βουλής δεν είναι το ίδιο µε αυτό που υπάρχει στην τηλεκπαί-
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δευση, που έχει καταρρεύσει. Αυτό να το οµολογήσουµε.
Το λέω αυτό, όµως, όχι βέβαια για να πούµε στους συναδέλφους να παραβιάσουν το υγειονοµικό πρωτόκολλο και να έρθουν
εδώ, αλλά για να καταλάβουµε τις ειδικές συνθήκες κάτω από
τις οποίες διεξάγεται και η παρούσα συζήτηση, αλλά και οι επόµενες.
Με αυτή την έννοια, µου είναι ακατανόητη η αναφορά του
Πρωθυπουργού πριν από λίγες ώρες από του Βήµατος της Βουλής, που είπε ότι η Κυβέρνηση θα έρθει εδώ πέρα µε πυκνό νοµοθετικό έργο. Δεν καταλαβαίνω. Τι δοκιµάζουµε τώρα; Δοκιµάζουµε τις δηµοκρατικές αντοχές του Κοινοβουλίου; Δοκιµάζουµε
τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά του κόσµου;
Διότι µεθαύριο είναι βέβαιο, ερµηνεύοντας αυτό το ύφος της
σηµερινής παρέµβασης του Πρωθυπουργού, ότι εδώ θα έρθουν
νοµοσχέδια τα οποία θα µας αλλάζουν τη ζωή επί τα χείρω, των
εργαζοµένων πρώτα απ’ όλα. Και τι περιµένετε, ότι, λόγω της
πανδηµίας, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καθίσουν σπίτι και
από τις τηλεοράσεις να εκφράζουν το συνταγµατικό δικαίωµα
της διαµαρτυρίας τους;
Άρα, λοιπόν, η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει τις ειδικές συνθήκες και να αναστείλει όλα εκείνα τα νοµοσχέδια τα οποία θα
δηµιουργήσουν κοινωνικές αναταραχές.
Υπήρξε µια εντελώς υποκριτική σήµερα κίνηση. Εννέα γυναίκες, µε αποστάσεις, διαµαρτυρήθηκαν στην πλατεία Συντάγµατος, τη στιγµή που -υποτίθεται ότι ήταν η επέτειος κατά της βίας,
καταπολέµησης της βίας των γυναικών- στον τοίχο της Βουλής
προβάλλονταν ανάλογα σλάιντς και από κάτω τις συλλάµβανε η
αστυνοµία. Πώς θα πάµε έτσι; Πόση υποκρισία θα υπάρξει;
Θα µου πείτε τελικά ότι µας έχει συνηθίσει στην υποκρισία η
Κυβέρνηση. Το είδαµε. Εδώ πέρα βλέπουµε ότι χαίρονται, διότι
καµµία άλλη πολιτική δύναµη δεν θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο.
Παρ’ όλα αυτά, µιλούν για ευρύτερη συναίνεση. Εντάξει, αν εσείς
έτσι τα βλέπετε τα πράγµατα!
Καµαρώνετε, κάνοντας τραγικές και αρνητικές συγκρίσεις µε
άλλες χώρες, για την αποτελεσµατικότητά σας στα ζητήµατα της
πανδηµίας. Όµως, νοµίζω ότι χρειάζεται µια σοβαρότητα γύρω
από αυτά τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν βάλατε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, µου είπατε πέντε
λεπτά, γι’ αυτό δεν έβαλα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Μπορεί να είναι και
πέντε!
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η αναφορά στα µεσαία στρώµατα και πώς τελικά αυτή η Κυβέρνηση
νοιάζεται για αυτά. Τα νούµερα είναι γνωστά. Από το 2012 ως το
2015 οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες έφυγαν από τη χορεία των µεσαίων στρωµάτων και συµπιέστηκαν προς τα κάτω.
Ήταν όλοι αυτοί που έχασαν τις δουλειές τους, αυτοί των οποίων
έκλεισαν οι επιχειρήσεις. Οι απώλειες είναι δεδοµένες. Υπήρξαν
και στο ετήσιο εισόδηµα. Πάνω από 5.000 ευρώ έχασαν τα µεσαία στρώµατα, τα µεσαία εισοδήµατα, από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις, την πρώτη και τη δεύτερη µνηµονιακή κυβέρνηση.
Εδώ, λοιπόν, τη στιγµή που έρχεται ένας προϋπολογισµός ο
οποίος έχει διαψεύσει τις δικές σας προβλέψεις, κύριοι της Κυβέρνησης, και µιλάει για διψήφια ύφεση, το να έρχεστε και να
λέτε ότι υπερασπίζεστε τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι κάτι το οποίο τελικά υπερβαίνει
κάθε προσέγγιση.
Φοβάµαι πάρα πολύ, επειδή ακριβώς η Κυβέρνηση δεν έκανε
αυτά που έπρεπε να κάνει στον σωστό χρόνο, ότι η δυναµική της
ύφεσης θα είναι πολύ µεγαλύτερη και το 10% και πλέον που προβλέπει ο προϋπολογισµός θα είναι µια καλή ανάµνηση. Τα πράγµατα είναι πολύ, µα πολύ, χειρότερα.
Και τέλος, κάτι για να αποκαθιστούµε την αλήθεια, γιατί βλέπω
µια πάρα πολύ µεγάλη άνεση στο να λέγονται ανακρίβειες. Μιλώντας πριν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, είπε ότι δεν υπήρξε ούτε µια αύξηση µισθού επί των
ηµερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μα, το πρώτο που ξέρουν όλοι
είναι η αύξηση του κατώτατου µισθού από τα 586 ευρώ στα 650
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ευρώ και η κατάργηση του υποκατώτατου. Γενναία αύξηση, γενναία! Μακάρι να κάνατε κάτι ανάλογο τώρα! Ίσως να µη µετρούσαµε τόσες πολλές µονάδες ύφεσης.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, θα είµαστε εδώ. Νοµίζω, όµως, ότι
αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η Κυβέρνηση είναι
ότι δεν µπορεί να φέρει νοµοσχέδια που είναι δεδοµένο ότι θα
προκαλέσουν τα δηµοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σκουρλέτη.
Να πάµε γρήγορα στον κ. Μπάρκα από την Πρέβεζα και τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να διευκρινίσω στον κ. Σκουρλέτη ότι δεν φταίει το
σύστηµα της Βουλής για την επικοινωνία. Στο πώς συνδέονται οι
συνάδελφοι εκεί όπου βρίσκονται εκεί είναι το πρόβληµα. Άλλωστε, έχει ειπωθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων αυτό το πρόβληµα και µας δόθηκαν διευκρινίσεις από τον κύριο Γενικό.
Ο κ. Μπάρκας µάς ακούει; Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε
όλες και σε όλους. Συγγνώµη για τη δυσκολία της σύνδεσης.
Οφείλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχουν ευθύνη οι
Βουλευτές. Οι Βουλευτές βρίσκονται στον χώρο τους και προσπαθούν να συνδεθούν µε το link, τέλος πάντων, που τους στέλνει η Βουλή.
Υπάρχει, όµως, ένα σοβαρό πρόβληµα σύνδεσης µε τη Βουλή
και θέλω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, να υπερτονίσω τα λεγόµενα
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνου Σκουρλέτη.
Η θέση των Βουλευτών, κύριε Πρόεδρε, είναι η ελληνική Βουλή. Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν
πρέπει να υπάρχει συνωστισµός και δεν πρέπει να υπάρχει πληθώρα Βουλευτών στην Αίθουσα. Όµως, αυτή η δυνατότητα του
να µιλάει ο Βουλευτής στη Βουλή, να µεταφέρει τα προβλήµατα
των ανθρώπων της περιοχής του στην ελληνική Βουλή είναι συνταγµατικό δικαίωµα και δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να αφαιρείται.
Άρα νοµίζω ότι θα µπορούσαµε µε έναν τρόπο, είτε διευρύνοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ είµαι που ζήτησα
από τον κ. Φάµελλο να κατέβει από το γραφείο να µιλήσει, να τον
διευκολύνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ωραία, µπράβο, κύριε Πρόεδρε,
που εσείς συνδράµετε στην αγωνία των Βουλευτών.
Όµως, θα πρέπει να διεκδικήσουµε όλοι οι Βουλευτές να βρίσκονται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και να µπορούν να κάνουν τις οµιλίες τους όπως πρέπει και όχι µέσω των υπολογιστών
και µέσω των δυσκολιών οι οποίες προκύπτουν λόγω των συνθηκών του ίντερνετ ή της σύνδεσης µε τη Βουλή.
Τέλος πάντων, θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου, αναφερόµενος και εγώ στη διεθνή ηµέρα εναντίον της βίας των γυναικών.
Είναι µια πολύ σηµαντική ηµέρα. Κατά την άποψή µου, είναι µια
καθηµερινή αγωνία, µια καθηµερινή µάχη η οποία θα πρέπει να
δίνεται από όλους και από όλες, αλλά κυρίως από όλους εναντίον
της βίας των γυναικών.
Η χώρα µας, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει αυξητικές
τάσεις όσον αφορά τα περιστατικά βίας εναντίον των γυναικών,
είτε αυτά οδηγούνται στον θάνατο των γυναικών είτε υπάρχουν
σκηνές βίας και ξυλοδαρµών. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η µάχη µας δεν
είναι µόνο σήµερα, αλλά πρέπει να είναι καθηµερινή εναντίον
αυτού του φαινοµένου.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, είναι η µέρα της Εθνικής Αντίστασης
σήµερα. Έτσι έχει καθιερωθεί. Είναι η ηµέρα του Γοργοποτάµου,
της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου, µια πράξη που
είναι αναγνωρισµένη από όλο τον κόσµο, από όλους όσοι συµµετείχαν στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ως µια πράξη που, αν θέλετε, βοήθησε στη νίκη εναντίον των Γερµανών, της ναζιστικής
κατοχής, και νοµίζω ότι θα πρέπει να αναφερθεί και αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, η σηµερινή συζήτηση γίνεται υπό τον ήχο, υπό
τις φωνές µιας µακάβριας αριθµητικής, της οποίας έκαναν χρήση
τρεις Υπουργοί της Κυβέρνησης. Ο πρώτος Υπουργός είναι ο κ.
Γεραπετρίτης.
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Ο κ. Γεραπετρίτης, κύριε Πρόεδρε, είπε ότι όσοι µπαίνουν στις
ΜΕΘ, επειδή έτσι είναι το ποσοστό, οι µισοί πεθαίνουν. Δηλαδή,
ο κ. Γεραπετρίτης επί της ουσίας τι έκανε; Έκανε αναγγελία θανάτων ανθρώπων οι οποίοι σήµερα βρίσκονται στις µονάδες εντατικής θεραπείας και δίνουν τη µάχη όχι µόνο αυτοί, αλλά και
οι γιατροί, οι οποίοι δίνουν τη µάχη σε όλη την Ελλάδα, για να
κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή. Νοµίζω, λοιπόν,
ότι ο κ. Γεραπετρίτης θα πρέπει να ανακαλέσει αυτή του την ανακοίνωση.
Βέβαια, η κατάσταση έγινε χειρότερη, διότι ο κ. Μητσοτάκης
σήµερα από Βήµατος Βουλής είπε ότι και αυτός έκανε χρήση της
ίδιας φράσης και ότι έτσι έχουν τα πράγµατα. Νοµίζω, λοιπόν,
ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει τον µπούσουλα.
Ο δεύτερος ήχος, κύριε Πρόεδρε, είναι του κ. Γεωργιάδη, του
Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος πανηγυρίζει -φαντάζοµαι µε σύσσωµη την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, µιας
και ψηφίζουν τα νοµοσχέδια τα οποία φέρνει η Κυβέρνηση στη
Βουλή- για το γεγονός ότι στη χώρα µας έχουµε δώδεκα φορές
λιγότερους θανάτους από µια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ όλους τους Έλληνες
και τις Ελληνίδες να µη συµµετάσχουν στο πανηγύρι αυτό του κ.
Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης ας αποµονωθεί ή, αν θέλετε, ας πανηγυρίζει µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
Διότι πανηγύρια, δυστυχώς, δεν µπορούµε να κάνουµε.
Ευτυχώς υπήρξαν και κάποιες φωνές -και θέλω να το πω αυτό,
κύριε Πρόεδρε- της Κυβέρνησης οι οποίες έβαλαν τον κ. Γεωργιάδη στη θέση του.
Ο τρίτος της παρέας είναι ο κ. Κοντοζαµάνης, ο οποίος τι είπε;
Είπε ότι δεν µπορούµε να συνταγογραφήσουµε τα τεστ COVID
για τον πληθυσµό της χώρας, γιατί αυτό το πράγµα θα οδηγήσει
στη σωρεία συνταγογράφησης από τους γιατρούς.
Λες και οι άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγµή δεν πηγαίνουν και δεν πληρώνουν από την τσέπη τους τα τεστ σε ιδιωτικά κέντρα, διότι η Κυβέρνηση είναι απούσα από τα τεστ. Δεν
κάνει τα τεστ τα οποία θα έπρεπε να κάνει στον πληθυσµό της
χώρας και γι’ αυτό έχουµε και την τρίτη παρουσία, του κ. Κοντοζαµάνη.
Και οι τρεις αυτοί, λοιπόν, Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, όπως και
άλλες αστοχίες άλλων Υπουργών, δεν έκαναν µια τοποθέτηση
εναντίον της Κυβέρνησής τους.
Ίσα-ίσα, κύριε Πρόεδρε, που αναγνώρισαν την ανικανότητα
του Πρωθυπουργού, του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, να µπορέσει
να διαχειριστεί το δεύτερο κύµα της πανδηµίας.
Ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Πρόεδρε, στις 25 Μαΐου ανακοίνωνε
µέσω ενός γραπτού µηνύµατος στο Twitter ότι, εάν χτυπήσει το
δεύτερο κύµα τη χώρα µας, θα είµαστε πιο έτοιµοι, είµαστε πιο
εκπαιδευµένοι στα µέτρα ατοµικής προστασίας. Αυτά είναι τα
γραφόµενα του κ. Μητσοτάκη. Και φτάσαµε στο σηµείο αυτή τη
στιγµή η Ελλάδα, η χώρα µας, να έχει χωριστεί στη µέση. Από
τη Λάρισα και πάνω το σύστηµα να δυσκολεύεται πάρα πολύ στη
διαχείριση των περιστατικών COVID. Σήµερα έχουµε µια τροµερή αύξηση των διασωληνωµένων ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται στις µονάδες εντατικής θεραπείας, και η
Κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Το δεύτερο πρίσµα µε το οποίο γίνεται η σηµερινή συζήτηση
για το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι η έκθεση Πισσαρίδη. Η
Κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδηµία, εργαλειοποιεί το δεύτερο κύµα της πανδηµίας, εργαλειοποιεί τον φόβο των ανθρώπων, λόγω της ανικανότητας της Κυβέρνησης να διαχειριστεί το
χτύπηµα της πανδηµίας. Και τι κάνει; Επειδή δεν µπορεί να περάσει η ίδια αυτά που θέλει και να ψηφίσει στην ελληνική Βουλή
και αντιλαµβάνεται την ένταση που θα δηµιουργήσει στα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, τοποθετεί µια οµάδα ειδικών, µε
επικεφαλής τον κ. Πισσαρίδη, να προτείνει -και η Κυβέρνηση
προφανώς και θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της και θα δεχτεί τις
προτάσεις Πισσαρίδη- την άσκηση µιας ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής στη χώρα µας. Είναι ένα µνηµόνιο το οποίο θα έχει
την ονοµασία «έκθεση Πισσαρίδη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγο
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χρόνο, γιατί η σύνδεση είναι δύσκολη και δεν µπορούµε να µιλήσουµε κατά αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τα είπατε, τα είπατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αναρωτήθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί εµείς αντιτιθέµεθα στη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί, κατά τη
δική µας άποψη, ευνοεί µόνο τους µεγαλοβιοµηχάνους της
χώρας, αυτοί οι οποίοι µέσα στην κρίση αύξησαν τα κέρδη τους
και η Κυβέρνηση προφανώς και αυτούς υπερασπίζεται.
Και επίσης αναρωτήθηκε, γιατί εµείς, κύριε Πρόεδρε, δεν αυξήσαµε τον κατώτατο µισθό. Να θυµίσω, λοιπόν, στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο
µισθό κατά 11 ποσοστιαίες µονάδες. Από τα 586 ευρώ -όπως
καλά ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- τον
πήγε στα 650 ευρώ. Και εµείς, κύριε Πρόεδρε, είχαµε δεσµευθεί
στον ελληνικό λαό ότι η δεύτερη αύξηση και η άνοδος του κατώτατου µισθού στα 750 ευρώ θα ήταν το πρώτο πράγµα που θα
κάναµε µετά τις εκλογές του Ιουλίου.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυµίσω ένα ψέµα, µε το οποίο
οι υποψήφιοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας εκλέχθηκαν
Βουλευτές και προφανώς το χρησιµοποίησε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Η συµφωνία αλήθειας, κύριε Πρόεδρε, της Νέας Δηµοκρατίας έλεγε ότι η Νέα
Δηµοκρατία το 2019 θα αύξανε τον κατώτατο µισθό στο διπλάσιο
της ανάπτυξης της χώρας. Έταζε -αν θυµάστε- τότε 4% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Όχι µόνο δεν αυξήθηκε
ο κατώτατος µισθός, αλλά η Νέα Δηµοκρατία έρχεται και µειώνει
τον κατώτατο µισθό.
Και πώς το κάνει, κύριε Πρόεδρε; Νοµοθετώντας, µέσα στην
πανδηµία, οι άνθρωποι να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. Ο
κ. Βρούτσης έχει µια πρωτιά, η οποία είναι παγκόσµια πρωτιά.
Είναι αυτός ο οποίος νοµοθετεί δύο φορές σε µία δεκαετία αντεργατικά, εκδικείται τους ανθρώπους της εργασίας στη χώρα
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε, σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ολοκληρώνω.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τελειώσω µε το εξής: Είχα την τύχη
να ηγηθώ του ΟΑΕΔ ως Υφυπουργός Εργασίας το τελευταίο διάστηµα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΟΑΕΔ, κύριε Πρόεδρε,
αν θυµάστε καλά ήταν ένας οργανισµός ο οποίος έκανε προγράµµατα κατάρτισης, σε συνεργασία βεβαίως και µε άλλους οργανισµούς. Χρηµατοδοτούσε, δηλαδή, προγράµµατα κατάρτισης. Γιατί ο κ. Βρούτσης αυτή τη στιγµή αφαιρεί τη δυνατότητα
αυτή από τον ΟΑΕΔ; Διότι ο κ. Βρούτσης, κύριε Πρόεδρε, έχει
δηµιουργήσει τα «σκόιλ ελικίκου». Τι έχει κάνει; Θέλησε να διαµοιράσει χρήµατα σε έξι κέντρα κατάρτισης ανθρώπων της Νέας
Δηµοκρατίας, ο ένας εκ των οποίων ήταν και υποψήφιος Ευρωβουλευτής. Τα «σκόιλ ελικίκου» όλοι γνωρίζουµε τι πράγµα ήτανε
και γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία προσπαθεί να αποδυναµώσει τον
ρόλο του ΟΑΕΔ. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ ήταν στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός. Η Νέα Δηµοκρατία προσπαθεί να τον αποδιοργανώσει. Αυτό, κατά την άποψή µας, πρέπει να πέσει στο κενό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε, κύριε Μπάρκα, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω µε το
εξής: Ο ρόλος των Βουλευτών είναι η ελληνική Βουλή, να είµαστε εκεί και να µιλάµε. Νοµίζω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων θα
πρέπει να ξανασκεφτεί τη δυνατότητα των Βουλευτών να έρχονται στη Βουλή να τοποθετούνται. Μπορούµε να µην έχουµε συνωστισµό, να µη βρισκόµαστε όλοι µαζί και όχι να µιλάµε µέσω
υπολογιστών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας υπόσχοµαι ότι θα
συζητηθεί. Να είστε καλά.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Για την τροπολογία είναι,
κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο -και ευχαριστώ
πάρα πολύ-, γιατί οφείλω να απαντήσω και στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτά τα οποία είπε. Δεύτερον, θέλω
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να δώσω κάποιες διευκρινίσεις και, τρίτον, να αναφερθώ στις
τροπολογίες των Βουλευτών και ποια γίνεται αποδεκτή.
Θέλω να ξεκινήσω, λοιπόν, λέγοντας ότι πριν από λίγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε για πολλοστή
φορά σε ένα µεγάλο πολιτικό ολίσθηµα. Ο τρόπος µε τον οποίο
τοποθετήθηκε και αυτά που είπε δεν µπορούν να χαρακτηριστούν διαφορετικά από µία φράση: µνηµείο αυταρχικότητας. Μία
αυταρχικότητα που αποδεικνύεται συνεχώς ότι είναι στο DNA
του ΣΥΡΙΖΑ.
Προσέξτε τι είπε. Ουσιαστικά απείλησε την Κυβέρνηση ότι
απαγορεύεται και µην τυχόν τολµήσει να πάρει νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Διότι, αν τις πάρει, θα είναι απέναντι στο δηµοκρατικό
συναίσθηµα σε τέτοια περίοδο, άρα δεν πρέπει να νοµοθετήσει.
Σας απαντάµε, λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, και σε σας και στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι και θα νοµοθετήσουµε και πρωτοβουλίες θα πάρουµε,
γιατί γι’ αυτό µάς εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Πριν από έναν χρόνο
σάς γύρισε την πλάτη. Και, όταν λέµε ελληνικός λαός, εννοούµε
και τους εργαζόµενους, τους οποίους επικαλείστε, και τους
ανέργους, που κατ’ εξοχήν εξαπατήσατε και το 2014 και το 2015.
Και τεσσεράµισι χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, τους εξαπατήσατε πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι σας γύρισαν την πλάτη
και σας καταψήφισαν.
Σήµερα, έναν χρόνο µετά, τους επικαλείστε, αλλά δείτε τις δηµοσκοπήσεις. Στο περιθώριο σας έχουν. Δεν σας ακούνε. Αυτά
που λέτε δεν γίνονται απίστευτα, γιατί είναι αέρας κοπανιστός.
Είναι αντιεπιστηµονικές προσεγγίσεις, είναι λόγια του αέρα. Συνεχώς λειτουργείτε σε µία λογική τού να µοιράσετε χρήµατα από
παντού, τάζετε τα πάντα, υπόσχεστε τα πάντα, µοιράζετε χρήµατα. Μία πλειοδοσία άνευ προηγουµένου, ατεκµηρίωτη, αντιεπιστηµονική.
Είπατε το αµίµητο, το οποίο το άκουσα λίγο πριν στην τοποθέτησή σας. Είπατε το απίστευτο -λίγο, πολύ θα πω, για τον κατώτατο µισθό- «να αυξήσουµε τους µισθούς, για να µειωθεί ή να
εξαφανιστεί η ύφεση». Συνειδητοποιείτε τι είπατε; Συνειδητοποιείτε, κύριε Σκουρλέτη, τι είπατε; Να αυξήσουµε τους µισθούς,
για να µειωθεί η ύφεση, να την εξαφανίσουµε. Και η κ. Φωτίου
κουνά το κεφάλι της, το αποδέχεται. Ελάτε, λοιπόν, να συνεννοηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι διάλογο, για
να τελειώνουµε, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, σας
παρακαλώ. Όχι διάλογο. Δεν ακούγεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Οι πρωτοετείς φοιτητές στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο τα ακούν αυτά, ακούν τη δηµόσια συζήτηση της Βουλής
και πραγµατικά αναρωτιούνται εάν υπάρχουν Βουλευτές που πιστεύουν αυτά τα πράγµατα. Διότι, αν ήταν έτσι, πολύ απλά θα
παίρνατε και το βραβείο Νόµπελ. Αλλά δεν θέλω να το πω. Πήρατε αυτό το µήνυµα από τον ελληνικό λαό πέρυσι στις εκλογές
και συνεχίζετε να το παίρνετε µε τη µη αποδοχή του.
Θέλω λίγο να ενηµερώσω τη Βουλή για τον κατώτατο µισθό
και µε αφορµή αυτά που είπε και ο πολύ λαλίστατος κ. Μπάρκας
πριν, που υπήρξε και Υφυπουργός Εργασίας. Λοιπόν, να ενηµερωθούν όλοι. Ο τρόπος, κύριε Πρόεδρε, που αποφασίζαµε -και
έχει ενδιαφέρον αυτό- πώς διαµορφώνεται ο κατώτατος µισθός
ήταν ένας τρόπος σε λάθος κατεύθυνση. Ήταν πέντε πάνω πέντε
κάτω και λίγο-πολύ κάθε χρόνο διαµορφωνόταν ένα πλαίσιο που
συµφωνούσαν οι κοινωνικοί εταίροι, χωρίς επιστηµονική όµως
συγκρότηση και υποστήριξη.
Το 2013 ως Υπουργός αφιέρωσα αρκετό χρόνο και διαµορφώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ν.4172/2013 -νόµος Βρούτση και αυτός-, που για πρώτη φορά άλλαξε το παρελθόν και
διαµόρφωσε έναν νέο µηχανισµό βάσει του οποίου θα υπολογίζεται ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα. Τι άλλαξε αυτός ο
νόµος; Με αυτόν τον νόµο για πρώτη φορά έρχεται η κυβέρνηση
και ζητάει -ξεπερνώ τα διάφορα στάδια- για πρώτη φορά τους
πιο επίσηµους, αξιόπιστους θεσµικούς οικονοµικούς φορείς της
χώρας το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, την
Τράπεζα της Ελλάδος, τους κοινωνικούς εταίρους να πουν ποια
είναι η δυνατότητα αύξησης του κατώτατου µισθού, τεκµηριω-
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µένη όµως, συνδυαστικά και ανάλογα µε την αντοχή της οικονοµίας. Διότι, αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί, θα υπονοµεύσει
και τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις και την οικονοµία γενικά.
Και πράγµατι έγινε νόµος του κράτους. Θυµίζω ότι όταν έφερα
τον νόµο αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ αποσύρθηκε. Βγήκε έξω. Πρέπει ιστορικά να τα θυµάται η Βουλή αυτά. Πήγε στο Σύνταγµα, όπου
πρωταγωνιστούσε ο κ. Σκουρλέτης και η οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θυµάστε το 2013 - 2014. Είπαν ότι ο πρώτος νόµος που θα αλλάξουν όταν θα είναι Κυβέρνηση θα είναι ο νόµος Βρούτση για τον
κατώτατο µισθό.
Τι έγινε, κύριε Πρόεδρε, ιστορικά; Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση,
δεν ακούµπησε τον κατώτατο µισθό καθόλου, ενώ ο νόµος όριζε
ότι από 1η-1-2017 πρέπει να µπει σε λειτουργία και να αυξηθεί ο
κατώτατος µισθός, δεν το πείραξε. Και το 2019 έρχονται στη
Βουλή µε πανηγυρικό τρόπο και ανακοινώνουν τη λειτουργία του
νόµου Βρούτση για τον κατώτατο µισθό. Και µε βάση αυτόν τον
νόµο λειτούργησε και πήγε η αύξηση για τον κατώτατο µισθό.
Λίγη ντροπή δεν υπάρχει; Λίγη ντροπή δεν υπάρχει εκεί στον
ΣΥΡΙΖΑ, να λέτε τόσα ψέµατα διαρκώς;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ. Δεν
σας διέκοψε. Σας άκουσε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν θα ακούµε όλες τις ψευτιές εδώ µέσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Αυτή δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αλήθεια. Ο
ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς είναι εκεί τοποθετηµένος, στο ψέµα, την υποκρισία, να νοµίζει ότι κοροϊδεύει τον κόσµο, να νοµίζει ότι έχει να
κάνει µε µια πολιτική πλευρά που αδυνατεί να τοποθετηθεί. Ξέρετε θα είµαστε εδώ και θα παίρνετε τις απαντήσεις που πρέπει,
διότι κυβερνήσατε τεσσεράµισι χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πάµε και στην τροπολογία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ, κύριε Φάµελλε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Προχωρώ µε µια διευκρίνιση. Πριν από λίγο ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, ο Μιχάλης Κατρίνης, αναρωτήθηκε γιατί από
τον συγκεκριµένο λογαριασµό αφαιρούµε τους γιατρούς και
οδοντιάτρους. Όχι, δεν το είδε καλά ο κ. Κατρίνης. Με τη νοµοτεχνική που υπάρχει βελτιώθηκε κι επεκτάθηκε σε όλους. Το λέω
για να αποφευχθούν τέτοιες παρεξηγήσεις.
Κλείνω µε την τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι Σπανάκης, Ακτύπης, Κρητικός, Κωνσταντινίδης και Βασίλης Οικονόµου. Είναι η υπ’ αριθµόν 586/54.
Η τροπολογία αυτή γίνεται αποδεκτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τρία στα τρία έχει ο κ. Σπανάκης.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, κυρία Φωτίου. Ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µόνο, για ένα λεπτό. Δεν θα µε
ξεγελάσετε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν θα σας ξεγελάσω. Κάνω χρήση πλέον της τρίτης δυνατότητας που έχω να
παρέµβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε, όµως, πολλά
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Βρούτση, ειλικρινά µπορώ να σας συστήσω κάποια βιβλία για πρωτοετείς οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τη µάσκα σας, κύριε
Σκουρλέτη. Εφόσον µιλάτε από κάτω, φορέστε τη µάσκα σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Να τη φορέσω τη
µάσκα µου. Θέλετε να ανέβω πάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ανεβαίνω πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τώρα για ένα λεπτό
να έρχεστε εδώ, περισσότερο καθυστερούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εδώ ο Πρωθυπουρ-
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γός δεν φόραγε τη µάσκα του. Και µίλησε τρεις φορές. Ή θα
έχουµε µια ίδια στάση για όλους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην το κάνουµε θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν ήσασταν εσείς
όµως στο Προεδρείο, οπότε δεν το καταλογίζω σε εσάς αυτό.
Κύριε Βρούτση, µπορώ, λέω, να σας συστήσω κάποια συγγράµµατα για πρωτοετείς οικονοµικών, όπου εκεί θα δείτε ότι µια
βασική παράµετρος για την οικονοµική ανάκαµψη και την ανάπτυξη είναι η ενεργός ζήτηση και το διαθέσιµο εισόδηµα, αυτά,
δηλαδή, τα οποία εσείς χτυπήσατε ως υπέρµαχοι των ακριβών
πολιτικών λιτότητας από το 2010 ως το 2015.
Και ιδιαίτερα εσείς, µε τον πλέον αυταρχικό τρόπο, µέσα σε
µία µέρα, µε έναν νόµο, µε ένα άρθρο, καταργήσατε, αγνοώντας
τους κοινωνικούς εταίρους, τον κατώτατο µισθό!
Υπήρχε κάποια µελέτη αντοχών; Τι σας λέγανε τότε οι κοινωνικοί εταίροι; Το ακριβώς αντίθετο. Διότι εµάς µας κατέθεταν τέτοιες προτάσεις και πριν πάρουµε την κυβέρνηση και αφού
πήραµε την κυβέρνηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι
ψιλά γράµµατα, είναι αντιλήψεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τον
χώρο σας.
Ως προς αυτά που είπατε περί αυταρχισµού, ξέρετε ποιος
είναι ο αυταρχισµός; Όταν συµπιέζεται ο κόσµος και θέλει µε κάποιον τρόπο να ασκήσει το συνταγµατικό του δικαίωµα κι έρχεστε εσείς, πατώντας πάνω στην υγειονοµική κρίση, για να υλοποιήσετε ένα ανάλγητο, αντικοινωνικό νοµοθετικό έργο.
Πού τον είδατε, λοιπόν, τον αυταρχισµό; Η δική σας προκλητικότητα είναι. Η δική σας πρόκληση απέναντι στη δηµοκρατική
ηθική που θα έπρεπε να διέπει όλες τις παρατάξεις εδώ. Για να
µας πείτε ότι θα νοµοθετήσετε; Βεβαίως, µπορείτε να νοµοθετήσετε. Δεν θα σας το απαγορεύσει κανείς. Αλλά θα αναλάβετε και
το αντίστοιχο κόστος, πολιτικό και κοινωνικό.
Δεν τα πηγαίνετε καλά. Σας έχει ξεφύγει ο έλεγχος στην πανδηµία. Θα σας ξεφύγει και στα άλλα. Και τότε θα δούµε, λοιπόν,
ποιος διαβάζει καλά τις δηµοσκοπήσεις. Κοιτάξτε και µια χθεσινή. Πού ήσασταν τον Απρίλιο και πού είστε τώρα. Έχει και συνέχεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σκουρλέτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Άκουσα τον κ. Σκουρλέτη. Απλά θέλω να πω ότι
δεν είπε τίποτα για τον κατώτατο µισθό. Ο ν.4172/2013 που θεσµοθετήθηκε επί ηµερών µου ως Υπουργός παραµένει σήµερα
ο ίδιος και τεσσεράµισι χρόνια δεν τον άλλαξαν. Και, µάλιστα,
τον εφάρµοσαν και τον χρησιµοποίησαν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο λόγος στον κ. Βασιλειάδη, από την όµορφη Πέλλα και τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η χρονική
συγκυρία της σηµερινής συνεδρίασης είναι πραγµατικά ιδιαίτερη, ακόµα και για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Η χώρα βρίσκεται για δεύτερη φορά σε καθεστώς αυξηµένων περιορισµών. Η
εθνική οικονοµία πλήττεται, το ίδιο και η πραγµατική οικονοµία,
είτε πρόκειται για συγκεκριµένους κλάδους είτε για µεµονωµένες
επιχειρήσεις είτε για εργαζόµενους.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το σχέδιο νόµου που καλούµαστε να
ψηφίσουµε σήµερα έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και έρχεται
να δώσει µία χείρα βοηθείας στην ελληνική οικογένεια.
Από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµία, η Κυβέρνηση
πήρε την πολιτική απόφαση να θέσει την προστασία και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας ως προτεραιότητα. Η απόφαση
αυτή δικαιώνεται, καθώς σήµερα η χώρα µας, παρά τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, έχει τις µικρότερες
απώλειες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ενώ η επίδοση αυτή
αναγνωρίζεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η οποία αξιολογεί θετικά τις πρακτικές στην αγορά εργασίας.
Ο λόγος που η χώρα µας έχει πετύχει αυτές τις επιδόσεις είναι
ότι η Κυβέρνηση παρέµεινε πιστή στις αρχές και αξίες της Νέας
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Δηµοκρατίας και εφάρµοσε το κυβερνητικό πρόγραµµα, παρά
τις αντίξοες συνθήκες. Αντιστάθηκε στον πειρασµό της ανεξέλεγκτης πολιτικής παροχών και έκλεισε τα αυτιά στις φωνές του
λαϊκισµού, που µιλούσαν για µοίρασµα χρηµάτων, λες και τις
όποιες παροχές δώσει το κράτος δεν θα τις ζητήσει στο µέλλον
ως φόρους.
Μιλάτε, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για
αύξηση του κατώτατου µισθού. Το παρουσιάζετε µάλιστα ως
πρόταση κοινωνικού χαρακτήρα. Μα, η ενδεχόµενη αύξηση του
κατώτατου µισθού εν µέσω πανδηµίας, αβεβαιότητας, ύφεσης
και αναστολής εργασιών για χιλιάδες επιχειρήσεις θα έφερνε
είτε απολύσεις είτε αύξηση της µαύρης εργασίας. Οι προσλήψεις δεν θα προκύψουν από την αύξηση µισθών, αλλά από τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή από τη µείωση του
κόστους για τον εργοδότη, κάτι που κάνει αυτό το σχέδιο νόµου
και αποτελούσε προεκλογική δέσµευση του Πρωθυπουργού.
Επιπλέον, ενισχύεται ο ΟΑΕΔ προς την κατεύθυνση που η Κυβέρνηση και η νέα διοίκηση έθεσαν από την πρώτη στιγµή, να
γίνει δηλαδή ένας οργανισµός απασχόλησης κι όχι ένας οργανισµός ανεργίας, που θα διαχειρίζεται απλά την καταβολή επιδοµάτων, όπως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως έκανε τα χρόνια
διακυβέρνησής του. Οι άνεργοι θέλουν δουλειά, όχι επιδόµατα
και η Νέα Δηµοκρατία θέλει καλοπληρωµένους εργαζόµενους
και εργοδότες ελεύθερους να καινοτοµούν, όχι κρατικοεξαρτηµένες στρατιές ανέργων.
Σε άλλες διατάξεις ενισχύονται εφάπαξ επιστηµονικοί κλάδοι
που δραστηριοποιούνται κυρίως ως ελεύθεροι επαγγελµατίες,
όπως δικηγόροι, λογιστές, µηχανικοί και άλλοι, όπως ανέφερε
πριν από λίγο ο Υπουργός. Επίσης, προστατεύονται ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, όπως κακοποιηµένες γυναίκες και άστεγοι,
στους οποίους επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Συνεχίζεται και αυξάνεται το επίδοµα γέννας και ενδυναµώνεται
η προστασία της παιδικής ηλικίας µε τις διατάξεις για την υιοθεσία και την αναδοχή. Αναθεωρείται το πλαίσιο λειτουργίας των
κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόµων µε αναπηρία και µπαίνει τάξη µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών ΚΔΑΠ. Εντάσσεται, επίσης, στους βρεφονηπιακούς σταθµούς η πρώιµη
διάγνωση, για την οποία η επιστηµονική κοινότητα συµφωνεί ότι
είναι εξαιρετικά σηµαντική για την έγκαιρη παρέµβαση, ειδικά σε
νευρολογικές αναπηρίες.
Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, επιτρέψτε µου να επανέλθω, κύριε
Υπουργέ, στο θέµα που σας έχω θέσει και µε ερώτησή µου για
την αδικία σε βάρος των µελών των οικογενειών που αναλαµβάνουν τη φροντίδα ατόµων µε βαριές αναπηρίες ως προς το δικαίωµα της πρόωρης εξόδου.
Με βάση το ισχύον πλαίσιο, διατάξεις που αφορούν δηµοσίους
υπαλλήλους είναι ευνοϊκότερες αυτών που αφορούν τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, αφού οι τελευταίοι χρειάζονται
επτάµισι χιλιάδες ένσηµα και να έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό
δεύτερο έτος της ηλικίας τους για να συνταξιοδοτηθούν. Πρόκειται για µία ακόµη αστοχία του νόµου Κατρούγκαλου, την
οποία νοµίζω πως πρέπει να διορθώσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, οι µακροχρόνιες πλέον επιπτώσεις της πανδηµίας καθώς και τα διαδοχικά περιοριστικά µέτρα έχουν επιφέρει δυσανάλογα µεγάλο πρόβληµα σε πολλές περιοχές της
χώρας και σε διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας.
Στην Πέλλα, για παράδειγµα, η οποία δυστυχώς χτυπήθηκε
ίσως πιο άσχηµα από κάθε άλλη περιφερειακή ενότητα της
χώρας και η οποία βρισκόταν και βρίσκεται σε καθεστώς περιορισµών για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, έκλεισαν πρόωρα αρκετές µονάδες, οι οποίες απασχολούσαν µεγάλο αριθµό
εποχιακά εργαζοµένων, πριν µπορέσουν να συµπληρώσουν τα
απαραίτητα εκατό ένσηµα για το επίδοµα της ανεργίας.
Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ να δείτε το ζήτηµα της ενδεχόµενης
µείωσης του αριθµού αυτού από εκατό σε πενήντα και της ασφαλιστικής και ιατροφαρµακευτικής κάλυψης των ανθρώπων αυτών
ή εναλλακτικά έστω ένα επίδοµα ειδικού σκοπού.
Επιπλέον, η επιτυχία της έκτακτης διαδικασίας που εφαρµόστηκε φέτος αναφορικά µε τη µετάκληση εργατών γης από τρίτες χώρες επιβάλλει να θεσµοθετηθεί σε µόνιµη και να απλοποιηθεί ακόµα περισσότερο. Υπάρχουν περιθώρια.
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Τέλος, ένα ζήτηµα που αφορά σε όλη την επικράτεια είναι
αυτό των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες δανείζουν προσωπικό σε επιχειρήσεις. Με το ισχύον πλαίσιο, λοιπόν,
οι πληττόµενες επιχειρήσεις δεν µπορούν να µοριοδοτηθούν για
το προσωπικό που δανείζονται, αλλά ούτε και να ενταχθούν στα
προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης των περιφερειών.
Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, να δείτε και αυτή την περίπτωση αδικίας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και καλώ το Σώµα να υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βασιλειάδη, και για την τήρηση του χρόνου, καθώς έχουµε
ξεφύγει πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση
κάνει απεγνωσµένη προσπάθεια να πείσει τον λαό ότι, λόγω της
πανδηµίας και όχι γιατί το επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και
ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων για να βγουν αλώβητοι από
τη νέα καπιταλιστική κρίση, θα πρέπει να µάθει να ζει µε τα ελάχιστα, όπως µε δική του ευθύνη πρέπει να µάθει να ζει ή να πεθαίνει, να µάθει να δουλεύει σαν σκλάβος, από ήλιο σε ήλιο,
πειθήνιος, τροµοκρατηµένος και άβουλος.
Εγγυάται η Κυβέρνηση, δηλαδή, ελάχιστες παροχές για τον
λαό και µέγιστα κέρδη για τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτό
είναι το ιδεολογικό της πρόσηµο και γι’ αυτό αρνείται τις τροπολογίες του ΚΚΕ για µέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.
Σε αυτούς τους σχεδιασµούς είναι ενταγµένες και οι διατάξεις
των άρθρων, αναφορικά µε τις δοµές των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Από πουθενά δεν προκύπτει η ενίσχυσή τους και η ανάπτυξη
νέων για την ολόπλευρη ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών,
χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και εισφορές γονέων, δωρεάν, µε
πλήρη χρηµατοδότηση και στελέχωσή τους µε µόνιµο προσωπικό.
Αντιθέτως, µε επιµέρους µπαλώµατα συνεχίζεται ο αποκλεισµός δεκάδων χιλιάδων παιδιών από τις δοµές, τις συρρικνώνει
και τις υποβαθµίζει συνειδητά, ενισχύοντας από την άλλη τις
ιδιωτικές, ακολουθώντας την πολιτική όλων των προηγούµενων
κυβερνήσεων. Κι όλα αυτά συµβαίνουν σε συνθήκες οικονοµικής
και υγειονοµικής κρίσης, που πλήττουν βαθιά τις λαϊκές οικογένειες.
Η ανάγκη που προκύπτει σήµερα είναι η ίδρυση νέων δοµών,
η επαρκής στελέχωσή τους και η µονιµοποίηση των δυόµισι χιλιάδων συµβασιούχων. Τα περίπου τετρακόσια είκοσι τέσσερα
ΚΔΑΠ και εβδοµήντα πέντε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.
Φέτος, οι αιτήσεις για µια θέση στα ΚΔΑΠ µέσω του προγράµµατος κατέγραψαν σηµαντική αύξηση, παραπάνω σε σχέση µε
την περσινή χρονιά κατά 72%. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Μητέρες που πληρούσαν τα κριτήρια και είχαν υψηλή µοριοδότηση,
λόγω χαµηλού εισοδήµατος, επειδή είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες
δεν έλαβαν voucher για την εγγραφή των παιδιών τους στις
δοµές.
Αντί η χρηµατοδότηση να διατίθεται στη στήριξη των δηµόσιων δοµών πανελλαδικά και σε κάθε δήµο, επιλέγεται να πριµοδοτούνται ιδιωτικές. Για να µην πούµε το πώς τα vouchers στην
πράξη ενισχύουν τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ και τους παιδικούς σταθµούς.
Για το ΚΚΕ η ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να
είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, µε δωρεάν σύστηµα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και όχι µε προγράµµατα που έχουν ηµεροµηνία λήξης και µε εργαζόµενους
στην ανασφάλεια, να λειτουργούν µε ενιαίο πλαίσιο, υπαγόµενες
πανελλαδικά σε µια κοινή διοικητική µορφή, όπως, για παράδειγµα, του Υπουργείου Παιδείας είτε έστω απευθείας στις υπηρεσίες παιδείας των δήµων, µε στόχο να ξεπεραστεί η σηµερινή
πρακτική, όπου οι δοµές υπάγονται διοικητικά σε τρεις διαφορετικές µορφές φορέων της τοπικής διοίκησης: δήµο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του δήµου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του δήµου.
Μόνο έτσι µπορεί να διασφαλίζεται ένας στοιχειωδώς ενιαίος
παιδαγωγικός σχεδιασµός και πρόγραµµα, µε σταθερές οµάδες
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εκπαιδευτών στην κάθε δοµή, πλήρη στελέχωση µε ειδικότητες
που θεωρούνται απαραίτητες.
Στα άρθρα 1 και 2 για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προβλέπονται
ρυθµίσεις που δηµιουργούν προβλήµατα, αντί να λύνουν. Πρώτον, όροι, προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισµός
που αφορούν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ δεν καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο, αλλά ανατίθενται σε κοινή υπουργική απόφαση.
Δηλαδή, θα µεταβάλλονται αναλόγως των επιδιώξεων της κάθε
κυβέρνησης.
Δεύτερον, προβλέπεται η έξωση των δηµοτικών ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τα σχολικά κτήρια, χωρίς να εξασφαλίζει κτηριακές υποδοµές σύγχρονες, λειτουργικές και ασφαλείς, που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. Είναι ευθύνη του κράτους η
εξασφάλιση τέτοιων υποδοµών, που να διασφαλίζουν την εκπλήρωση του παιδαγωγικού τους ρόλου.
Είµαστε της άποψης ότι το παιδί που παρακολουθεί το διευρυµένο πρόγραµµα του σχολείου µαζί µε το ολοήµερο προφανώς δεν πρέπει να µένει στον ίδιο χώρο και για το ΚΔΑΠ,
συµπληρώνοντας πάνω από δώδεκα ώρες στον ίδιο χώρο. Πώς
το λύνει, όµως, η Κυβέρνηση;
Πετάει το µπαλάκι στους δήµους, για να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα, τους φορτώνει ένα επιπλέον καθήκον, µε το πρόσχηµα της επίλυσης προβληµάτων πολεοδοµικής φύσεως, αποποιούµενη την ευθύνη της για ενιαίο σχεδιασµό, χρηµατοδότηση
και ενίσχυση αυτών των δοµών µε αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
Η κατ’ εξαίρεση χρήση σχολικών κτηρίων από τα ΚΔΑΠ θα δηµιουργήσει ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα, διότι οι δήµοι -µε
την πενιχρή και ολοένα µειούµενη χρηµατοδότηση- αντικειµενικά
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα επιπλέον καθήκον.
Άλλωστε, είναι γνωστό το ίδιο πρόβληµα µε τους παιδικούς βρεφικούς σταθµούς, όπως και η αδράνεια των σχολικών επιτροπών, που, λόγω της υποχρηµατοδότησης, δεν µπορούν να καλύψουν ούτε τη συντήρηση ούτε τα λειτουργικά των σχολείων.
Τα ΚΔΑΠ δεν αφορούν την τρίτη ηλικία, που κι αυτή έτσι κι αλλιώς απαξιώνεται. Η λειτουργία των ΚΔΑΠ έρχεται µετά το σχολικό πρόγραµµα. Βεβαίως και δεν εντάσσονται στο σχολικό
πρόγραµµα, αλλά αφορά µαθητές και δοµές που έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Ενώ πετάτε έξω από τα σχολικά κτήρια τα δηµοτικά ΚΔΑΠ, την
ίδια στιγµή παραχωρείτε σχολικές αίθουσες και άλλες υποδοµές
σε ιδιωτικό ΚΔΑΠ, όπως, για παράδειγµα, στον Πειραιά ή σε µη
κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, επιτρέπονται για ιδιωτικές
δοµές και όχι για τις δηµοτικές δοµές.
Για το ΚΚΕ έτσι και αλλιώς η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, οι
κοινωνικές δοµές στο σύνολό τους, η χρηµατοδότηση και λειτουργία τους θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του
κράτους. Από τη στιγµή που συµβαίνει αυτό, είναι λογικό ένα
µέρος των δηµοτικών δοµών να οδηγούν σε κλείσιµο, χιλιάδες
παιδιά να πεταχτούν από αυτές, µε αθρόες απολύσεις εργαζοµένων.
Ποιος θα ωφεληθεί; Οι ιδιωτικές δοµές. Και ενώ πετάτε έξω
από τα σχολικά κτήρια τα δηµοτικά ΚΔΑΠ, εφαρµόζετε δύο
µέτρα και δύο σταθµά. Λέτε κατ’ εξαίρεση χρήση του σχολικού
χώρου από τα ΚΔΑΠ, αλλά την ίδια στιγµή παραχωρείτε σχολικές
αίθουσες σε άλλες δοµές.
Με την ηλεκτρονική εφαρµογή ή την ενοποίηση των κανόνων
αδειοδότησης και λειτουργίας δεν διαφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
Η ηλεκτρονική καταγραφή για την καλύτερη αποτύπωση των αφίξεων και αποχωρήσεων των ωφελουµένων, που είναι αναγκαία,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί όµως, για περαιτέρω µελλοντική υποχρηµατοδότηση των δοµών. Είµαστε, λοιπόν, επιφυλακτικοί.
Καλούµε τους εργαζόµενους στις κοινωνικές δοµές να πάρουν
µαζικά µέρος στην αυριανή απεργία, θέτοντας στο προσκήνιο τις
επείγουσες διεκδικήσεις τους για την προστασία της υγείας, της
ζωής και των δικαιωµάτων τους. Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο: Ο
αγώνας δεν αναβάλλεται, δεν µπαίνει σε καραντίνα, τώρα είναι
η ώρα να ενισχυθεί η πάλη.
Τώρα -και τελειώνοντας µε αυτό, κύριε Πρόεδρε-, σε σχέση µε
την τροπολογία για τα σχολικά γεύµατα θα ψηφίσουµε «παρών»,
γιατί αυτή η τροπολογία αναθέτει το πρόγραµµα σε ιδιώτες.
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Η παροχή γευµάτων δεν είναι καθολική σε όλες τις µονάδες
και σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Η παραλαβή των γευµάτων χρεώνεται στους εκπαιδευτικούς, που επωµίζονται ένα επιπλέον καθήκον έξω από τις αρµοδιότητές τους. Επιπλέον, δεν
προβλέπεται η συνέχιση του προγράµµατος σε περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολείων.
Εµείς προτείνουµε την άµεση επέκταση του προγράµµατος σε
όλα τα σχολεία και για όλους τους µαθητές, µε την απαιτούµενη
στο ύψος των αναγκών κρατική χρηµατοδότηση, τη θεσµοθέτηση προγράµµατος δεκατιανού σε όλο τον µαθητικό πληθυσµό
µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση.
Στις σηµερινές συνθήκες αναστολής λειτουργίας των σχολείων, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρει όλα τα αναγκαία
µέτρα, έτσι ώστε οι οικογένειες που έχουν άµεσα ανάγκη να προµηθεύονται το καθηµερινό τους γεύµα, τηρώντας τα απαραίτητα
µέτρα προστασίας, να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι χώροι
εστίασης µε την πρόσληψη τραπεζοκόµων και προσωπικού καθαριότητας και, τέλος, να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος δηµόσιος
φορέας που να έχει εξολοκλήρου την ευθύνη για την εκπόνηση
και την υλοποίηση τόσο σηµαντικών προγραµµάτων, όπως είναι
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είπε «και τέλος», κύριε Πρόεδρε, κι
εσείς τον διακόπτετε; Αυτό είναι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σε αυτό σταθήκατε,
κύριε Κατσώτη; Μην πιάνεστε από το τίποτα. Σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το σηµερινό σηµαντικό νοµοσχέδιο που συζητούµε,
η Αντιπολίτευση, αλλά ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
επέδειξε τη διαχρονική αµετροέπεια, τη γνωστή ψευδολογία και
την αχαρακτήριστη µικροψυχία.
Θέλω να πω µε αυτά ότι ήταν πάλι το 2012 µε 2015, όταν
Υπουργός Εργασίας ήταν πάλι ο κ. Βρούτσης, όταν είχε φέρει
τον σηµαντικό θεσµό «ΑΤΛΑΣ», που, αν δεν είχε παρεµβληθεί η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και τρία χρόνια θα απονέµονταν οι
ψηφιακές συντάξεις.
Πάλι, όµως, µε πολύ µεγάλη προσπάθεια προχωράνε οι ψηφιακές συντάξεις και είναι σίγουρο ότι το ένα µετά το άλλο τα
ταµεία εντάσσονται και σε πολύ λίγο διάστηµα, ίσως και στο
τέλος του 2021, όλα τα ταµεία θα παρέχουν συντάξεις µε ψηφιακό τρόπο.
Όσον αφορά τις εκκρεµείς συντάξεις, για τις οποίες έγινε
πολύς λόγος, πραγµατικά ταλαιπωρούν ένα κοµµάτι της κοινωνίας. Η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες οφείλεται στο ότι
το 2016, µε τον γνωστό νόµο Κατρούγκαλου, πήγαµε πάρα πολύ
πίσω.
Τα ασφαλιστικά ταµεία ουσιαστικά είχαν κατεβάσει µολύβια,
συσσωρεύτηκαν φάκελοι κι έτσι φτάσαµε στη δική µας Κυβέρνηση µε πολύ µεγάλη προσπάθεια, που ήταν στην ενίσχυση και
στην ανακατανοµή του προσωπικού. Προχωράµε και πιστεύουµε
ότι, µε τον ρυθµό των δεκατριών µε δεκαπέντε χιλιάδων συντάξεων που έχουµε κάθε µήνα, σε έναν χρόνο από σήµερα να λύσουµε κι αυτό το ζήτηµα.
Το νοµοσχέδιο έχει δύο κατευθύνσεις. Στο ζήτηµα των ασφαλιστικών εισφορών, συνεχίζεται η προσπάθεια που κάναµε, µε τη
µείωση από το 46,6% στο 40,6%. Τώρα το κατεβάζουµε περισσότερο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι υποτιµάµε τον ρόλο του ΟΑΕΔ.
Εµείς πιστεύουµε στον στρατηγικό ρόλο του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού διαχρονικά. Ως φιλελεύθερη
κεντροδεξιά παράταξη, κυρίως ενισχύουµε την εργασία, όµως,
όταν ξέρουµε πόσοι άνεργοι υπάρχουν και πόσες κοινωνικά ευάλωτες οµάδες -γι’ αυτό φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο-, κάνουµε
αυτή την προσπάθεια.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο κάποια από τα κυριότερα σηµεία που
επισηµαίνω είναι τα εξής: Όσον αφορά την πρόνοια, πλέον θεωρούµε ότι δεν πρέπει να είναι παθητικός µηχανισµός απονοµής
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επιδοµάτων. Στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα εντάσσουµε για
πρώτη φορά τις γυναίκες θύµατα βίας και σήµερα έχουµε την
παγκόσµια ηµέρα προστασίας των γυναικών που υπέστησαν βία.
Εντάσσουµε τους άστεγους, για τους οποίους φροντίζουµε για
την επιδότηση των ενοικίων τους για είκοσι τέσσερις µήνες, δαπάνες οικοσκευής, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας, εργασία µε κατάρτιση,
κάλυψη µη µισθολογικού κόστους και ένταξη σε προγράµµατα
σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.
Σχετικά µε τον ανάδοχο της οικογένειας, πιστεύουµε ότι οι οικογένειες που έχουν βιολογικό παιδί µε αναπηρία πρέπει να
έχουν το δικαίωµα της υιοθεσίας ή της αναδοχής. Σχετικά µε το
ζήτηµα των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, το ενδιαφέρον αυτής της
Κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι από πέρσι υπερδιπλασιάσαµε τον αριθµό των κοινών ΚΔΑΠ και σχεδόν διπλασιάσαµε
τον αριθµό των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Φροντίζουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο για το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τους, τον ισότιµο τρόπο πρόσβασης των παιδιών, ρυθµίσεις για τον αριθµό ωφελούµενων ανά δοµή, τους χώρους, τις
τεχνικές προδιαγραφές, τον εξοπλισµό, τη στελέχωση και τα
προσόντα του προσωπικού και λαµβάνουµε µέριµνα για τον
έλεγχο του τρόπου λειτουργίας τους.
Φτιάχνουµε µε νόµο ψηφιακή πλατφόρµα για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Δίνουµε τη λογική παράταση που απαιτείται
για το επίδοµα γέννησης των 2.000 ευρώ. Φτιάχνουµε το Εθνικό
Μητρώο Ανηλίκων για την αναδοχή και την υιοθεσία. Ξέρουµε τη
βάσανο στην οποία υποβάλλονταν όσα ζευγάρια είχαν την ατυχία
να µην αποκτήσουν παιδί.
Υλοποιούµε την προεκλογική µας δέσµευση: Κανένα παιδί
χωρίς βρεφονηπιακό σταθµό. Έχουµε υπερκάλυψη στα voucher
πάνω σε αυτόν τον τοµέα. Πιστεύουµε στα σχολικά γεύµατα και
γι’ αυτό τα καθιερώσαµε φέτος από τον Σεπτέµβριο. Λαµβάνουµε ιδιαίτερα µέτρα για τις µονάδες φροντίδας υπερηλίκων
και για τους χρονίως πάσχοντες.
Σχετικά µε τα επιδόµατα: Στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
προσθέτουµε φέτος 300 ευρώ για κάθε άνθρωπο που το έχει
ανάγκη, 100 ευρώ για το πρώτο παιδί και το 50 ευρώ δεύτερο.
Σχετικά µε τους µετανάστες: Μεταφέρουµε την αναγκαιότητα
των πέντε ετών φορολογικών δηλώσεων στα δώδεκα, για να πάρουν το επίδοµα παιδιού και στέγασης.
Το επίδοµα ορεινών και µειονεκτικών περιοχών η προηγούµενη
κυβέρνηση το είχε διακόψει το 2017. Το καταβάλαµε το 2018 και
µέχρι το τέλος του έτους θα πάρουν για το 2019 και το 2020.
Φροντίζουµε για τα επιδόµατα παιδιού, στέγασης και ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος γι’ αυτές τις κατηγορίες να έχουν
σαν προϋπόθεση τη φοίτηση σε σχολείο, γιατί θεωρούµε πολύ
σηµαντικό να υπάρχει η σχέση µε την ελληνική κοινωνία.
Ενισχύουµε τις δοµές των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας,
φροντίζοντας για την πρόσληψη πεντακοσίων ατόµων έκτακτου
προσωπικού. Θεσπίζουµε για πρώτη φορά τον προσωπικό βοηθό
στα ΑΜΕΑ.
Λαµβάνουµε µέριµνα για το ακατάσχετο των προνοιακών παροχών, όπως τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, του
επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων
και για το επίδοµα των οµογενών προσφύγων.
Φροντίζουµε να υπάρχει αποζηµίωση στα κέντρα διηµέρευσης
και ηµερήσιας φροντίδας, έτσι ώστε να υπάρχουν πάνω από τρεισήµισι χιλιάδες ωφελούµενοι ΑΜΕΑ.
Θα κλείσω την εισήγησή µου λέγοντας ότι το Υπουργείο Εργασίας έκανε αποδεκτές αρκετές και σηµαντικές τροπολογίες.
Θα αναφερθώ µόνο σε µία πολύ σηµαντική, αυτή που αφορά το
επίδοµα θέρµανσης.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την πιο ηπειρωτική της
Ελλάδας και τη µόνη που δεν βρέχεται από θάλασσα, το ίδιο φυσικά ισχύει και για την περιφέρειά µου την Καστοριά, ένα πολύ
σηµαντικό πρόβληµα ήταν πάντοτε το κρύο και η διασφάλιση της
θέρµανσης.
Έρχεται, λοιπόν, η δική µας Κυβέρνηση και θεσπίζει το επίδοµα θέρµανσης να µην αφορά µόνο το πετρέλαιο, όπως γινόταν
µέχρι σήµερα, αλλά να αφορά όλα τα καύσιµα υλικά, κυρίως τα
ξύλα, που µας ενδιαφέρει, τα πέλετ, το φυσικό αέριο και το υγρό
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αέριο. Και όχι µόνο αυτό, καταργούµε τις τέσσερις γνωστές ζώνες, οι οποίες πολλές φορές ήταν άδικες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε συνάδελφε.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω µε
αυτό.
Η επιδότηση θα είναι µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όποτε θα έχουµε οικογένειες και νοικοκυριά σε ορεινές περιοχές που θα πάρουν 700
ευρώ επιδότηση για τη θέρµανση, κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά (Χαρούλα) Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή µέρα έχει ένα διπλό
συµβολισµό. Πρώτον, γιατί σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως αναφέρθηκαν και άλλοι και ο Πρωθυπουργός και οι Αρχηγοί των κοµµάτων και πολλοί συνάδελφοι στις τοποθετήσεις τους, η 25η
Νοεµβρίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά
των Γυναικών και, δεύτερον, γιατί για τη χώρα µας είναι η επέτειος του Γοργοπόταµου, είναι η µέρα που καθιερώθηκε για την
εθνική αντίσταση του λαού µας ενάντια στους Γερµανούς.
Θα αναφερθώ για το πρώτο κοµµάτι, που αφορά τη βία κατά
των γυναικών, και θα πω ότι δυστυχώς δεν πρέπει µόνο µια µέρα
επετειακά να αναφερόµαστε σε αυτό, γιατί είναι ένας διαρκής
αγώνας η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όπου και η πολιτεία έχει συγκεκριµένη ευθύνη.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ κυρώσαµε τη Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης στη Βουλή µετά από χρόνια, που, ενώ είχε περάσει, κυρώθηκε µε νόµο, και κάναµε τα δέοντα. Δεύτερον και πολύ
σηµαντικό -γιατί αναφέροµαι στην πολιτεία και τις ευθύνες τηςήµασταν εκείνοι που µε ΦΕΚ της 23ης Απριλίου του 2019 ιδρύσαµε στην Ελληνική Αστυνοµία Ειδικό Τµήµα Αντιµετώπισης της
Ενδοοικογενειακής Βίας.
Σήµερα, αν και στελεχώθηκαν τα επιτελικά αυτά τµήµατα τον
Νοέµβρη του 2019 -οφείλω να το πω-, υπολειτουργούν, µε την
έννοια ότι πέραν της συλλογής στατιστικών στοιχείων -κάτι παραπάνω όχι- δεν προχωρούν στον βαθµό που πρέπει στην αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, τη στιγµή που δεν έρχονται σε
επαφή τα άτοµα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αστυνοµικοί που
υπηρετούν, µε τα ίδια τα θύµατα.
Πρέπει η πολιτεία, µιας και το ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σήµερα, ο κ. Μητσοτάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να
πάρει συγκεκριµένα µέτρα, να στελεχώσει αυτά τα επιτελικά τµήµατα ενδοοικογενειακής βίας, να απαλλάξει από άλλες αρµοδιότητες τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αστυνοµικούς που υπηρετούν και να ασχοληθούν µε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτηµα.
Δεν αρκεί να προσλαµβάνουµε µόνο συνοριοφύλακες, που
εξαγγέλλει η Κυβέρνηση και έχουν γίνει αρκετές προσλήψεις σε
αυτό το διάστηµα στην Ελληνική Αστυνοµία εκτός ΑΣΕΠ -θα το
τονίσω-, αλλά πρέπει να στελεχωθούν και τα συγκεκριµένα τµήµατα, αν θέλει έµπρακτα η Κυβέρνηση να αποδείξει ότι µε τη
δράση της αντιµετωπίζει αυτό το σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα.
Επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα δόθηκε στη δηµοσιότητα και το πόρισµα της επιτροπής Πισσαρίδη. Βασικό χαρακτηριστικό της επιτροπής είναι και κάτι που αφορά το
νοµοσχέδιό µας και έχει να κάνει µε το Υπουργείο Εργασίας: η
ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αναδιανεµητικός χαρακτήρας µέχρι σήµερα, κεφαλαιοποιητικός µε βάση και τις προτάσεις της επιτροπής, τους στόχους που έχει εξαγγείλει η
Κυβέρνηση, οφείλω να πω, και προεκλογικά, που βλέπει τις ιδιωτικές εταιρείες στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. Γιατί η επικουρική ασφάλιση είναι δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Εδώ πέρα, βέβαια, θα πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός -το θυµάµαι πάρα πολύ καλά- όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, στην παρθενική του τοποθέτηση στη Βουλή, είχε
αναφερθεί στον ιδιωτικό πυλώνα, πιστός δηλαδή σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της Νέας Δηµοκρατίας για τους ιδιώτες
και για την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έρχεστε, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα
και στρώνετε το έδαφος κυριολεκτικά για την εφαρµογή του σχεδίου Πισσαρίδη και στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Μιλάτε και πανηγυρίζετε, κύριοι της Κυβέρνησης, για τη µείωση
των εισφορών και τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους, τη
στιγµή που είναι αποδεδειγµένο στην πράξη, ενώ το παρουσιάζετε µε ένα χρυσό περιτύλιγµα -όπως συνηθίζετε όλες τις αντεργατικές και αντικοινωνικές σας ρυθµίσεις να τις παρουσιάζετε
επικοινωνιακά µε έναν τρόπο-, ότι αυτό θα βοηθήσει, λοιπόν, και
το ότι ο εργαζόµενος θα πάρει κάτι παραπάνω και ότι οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν. Μπορεί για έναν εργαζόµενο αυτό να σηµαίνει συγκεκριµένα από 2,8 έως 14 ευρώ τον µήνα παραπάνω
µισθό ή για την επιχείρηση ένα ποσό 4,1 µέχρι 21 ευρώ, αλλά ουσιαστικά ποιος είναι ο χαµένος σε αυτό; Ο χαµένος, πρώτα απ’
όλα, είναι ο ίδιος ο ΟΑΕΔ, τον οποίο και µε αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά οδηγείτε σε κλείσιµο.
Μιλήσαµε για τον κατώτερο µισθό, ακούσαµε και τον κύριο
Υπουργό σας, σας ακούσαµε, κύριε Βρούτση, πριν. Δεν θα πω
πολλά, θα πω όµως ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε ο κατώτερος µισθός. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα. Ό,τι και να
πείτε, πέστε το, αλλά η πραγµατικότητα είναι αυτή και αυτό το
βίωσαν και οι εργαζόµενοι, που είδαν να αυξάνεται ο κατώτερος
µισθός.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγµή αυτό που πρέπει να
γίνει, αν θέλετε πραγµατικά να στηρίξετε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, είναι να δώσετε µη επιστρεπτέα προκαταβολή
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που στενάζουν. Μία στις τρεις,
λένε τα όργανά τους, τα επιµελητήρια, η ΓΣΕΒΕΕ, µετά το lockdown, αυτή την ιδιότυπη κατάσταση που αντιµετωπίζουµε µε την
πανδηµία, δεν θα ανοίξουν. Αυτό θα είναι ουσιαστική στήριξη για
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Για δε τους εργαζόµενους, να αυξήσετε τώρα τον κατώτερο
µισθό, όπως είχε νοµοθετηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που
έκανε την πρώτη αύξηση στα 650 ευρώ. Και τώρα και το 2020
και το 2021 να τον αυξήσετε. Θα δείξετε έµπρακτα το ενδιαφέρον σας, γιατί έχει αποδειχτεί ότι, όταν κατεβάζεις τον κατώτερο
µισθό ή µειώνεις το µισθό του εργαζόµενου, το αποτέλεσµα είναι
αρνητικό. Έχουµε παράδειγµα επί κυβέρνησης Σαµαρά, που
έγινε αυτό. Δεν µειώθηκε η ανεργία, αντίθετα µε την πολιτική σας
η ανεργία αυξήθηκε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εν µέσω πανδηµίας αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης την οποία αντιµετωπίζουµε, προωθείτε
ένα νοµοσχέδιο για τα εργασιακά και δηµιουργείτε όξυνση, θα
έλεγα. Με πρόσχηµα την πανδηµία και µε την καλλιέργεια του
φόβου, που επιστηµονικά πραγµατικά καλλιεργείτε στον κόσµο,
αυτή τη στιγµή προχωρείτε στην υλοποίηση του νεοφιλελεύθερου προγράµµατός σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κυρία Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα ήθελα την ανοχή σας για
δύο λεπτά, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµοθετείτε σαν να είµαστε σε συνθήκες κανονικές. Όµως, η
πολιτική σας, µε αφορµή και την πανδηµία, οδηγεί σε παραπέρα
φτωχοποίηση της κοινωνίας. Θυµίζω δύο αριθµούς. Πρώτα απ’
όλα, µιλάτε για την πρόνοια. Παραλάβαµε την πρόνοια µε 789
εκατοµµύρια και το 2019 διατέθηκαν 3,5 δισεκατοµµύρια. Αυτά
είναι στοιχεία. Επίσης στοιχείο είναι ότι αµβλύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες την περίοδο 2015 µε 2019. Επίσης, και ο κίνδυνος
φτώχειας των νοικοκυριών µειώθηκε.
Εµείς ερχόµαστε µε µια πρόταση που έχει να κάνει µε τέσσερις σηµαντικές τροπολογίες. Οι τροπολογίες έχουν να κάνουν µε
το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης, µε το πλήρες δώρο Χριστουγέννων, που πρέπει να καταβάλει το κράτος τη διαφορά σε όλους,
αν θέλετε να στηρίξετε την κοινωνία. Επίσης, µε δωρεάν παροχές
σε ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, φυσικό αέριο, ίντερνετ και βέβαια το
πολύ σηµαντικό να µην έχουµε διακοπές παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Όλα αυτά την ηµέρα της Εθνικής Αντίστασης. Σας λέω ότι ο
ελληνικός λαός αντιστάθηκε στους Γερµανούς και ο Γοργοπόταµος είναι ένα σύµβολο της ενωµένης εθνικής αντίστασης. Ο
ελληνικός λαός θα αντισταθεί και σε αυτές τις πολιτικές και στην
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υλοποίηση του σχεδίου Πισσαρίδη, που σήµερα παρουσιάσατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Καφαντάρη.
Και να κλείσουµε, ως είθισται, µε τον Σερραίο, τον κ. Κωνσταντίνο Μπούµπα από την Ελληνική Λύση.
Μέχρι να έρθει στο Βήµα ο κ. Μπούµπας, ενηµερώνω τους ειδικούς αγορητές και τους εισηγητές που θέλουν να µιλήσουν όλοι θέλετε, απ’ ό,τι έχω ενηµερωθεί- ότι ο χρόνος σας θα είναι
πέντε λεπτά. Δεν θα ξεφύγουµε, γιατί πρέπει και οι υπάλληλοι να
φύγουν. Υπάρχει απαγόρευση στις 21:00’. Δεν θα ξεφύγουµε καθόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, έχουµε ξεφύγει ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κύριος Υπουργός,
που τον θεωρείτε ότι δεν είναι εργατοπατέρας, δέχεται να µη µιλήσει γι’ αυτόν τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να µην όµως είναι σε βάρος της συζήτησης των άρθρων, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα φανεί στην ψηφοφορία, κύριε Κατσώτη. Δεν υπάρχει πρόβληµα. Αν πάρουµε τα
άρθρα ένα-ένα, ξέρετε πόσα είναι; Νοµίζω ότι ξέρετε, είναι
εξήντα επτά.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορώ να πάρω και τον «ΦΠΑ», όπως λέµε, που είναι η δευτερολογία, για να µπορέσω να τελειώσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν θα πάρετε
«ΦΠΑ». Θα τελειώσετε στα επτά λεπτά, για να µπορέσει να φύγει
ο κόσµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Αν πάµε στα όρια του κατώτατου µισθού, δεν θα µπορέσω να µιλήσω καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είστε ικανός σε επτά
λεπτά να τα πείτε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Θα χρησιµοποιήσω µια λέξη
λόγω της παγκόσµιας ηµέρας κατά της βίας των γυναικών σήµερα, βία για να αποτρέψουµε τη βία. Διότι, αν δείτε, οι γλωσσολόγοι έχουν και µία άλλη ετυµολογία. Είναι η καλή πλευρά της
λέξης «βία», αν και είναι αµαρτύρητες οι πληροφορίες. Η βία σηµαίνει και βιασύνη, όπως και στον Εθνικό µας Ύµνο, που λέει «µε
βια µετράει τη γη». Άρα επίσπευση, προκειµένου να αποτινάξουµε τη βία, διότι υπάρχει οµερτά -θα χρησιµοποιήσω αυτή τη
λατινική λέξη- στις γειτονιές.
Έχουµε τριάντα τρεις χιλιάδες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας την τελευταία δεκαετία, όπως λένε τα στατιστικά στοιχεία στην Ελληνική Αστυνοµία και το γενικό σύνθηµα που λένε
οι υπηρεσίες είναι: «Είµαστε η φωνή σου, είµαστε δίπλα σου».
Όµως, πολλές γυναίκες δεν µιλάνε. Υπάρχει σιωπή. Μάλιστα, τον
Απρίλιο, λόγω της καραντίνας, είχαµε αύξηση των κρουσµάτων
ενδοοικογενειακής βίας, τουλάχιστον στις κλήσεις που γίνονταν.
Αυτά, λόγω της ηµέρας. Και πρέπει κάτι να γίνει, αν θέλουµε
και η βία ως σπουδή, ως επίσπευση να έχει άλλη ετυµολογία, που
είναι ινδοευρωπαϊκής ρίζας. Βία, λοιπόν, να αποτρέψουµε τη βία
στις γυναίκες.
Τώρα, η επικαιρότητα προστάζει να αναφερθούµε λίγο και στο
θέµα του πολέµου που έχουµε µε τον αόρατο εχθρό. Διότι θα
συµφωνήσω µε αυτό που είπαν και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα
και τον κ. Φάµελλο να το λέει. Ναι, δεν ξεπουλάµε εν περίοδο πολέµου -γιατί πόλεµο έχουµε- δηµόσια περιουσία.
Και µιας και µιλάµε για ευάλωτες οµάδες, πρέπει να πούµε ότι
ευάλωτες οµάδες θα είναι αυτοί που θα απολυθούν στην Κοζάνη
µε την απολιγνιτοποίηση ή την πώληση της «ΛΑΡΚΟ» στο e-statement στο Καρτάβατζι των Σκοπίων -και το απέδειξα αυτό µε στοιχεία- και θα µείνουν άνεργοι. Άνεργοι θα µείνουν και από τη
Λάρυµνα αυτοί που θα απολυθούν. Άνεργοι θα µείνουν από πολλές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που έχουν κλείσει, µε αυτά τα
προγράµµατα. Και η ΔΕΗ ιδιωτικοποιείται και οι εισπρακτικές
εταιρείες έχουν αποθρασυνθεί.
Ευάλωτοι είναι και αυτοί που περιµένουν να βγουν στη σύνταξη δύο χρόνια, ευάλωτοι είναι οι αγρότες που παίρνουν τηλέφωνο στον ΟΓΑ, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη -και είναι ευκο-
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λότερο να κερδίσεις ΛΟΤΤΟ παρά να πιάσεις γραµµή- και κανείς
δεν τους απαντάει.
Ευάλωτες οµάδες είναι και αυτοί που περιµένουν να περάσουν
µία επιτροπή, που τους βγάζει µε 68% ή 70% αναπηρία, αλλά δεν
λαµβάνουν σύνταξη και µπαίνουν στα γρανάζια και στον κυκεώνα
της γραφειοκρατίας. Πρέπει να καταλάβουµε ότι ευάλωτοι είναι
και αυτοί που ζητούν από τον εργοδότη τους να τους υπογράψει
την απόλυση, για να βγουν στο Ταµείο Ανεργίας, γιατί από το Ταµείο Ανεργίας θα παίρνουν περισσότερα απ’ ό,τι παίρνουν µηνιαίο µισθό.
Όλα αυτά µε τους αριθµούς µην τα περιγράφετε ωραία, διότι
στην Ελλάδα υπάρχει και η λεγόµενη «επιδερµική ανεργία». Δηλαδή, κάποιος δουλεύει δύο ώρες την ηµέρα, στο ωράριο «λάστιχο» ή δέκα ώρες, αν θα δουλέψει την εβδοµάδα, µε 300 ευρώ
και θεωρείται εργαζόµενος. Έτσι µειώνουµε, τουλάχιστον στατιστικά, τα στοιχεία της ανεργίας. Αυτές, λοιπόν, είναι οι ευάλωτες
οµάδες.
Η Ελληνική Λύση και η Βουλευτής και οµοϊδεάτισσά µου κ.
Αλεξοπούλου σάς έκανε πρόταση για µητρώο αναπήρων και ευτυχώς το αποδεχτήκατε. Θα πρέπει να γίνει µητρώο αστέγων.
Δεν ξέρουµε πόσοι άστεγοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από το 2015 -την οποία
θα καταθέσω στα Πρακτικά- σε επίσηµο site, στο iefimerida.gr,
που λέει ότι η Αθήνα είναι στις δεκαπέντε πόλεις του πλανήτη µε
τους περισσότερους άστεγους.
Δεν ξέρουµε ακόµη πόσους άστεγους έχουµε στη χώρα. Μπορούµε, λοιπόν, να υλοποιήσουµε κοινωνική πολιτική, όταν δεν ξέρουµε ακόµη πόσους άστεγους έχουµε;
Λέγεται ότι έχουµε είκοσι χιλιάδες άστεγους στην Ελλάδα. Οι
εννιά χιλιάδες -και παραπάνω- ζουν στην Αθήνα. Προχθές πέθανε
ένας άστεγος, Έλληνας παρακαλώ, στον Βόλο. Δεν υπήρχε
εστία να τον φιλοξενήσει, διότι δεν µερίµνησε η τοπική αρχή.
Κάντε µια υπηρεσία, να δείτε µε την τοπική αυτοδιοίκηση
πόσοι άστεγοι υπάρχουν, πόσες µερίδες φαγητού υπάρχουν στα
κοινωνικά συσσίτια και να βγάλετε ένα συµπέρασµα, να έχετε
ένα εργαλείο στα χέρια σας, για να ξέρετε πόσους άστεγους
έχουµε στην Ελλάδα.
Να µη µιλήσω περαιτέρω για την πανδηµία, διότι ούτε φωστήρας είµαι -το είπα την άλλη φορά- ούτε ξερόλας. Όµως, αν µελετήσεις την ιστορία της ιατρικής, το δεύτερο και ενδεχοµένως
το τρίτο κύµα θα έρθει, διότι το έλυτρο του ιού ενισχύεται. Και
µάλιστα αυτό επαληθεύεται και από τον επιδηµιολόγο καθηγητή,
τον κ. Τριανταφυλλίδη. Ακούω τον κ. Κικίλια να λέει ότι είµαστε
σε καλύτερη µοίρα από τις βαλκανικές χώρες. Σαφώς! Σόφια έξι
βαθµούς θερµοκρασία, µε υγρασία 80%. Βελιγράδι επτά βαθµούς, Ζάγκρεµπ έξι βαθµούς. Όσο κρατάει ο καιρός -κρεµόµαστε και από τα χείλη των µετεωρολόγων, όχι µόνο από τα χείλη
των επιδηµιολόγων- και στον ιό της γρίπης και σε οποιονδήποτε
ιό ισχυροποιείται το έλυτρο, το καψίδιο του ιού και το ξέρετε.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι πρωτόγνωρο.
Είµαι µέλος στη διακοµµατική επιτροπή της Θράκης. Επειδή
απαγορεύει η κ. Μπακογιάννη να καλύπτεται τηλεοπτικά η Βουλή, άκου, κάτοικε της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας,
γιατί ως δηµοσιογράφος και ως Βουλευτής δέχοµαι χιλιάδες τηλεφωνήµατα ότι δεν ενηµερώνεστε για το τι αποφασίζει η διακοµµατική της Θράκης.
Γι’ αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας, από το Βήµα αυτό, να ενηµερώσω τον κάτοικο της Ροδόπης, του Έβρου, της Ξάνθης, της
Καβάλας και της Δράµας ότι δεν γίνεται µετάδοση από το κανάλι,
διότι είπε η κ. Μπακογιάννη, για να µην πυροδοτούµε. Εκεί κρύβουµε τα εθνικά µυστικά;
Και, επειδή δεν είναι ο κ. Λοβέρδος εδώ, θέλω να πω ότι εµείς
ως Ελληνική Λύση είχαµε αντιρρήσεις στη συνάντηση που έκανε
η κ. Μπακογιάννη τέλη Σεπτεµβρίου µε τον κ. Χουσεΐν Μπαλτατζή, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επιστηµόνων της Δυτικής Θράκης, που ελέγχεται από ΜΚΟ της Άγκυρας.
Αντέδρασε η κ. Περβίν Χαϊρουλά, στην οποία αναφέρθηκε και
ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε µια επιστολή στην αγγλόφωνη έκδοση της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» από την κ. Σίσσυ Αλωνιστιώτου, που
λέει ότι πρέπει οι Ποµάκοι να διδαχθούν την ιστορία τους, για να
καταλάβουν ποιοι είναι, για να σταµατήσει αυτή η µαύρη προπα-
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γάνδα της Τουρκίας.
Την πείραξε την κ. Περβίν Χαϊρουλά, που αντιδρά, γιατί, λέει,
µπορούµε εµείς να προσδιοριζόµαστε εθνικά. Και αποδέχεται η
Βουλή στην κοινοβουλευτική της επιτροπή να λέγεται επίσηµα
τουρκική µειονότητα, όπως προστάζει η κ. Περβίν Χαϊρουλά;
Πάµε καλά; Ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου; Θα ανοίξουµε εµείς
την παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης, όπου η µειονότητα
είναι µουσουλµανική και θα την κάνουν τουρκική; Και την αποδέχεται επίσηµη επιτροπή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Τα λέει ο κ. Καραΐσκος αυτά, σε άρθρα που διαβάζω, όπως και
ο οµοϊδεάτης µου γιατρός, ο κ. Ελευθεράκης, µου λέει να αναδείξουµε το Λαογραφικό Μουσείο των Ποµάκων. Το κάναµε πρόταση στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, στη
διακοµµατική επιτροπή της Θράκης στις 14 Οκτωβρίου. Είπαµε,
επίσης, και για το λεξικό που κυκλοφόρησε από τον κ. Εµφιετζόγλου, διότι η ποµακική είναι διάλεκτος, είναι άγριαν. Οι Αγριάνες
να µάθουν την ιστορία τους, για να ξέρουν ποιοι είναι, ποιοι θα
είναι αύριο και να σταµατήσει αυτή η τουρκική προπαγάνδα,
διότι οι Ποµάκοι είναι θρακική φυλή και δεν έχουν σχέση µε τους
Τούρκους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπούµπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ενοχλεί αυτό, όπως ενοχλεί και κάτι άλλο. Ενοχλεί τον Σουλεϊµάν Ματζίρ ο Ιρφάν Μολλά στο Διδυµότειχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Είστε και εκτός θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατα που πρέπει να προσέξουµε, διότι θα ανοίξουµε
µεγάλες πληγές στη Θράκη. Γι’ αυτό η Ελληνική Λύση αντιδράει,
αλλά δεν µπορούµε να εισακουστούµε, διότι δεν καλύπτεται τηλεοπτικά και για να πάρουµε τα πρακτικά ιδρώνουµε. Θέλει µεγάλη προσοχή η Θράκη.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Η Αστυνοµία επέβαλε 3.000 πρόστιµο
στον κ. Παναγιώτη Ζησίδη. Είναι ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου στα Δίκαια, όπου εκεί διαµαρτυρήθηκαν για την
τράπεζα που έκλεισε. Αν είναι δυνατόν!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Μη διαµαρτύρεστε, κύριε συνάδελφε. Πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός αυτά, έτσι; Γιατί
διαµαρτύρονται; Διότι εκεί τους παίρνουν την τράπεζα και τα
ΑΤΜ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σταµατήστε στη Νέα Δηµοκρατία να περνάτε τροπολογίες δύο σε µία, όπως το άρθρο 7.
Δεν είναι δυνατόν! Δεν µπορούµε εµείς να ψηφίσουµε χώρια για
τα κέντρα κοινότητας και χώρια για το Άγιο Όρος. Για το Άγιο
Όρος είµαστε σύµφωνοι, ψηφίζουµε, γιατί δεν µπορούµε να το
διαχωρίσουµε. Με κάτι πονηριές είναι στο ίδιο άρθρο. Είµαστε
φόβου Θεού και ψηφίζουµε υπέρ του Αγίου Όρους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μπούµπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν σχέση όλα αυτά που
ακούστηκαν µε το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε; Είµαστε από τις
εννιά το πρωί εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το είπα, το επεσήµανα. Τι άλλο µπορώ να κάνω, κύριε Μαρκόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Δεν έχουµε άλλη ευκαιρία,
κύριε Πρόεδρε. Δεν µεταδίδεται τηλεοπτικά η διακοµµατική για
τη Θράκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πάµε στους ειδικούς
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αγορητές.
Ξεκινούµε από την κ. Μαρία Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πάρα
πολύ σύντοµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου στη δευτερολογία, θα ήθελα να αναδείξω την αξιακή υπόσταση της σηµερινής ηµέρας. Σήµερα είναι η Διεθνής Ηµέρα
Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών και από το Βήµα αυτό
πρέπει να περάσει ένα µήνυµα καµµίας ανοχής και αποδοχής
απέναντι σε κάθε είδος βίας που ασκείται σε γυναίκες, κορίτσια
και µετανάστριες.
Αυτή τη στιγµή έχετε συλλάβει γυναίκες ακτιβίστριες, που, τηρώντας όλα τα µέτρα υγειονοµικής προστασίας, ήθελαν να αναδείξουν το µήνυµα της σηµερινής ηµέρας. Είστε υπόλογοι και
παρακαλώ πάρτε θέση απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
Δεν έχω να προσθέσω πολλά από την αρχική µου τοποθέτηση,
µόνο να υπογραµµίσω τους λόγους για τους οποίους το ΜέΡΑ25
θα καταψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο.
Πρώτα, όµως, µια σύντοµη αναφορά στις τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες το βράδυ και σήµερα, τελευταία στιγµή, κατά
την πάγια νοµοθετική τεχνική της Κυβέρνησης, η οποία φανερώνει τον σεβασµό που τρέφει ή δεν τρέφει στην κοινοβουλευτική
διαδικασία.
Αρχικά, η πρώτη τροπολογία, µε αριθµό 581/50 και γενική περιγραφή «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», προβλέπει µια σειρά από
αναστολές, µεταθέσεις και παρατάσεις, όπως τη δυνατότητα για
µεταφορά ηµερών κανονικής άδειας του 2020 ως τον Ιούνιο του
2021, τη µετάθεση ως τον Απρίλιο της καταληκτικής ηµεροµηνίας προσδιορισµού ασφαλιστικών οφειλών, η παράταση θητείας
Δ.Σ. συνδικαλιστικών και άλλων φορέων. Επίσης, ρυθµίζει θέµατα του ΟΑΕΔ, όπως τη δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως ελέγχων από υπαλλήλους του οργανισµού και έκδοση
κανονισµού λογιστικής και ταµειακής διαχείρισης ΟΑΕΔ ως 3112-2020.
Τέλος, καθορίζει διπλασιασµό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για τον Δεκέµβριο. Όµως, στο άρθρο 9, αναφορικά µε τον διπλασιασµό του
ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για τον µήνα Δεκέµβριο
στους δικαιούχους, η ΕΣΑΜΕΑ διαµαρτύρεται δικαίως, γιατί στη
συγκεκριµένη ρύθµιση δεν έχουν συµπεριληφθεί ανάλογα ευνοϊκά µέτρα για τα άτοµα µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις και
για τις οικογένειές τους.
Ενώ η Κυβέρνηση µιλάει για ένα νοµοσχέδιο που υποτίθεται
ότι φροντίζει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, η τροπολογία της
Κυβέρνησης αφήνει απέξω την πλέον ευπαθή οµάδα, τα ΑΜΕΑ.
Απαιτούµε από την Κυβέρνηση να συµπεριλάβει και τα ΑΜΕΑ.
Στη δεύτερη τροπολογία µε αριθµό 585/53 και συγκεκριµένα
στο άρθρο 1 προβλέπεται η διεύρυνση του αριθµού των δικαιούχων επιδόµατος θέρµανσης, χωρίς όµως να προσδιορίζει ποιοι
θα είναι.
Το δεύτερο άρθρο της εν λόγω τροπολογίας αναφέρεται στις
έκτακτες παρατάσεις διαδικασιών ειδικής διαχείρισης και πλειοδοτικών διαγωνισµών του ν.4307/2014.
Η τρίτη τροπολογία µε αριθµό 587/55 αναφέρεται στη διαδικασία ορισµού σχολικών µονάδων για το πρόγραµµα «Σχολικά
Γεύµατα». Το πρόγραµµα έχει ως περιεχόµενο την εξυπηρέτηση
αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας
δηµόσιας εκπαίδευσης µε την κατάρτιση δηµόσιων συµβάσεων.
Αφορά κυρίως µια προσπάθεια διασαφήνισης αρµοδιοτήτων των
εµπλεκόµενων Υπουργείων. Σωστά οι δαπάνες για τη δράση του
προγράµµατος καλύπτονται από τον προϋπολογισµό.
Επανέρχοµαι στο κύριο σώµα του νοµοσχεδίου. Όπως τόνισα
και στην πρωτολογία µου, εξυπακούεται πως δεν θα καταψηφίσουµε συγκεκριµένες διατάξεις, που, αν ιδωθούν µεµονωµένα
και χωρίς το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, αποτελούν έστω και ελάχιστες, αποσπασµατικές βελτιώσεις. Θα ήταν
µεγάλο λάθος, όµως, αυτό να εκληφθεί ως µήνυµα ότι δεν βλέπουµε, ότι δεν αντιλαµβανόµαστε το ευρύτερο πλαίσιο. Όπως
επισήµανα και νωρίτερα, δεν αποπροσανατολιζόµαστε από τις
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όποιες µικροεπεµβάσεις µε µεµονωµένα θετικό πρόσηµο. Βλέπουµε καθαρά το ευρύτερο πλαίσιο και τις συνθήκες που έχουν
διαµορφωθεί. Το ίδιο και οι πολίτες.
Γνωρίζουµε και υπογραµµίζουµε ότι η χώρα δεν είναι απλώς
ανοχύρωτη µπροστά σ’ αυτό που µε µαθηµατική ακρίβεια έρχεται, όταν καθαρογραφεί ο λογαριασµός από τη διαχείριση της
πανδηµίας, αλλά ότι βρίσκεται ακόµα σε πιο δυσµενή και ανυπεράσπιστη κατάσταση απ’ ό,τι πριν, χάρη στις συγκεκριµένες κυβερνητικές πολιτικές και εµµονές.
Ακριβώς επειδή η χώρα, η κοινωνία και το σύστηµα υγείας
είναι ανοχύρωτα, το ΜέΡΑ25 αναλαµβάνει πρωτοβουλία για την
άµεση κατάθεση σχεδίου τροπολογίας στη Βουλή, ένα σχέδιο
που ανταποκρίνεται στις πιεστικές σηµερινές ανάγκες των γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ. Δίνουν εκ µέρους της κοινωνίας
τον αγώνα εναντίον της πανδηµίας.
Είναι το ελάχιστο, που εµείς ως ΜέΡΑ25 µπορούµε να κάνουµε, πέρα από το να ενώσουµε τη φωνή µας µε τους ανθρώπους του ΕΣΥ. Οφείλουµε να διαχωρίσουµε τις απαιτούµενες
παρεµβάσεις χρονικά ανάµεσα σε υπερεπείγουσες και επείγουσες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Στην παρούσα φάση
είναι άµεση προτεραιότητα να σωθούν ζωές. Αυτή είναι η πλέον
επείγουσα ανάγκη.
Πρώτον, επαναλαµβανόµενα τεστ σε όλο το προσωπικό του
ΕΣΥ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό των µονάδων υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της
µάχης µε τον κορωνοϊό COVID-19. Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας η προστασία της υγείας των υγειονοµικών που
µάχονται κατά της πανδηµίας και η διασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας των νοσοκοµειακών και λοιπών δηµόσιων µονάδων
υγείας.
Δεύτερον, οργανική ένταξη του επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, στις θέσεις και τις υγειονοµικές µονάδες που ήδη υπηρετεί. Είναι πολλές οι περιπτώσεις,
όπου συµβάσεις επικουρικών ιατρών έχουν υπερβεί το ορισµένο
όριο των είκοσι τεσσάρων µηνών. Οι σιωπηρές παρατάσεις µέσω
υπουργικών εγκυκλίων δεν λύνουν επ’ ουδενί το πρόβληµα,
καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναγνωρίζει δαπάνη µισθοδοσίας πέραν των είκοσι τεσσάρων µηνών για επικουρικούς γιατρούς. Το ΕΣΥ διατρέχει άµεσο κίνδυνο να χάσει από το δυναµικό του χίλιους εκατό γιατρούς, των οποίων οι συµβάσεις έχουν
λήξει.
Η µόνη πραγµατική λύση είναι η άµεση οργανική ένταξη του
επικουρικού ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ που υπηρετεί ως επικουρικό τουλάχιστον δώδεκα µήνες, ενισχύοντάς το ουσιαστικά
και ανοίγοντας τον δρόµο για την πλήρωση των κενών θέσεων
στα οργανόγραµµατα των νοσοκοµείων και των λοιπών δηµόσιων
µονάδων υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Απατζίδη.
Σας παρακαλώ πολύ να αναφερθούµε µόνο στο νοµοσχέδιο.
Τα σχετικά µε την ηµέρα τα είπατε το πρωί, τα είπαν και οι Αρχηγοί σας. Τροπολογίες δεν υπάρχουν. Κατατέθηκαν όλες από
χτες.
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις.
Το άρθρο 1 δεν κάνει ξεκάθαρο ποιοι θα είναι οι φορείς αυτών
των ΚΔΑΠ. Θα είναι ιδιωτικοί φορείς; Θα είναι ΜΚΟ; Θα µπορούν
αυτοί οι φορείς να στεγάζονται ακόµα και σε δηµόσια σχολεία;
Θα είναι ωφελούµενοι και οι παράνοµοι αλλοδαποί;
Έπειτα, το άρθρο αυτό δίνει υπερβολική εξουσιοδότηση σε
Υπουργούς, ώστε µε διάφορες ΚΥΑ να µπορούν να αλλάζουν τα
πάντα, χωρίς να έχει λόγο η Βουλή.
Επιπλέον, δεν διευκρινίζονται οι χρονικές περίοδοι όπου διενεργούνται τα προγράµµατα ΚΔΑΠ. Τι γίνεται µε τους καλοκαιρινούς µήνες, µε τις περιόδους Χριστουγέννων και εορτών; Το
κρίσιµο για τα παιδιά αυτά είναι να µη χαλάσει η ρουτίνα τους,
το οργανωµένο πρόγραµµά τους, το ωράριό τους.
Στο άρθρο 4 δεν κάνει διαχωρισµό, ώστε οι δικαιούχοι να είναι
µόνο Έλληνες πολίτες. Στην παράγραφο 2, όπου προβλέπονται
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ως δικαιούχοι άστεγοι, προστέθηκε και η κατηγορία των ατόµων
που διαβιούν σε ξενώνες µεταβατικής φιλοξενίας, δηλαδή οι λαθροµετανάστες.
Άρθρο 9. Το επίδοµα δίνεται και σε τέκνα αλλοδαπών. Ενσωµατώνονται σε όλους τους νόµους του ελληνικού κράτους εις
βάρος του ελληνικού λαού.
Στο άρθρο 16 ο ηλεκτρονικός τρόπος κοινοποίησης αποφάσεων του ΟΠΕΚΑ δεν είναι πανάκεια. Η πάροδος µιας ορισµένης
προθεσµίας δεν σηµαίνει ότι ο δικαιούχος έλαβε γνώση. Μεγάλη
µερίδα των Ελλήνων πολιτών, ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι, δεν είναι
εξοικειωµένοι µε τη νέα ψηφιακή εποχή.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, λόγω της πανδηµίας, το νοσοκοµειακό
περιβάλλον αποτελεί ένα ιδιαίτερο, σύνθετο εργασιακό περιβάλλον, µε πληθώρα βιολογικών, φυσικών, χηµικών και οργανωτικών
παραγόντων κινδύνου. Έχουν κατατεθεί αιτήµατα από τις ΠΙΣ,
ΟΕΝΓΕ, ΙΣΑ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ, ΕΝΕ, από σωµατεία νοσοκοµείων
για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλου του υγειονοµικού
προσωπικού. Προτίθεστε να τους εντάξετε;
Επιπλέον, ως ελάχιστο φόρο τιµής και προσφοράς, προτίθεστε να τους χορηγήσετε το επίδοµα Χριστουγέννων; Σε διαφορετική περίπτωση αποτελεί ξεκάθαρο εµπαιγµό προς το πρόσωπό τους. Με ποιον τρόπο, δηλαδή, στηρίξατε το ΕΣΥ;
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ΕΣΥ δεν λύνεται µόνο µε προσλήψεις. Μα, είναι δυνατόν; Αν δεν έχουµε υγειονοµικό προσωπικό, πώς θα γίνουν άλλες πολιτικές υγείας; Κάνετε επιτάξεις και
µαλώνετε µε τους ιδιώτες για τη µελλοντική τους αποζηµίωση.
Απίστευτα πράγµατα! Αυτό είναι το νόηµα της επίταξης;
Επιπλέον, έχουν γίνει καταγγελίες για µετακίνηση προσωπικού
-ακούστε- από δηµόσια νοσοκοµεία σε ιδιωτικά, µε σκοπό τη στελέχωσή τους. Μα, έτσι αποδυναµώνετε την πρωτοβάθµια υγεία.
Ολέθριο λάθος!
Άρθρο 21. Γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µονάδες και χρηµατοδότηση αυτών. Τι εθνικότητας
θα είναι, άραγε, οι υπέργηροι; Το ίδιο συµβαίνει και µε την παράγραφο 4 του άρθρου 24, καθώς δεν αναφέρεται η εθνικότητα
των δικαιούχων.
Άρθρο 33. Η πρώτη δόση µέσα στον Νοέµβριο; Εµπαίζουν
τους Έλληνες; Το ανωτέρω χρονικό διάστηµα είναι πολύ σύντοµο. Πρέπει να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη µε την καταβολή της δόσης του Νοεµβρίου 2020 τουλάχιστον µέχρι τις
31-3-2021, καθώς και πάλι βρισκόµαστε σε καθεστώς καραντίνας
από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Άρθρο 38. Ποια τα πρόσωπα αυτά, που δεν τους επιβάλλονται
µέτρα διοικητικού καταναγκασµού και δεν διώκονται ποινικά, και
τι είναι η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ανεξαρτήτως του
χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές; Ποια
τα πρόσωπα αυτά, που οι πράξεις και τα µέτρα καταλογισµού
και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται; Ποια είναι τα πρόσωπα αυτά, που το αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει
η ποινική δίωξη; Απαλλαγή φυσικών προσώπων για οφειλές και
µη καταβολές που οδηγούν σε επιβάρυνση του δηµοσίου; Μήπως για να «ξεπλυθούν» κάποιοι;
Άρθρο 50. Η απόλυτη γραφειοκρατία σε όλο της το µεγαλείο!
Δεν έχουν καταρτιστεί ισολογισµοί. Για να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού, εφεξής προτείνεται η πρόβλεψη ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση µη έγκαιρης κατάρτισης αυτών.
Άρθρο 53. Δίνετε υπερεξουσίες στον Υπουργό. Λευκή επιταγή
για τα άτοµα που θα ορίζονται, µαύρο σκοτάδι για τυχόν αµοιβές
και αποζηµιώσεις.
Άρθρο 56. Πρέπει µε κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η προστασία
των προσωπικών δεδοµένων, προκειµένου να µην παραβιάζονται.
Άρθρο 61. «Ο διοικητής θα αναθέτει». Όργιο εξυπηρετήσεων
προς δικηγόρους και µηχανικούς. Δεν διευκρινίζετε ούτε τα κριτήρια επιλογής ούτε το πώς θα αµείβονται. Ξεκάθαρη διάταξη,
για να εξυπηρετηθούν «ηµέτεροι».
Άρθρο 62, και τελειώνω. Να διευκρινιστεί ότι δεν προορίζονται
για αλλοδαπούς. Αν διευκρινιστεί αυτό, φυσικά και η Ελληνική
Λύση είναι θετική. Επίσης, να προσδιορίζουν τα εισοδηµατικά
τους κριτήρια.
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Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 64.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Αθανασίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα, γυναίκες και άντρες,
νέοι και νέες, βιώνουν την άγρια βία του βάρβαρου συστήµατος,
την εργοδοτική και κρατική τροµοκρατία, την καταστολή. Μαζί,
έχουν τη δύναµη να αποκρούσουν κάθε µορφή βίας, να διεκδικήσουν όσα τούς ανήκουν.
Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους, γυναίκες και άντρες, τους
νέους και τις νέες, συνολικά, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να
κάνουν δική τους υπόθεση την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής
και των δικαιωµάτων τους, να σταθούν απέναντι στις συνθήκες
της βαρβαρότητας και των ελάχιστων δικαιωµάτων, της ελάχιστης ικανοποίησης των αναγκών που παρέχει η εξουσία του κεφαλαίου. Η ταξική διαχείριση της πανδηµίας, η προτεραιότητα
της καπιταλιστικής ανάπτυξης έναντι της υγείας, της ζωής και
των δικαιωµάτων είναι χαρακτηριστικό της απανθρωπιάς του συστήµατος.
Καλούµε να οργανωθούν, κλείνοντας τα αυτιά τους σε όσους
συκοφαντούν τις εργατικές, λαϊκές οργανώσεις, να σταθούν απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος, σε όλους τους µηχανισµούς
που τροµοκρατούν, καταστέλλουν, σέρνουν αγωνιστές στα
αστυνοµικά τµήµατα, επιβάλλουν πρόστιµα σε εκπροσώπους
κοµµάτων και φορέων, επιχειρούν να σπείρουν τον φόβο για τη
συµµετοχή τους στους αγώνες.
Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι κυβερνήσεις τους δεν θα πάψουν, όσο έχουν τα κλειδιά της οικονοµίας, όσο έχουν την ίδια
την εξουσία, να διαµορφώνουν συνθήκες τέτοιες που να αυξάνουν τα κέρδη τους, µε την όλο και µεγαλύτερη µείωση των µισθών και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων. Κανείς δεν µπορεί να συµβιβάζεται µε τα λίγα, τα
ελάχιστα, δεν µπορεί να βάζει χαµηλά τον πήχη, γιατί θα απαιτούν να πηγαίνει όλο και πιο χαµηλά, να συµβιβάζονται κάθε
φορά µε ακόµα πιο λίγα.
Η αντιπαράθεση του ΚΚΕ δεν έχει καµµία σχέση µε αυτή που
είδαµε µεταξύ της Κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κοµµάτων που ερίζουν για το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Για εµάς, τον αµύθητο πλούτο τον δηµιουργούν οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, τα λαϊκά
στρώµατα και διεκδικούµε µαζί τους τον πλούτο που παράγουν.
Διεκδικούµε µαζί τους την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
τους.
Μόνο µε την πρόταση του ΚΚΕ για άλλη µορφή οργάνωσης
της οικονοµίας, µε την εξουσία της εργατικής τάξης, της µόνης
που µπορεί να απαλλάξει τον λαό από τη δικτατορία του κεφαλαίου µπορεί µόνιµα και οριστικά να αντιµετωπιστούν τα µεγάλα
προβλήµατα της ανεργίας, της ανέχειας, της φτώχειας, της έλλειψης δοµών, ασφαλών, σύγχρονων για τα παιδιά, τους ηλικιωµένους, της έλλειψης στέγης για όλους, της ιδιωτικοποίησης της
γης, που είναι σήµερα πανάκριβο εµπόρευµα. Το νέο κοινωνικό
οικονοµικό σύστηµα θα εξαλείψει την εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο.
Οι τροπολογίες που καταθέσαµε απορρίπτονται από την Κυβέρνηση. Απορρίπτει, δηλαδή, την επιδότηση όλων των ανέργων
και των αυτοαπασχολούµενων από τον ΟΑΕΔ. Απορρίπτει την
πρόταση για τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό, όπως
και τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, που ήταν δικαίωµα µέχρι το 2012, το οποίο εσείς καταργήσατε.
Απορρίπτει την πρόταση να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι του
ιδιωτικού τοµέα το δώρο Χριστουγέννων µε βάση τον συλλογικό
µισθό και όχι το επίδοµα αναστολής ή του προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Στην τροπολογία µας έχουµε το παράδειγµα του µάγειρα, που, ενώ ο συλλογικός µισθός του είναι 863 ευρώ και
έπρεπε να είναι το αντίστοιχο δώρο, δίνετε 534 ευρώ το επίδοµα
της αναστολής, δηλαδή 330 ευρώ λιγότερα ως δώρο Χριστουγέννων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε εκφράσει τις θέσεις µας για τα άρθρα του νοµοσχεδίου κι έχουµε πει ότι θα ψηφίσουµε τα άρθρα που, έστω και σε
κάτι, ανακουφίζουν.
Για τις υπουργικές τροπολογίες, στην τροπολογία µε αριθµό
581/50 µε τα εννέα άρθρα, αν υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσουµε χωριστά -βλέπω τώρα ότι µάλλον χωριστά τα βάζετε- τις
τροπολογίες, θα ψηφίζαµε το άρθρο 9, που αυξάνει το ελάχιστο
εισόδηµα για τον µήνα Δεκέµβριο. Διότι δεν έχουµε δικαίωµα να
στερήσουµε ούτε ένα ευρώ επιπλέον στην πλειοψηφία του κόσµου. Όµως, για την τροπολογία συνολικά θα ψηφίσουµε «παρών».
Για την τροπολογία 585/53 και την τροπολογία 587/55 δεν θα
καταψηφίσουµε.
Η τροπολογία µας µε αριθµό 569/38, που αφορά τους συνταξιούχους του ΟΤΕ, έγινε αποδεκτή, αλλά ως τροπολογία της
Νέας Δηµοκρατίας. Εµάς, βέβαια, δεν µας πειράζει και το λέµε
εδώ. Αρκεί το πρόβληµα των εργαζοµένων να λυθεί κι ας κάνατε
το κόλπο αυτό.
Επίσης, θα ψηφίζαµε την τροπολογία που αφορά την παροχή
προθεσµίας στους υποψήφιους σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς για την προσκόµιση του παράβολου των 3 ευρώ.
Έχουµε κάνει ως ΚΚΕ αρκετές παρεµβάσεις, όπως η τροπολογία
στην αυριανή Ολοµέλεια και θεωρούµε ότι είναι άδικο για το παράβολο των 3 ευρώ να αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί.
Σε άλλες τροπολογίες εκφράσαµε τη σύµφωνη γνώµη µας.
Θέλουµε, έστω και τώρα, να καλέσουµε την Υφυπουργό να απαλείψει από το άρθρο 24, για το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής
ανασφάλιστων υπερηλίκων την αύξηση του ορίου ηλικίας από
εξήντα πέντε στα εξήντα επτά. Δεν ξέρω αν µας παρακολουθεί
η κυρία Υφυπουργός. Θέλουµε, έστω και τώρα, να απαλείψει
αυτή την προσθήκη που κάνει για τις προϋποθέσεις χορήγησης
του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής.
Στο άρθρο 25, να αυξήσει τα εισοδηµατικά κριτήρια.
Να απαλείψει από το άρθρο 17 την παράγραφο 2, το δεύτερο
σηµείο -το ανέφερα και στην πρωτολογία µου-, που προβλέπει
τη λήξη των συµβάσεων του επικουρικού προσωπικού των δοµών
που δεν θα είναι στους προσωρινούς πίνακες. Αφορά εκατό εργαζόµενους µε πάνω από έξι χρόνια υπηρεσίας. Ζητάµε εδώ να
παραταθεί η σύµβασή τους, όπως και στους επικουρικούς της
υγείας.
Ζητάµε να αποσύρει το άρθρο 31. Βέβαια, είναι εµβληµατικό
για εσάς. Ωστόσο, απευθυνόµαστε σε όλους τους εργαζόµενους
και τους καλούµε να συµµετέχουν στην αυριανή εικοσιτετράωρη
απεργία. Η µαζική συµµετοχή των εργαζοµένων να στείλει µήνυµα και να διεκδικήσει µέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής
και των δικαιωµάτων, να δηµιουργήσει τους όρους για αποτελεσµατική αντιµετώπιση του νέου Αρµαγεδδώνα που ήδη έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του πορίσµατος της επιτροπής
Πισσαρίδη, που περιέχει όλες τις αξιώσεις του µεγάλου κεφαλαίου για τις παραπέρα εργασιακές και ασφαλιστικές ανατροπές, για µεγαλύτερη στήριξη των συνδυασµών που θα πληρώσει
από τις σάρκες του ο λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να µην αποδεχθεί ο κατώτερος µισθός να αντικατασταθεί µε
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Να µην αποδεχθεί τη δουλειά
ήλιο µε ήλιο κι αυτή πολλές φορές εντελώς απλήρωτη ή µε έναν
πενιχρό µισθό. Να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση της υγείας, της
παιδείας, της ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας. Να σταθεί
απέναντι στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού, που θα οξύνει ακόµα παραπέρα την ήδη τραγική κατάσταση. Να ανατρέψει
την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης.
Θέλουµε, τέλος, να σηµειώσουµε ότι καµµία απαγόρευση,
καµµία παρέµβαση της Αστυνοµίας και καµµία εισαγγελική
πράξη δεν πρόκειται να βάλει στον γύψο τις διεκδικήσεις και
τους αγώνες των εργαζοµένων, του λαού και της νεολαίας για
τις σύγχρονες ανάγκες.
Οι εργαζόµενοι, ο λαός δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν
την Κυβέρνηση να αξιοποιεί την πανδηµία, τις απαγορεύσεις και
να συνεχίζει αδιάκοπα να συνθλίβει τη ζωή του και να πειθαρχεί
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σε απαγορεύσεις των συναθροίσεων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η απουσία του Υπουργού είναι σηµαντική. Εκπροσωπείται, βέβαια, η Κυβέρνηση από την Υφυπουργό, την κ. Μιχαηλίδου. Ο Υπουργός,
όµως, έχει το µέγα βάρος σε σχέση µε τις διατάξεις οι οποίες εισάγονται για ψήφιση. Υπάρχουν θέµατα στα οποία δεν ξέρουµε
ποιος θα µας απαντήσει. Εκτός αν µας απαντήσει η κυρία Υφυπουργός.
Θα πω ότι σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, το Σάββατο ή την
Κυριακή, έδωσε µία συνέντευξη ο κύριος Υπουργός και είχε αναφερθεί ότι µε τις συντάξεις του Νοεµβρίου θα δίνονταν και οι
προσωρινές συντάξεις αυξηµένες κατά 50% ή 70%, όπως επίσης
και τα αναδροµικά. Δόθηκαν οι συντάξεις. Δεν δόθηκαν τα αναδροµικά. Δεν ξέρω τι έχει συµβεί.
Ακούστηκαν διάφορα για τον κατώτατο µισθό. Να πούµε εξαρχής ότι ο κατώτατος µισθός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
τον Φεβρουάριο του 2019 έχει παραµείνει ο ίδιος. Υπήρξε παράταση της προθεσµίας µέχρι τον Μάρτιο του 2021. Δεν ξέρω.
Έπρεπε ήδη η επιτροπή να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία. προκειµένου να γίνει σύγκλιση και να υπάρξει η τριµελής επιτροπή, να
υπάρχει η διαδικασία της περαιτέρω διαβούλευσης για τον κατώτατο µισθό. Ξεκίνησε η επιτροπή; Λείπει ο Υπουργός. Αν ήταν
εδώ, θα µας έλεγε. Γι’ αυτό είπα ότι η απουσία του είναι µείζον
ζήτηµα.
Σε σχέση µε όσα ανέφερε ο Υπουργός στην παρουσία του,
υπήρξε µια ίσως δύσκολη δυνατότητα από πλευράς του να κατανοήσει τις θέσεις του Κινήµατος Αλλαγής. Οι θέσεις του Κινήµατος Αλλαγής ήταν σαφείς εδώ, συγκεκριµένες, αιτιολογηµένες
και όσα ακούστηκαν και όσα είπαµε ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα.
Ο Υπουργός µάλλον θέλει να τα δει όπως τα βλέπει. Ίσως του
χαλάµε κάποιο σενάριο. Όµως, δεν απάντησε σε καµµία από τις
συγκεκριµένες ερωτήσεις τις οποίες θέσαµε. Δεν απάντησε απολύτως τίποτα.
Εµείς είµαστε -επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε- ξεκάθαροι. Και
το λέµε για άλλη µια φορά ότι είµαστε υπέρ της ενίσχυσης των
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, αλλά παράλληλα απαιτείται
και η διασφάλιση των εσόδων του ΟΑΕΔ, προκειµένου να ανταποκρίνεται στον κρίσιµο κοινωνικό του ρόλο. Αναφέροµαι στο
άρθρο 31. Είµαστε αντίθετοι στην υποβάθµιση προγραµµάτων
κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης, που συνεπάγεται
το µέτρο το οποίο είναι προς ψήφιση. Είµαστε αντίθετοι, δηλαδή,
σε ένα µέτρο, το οποίο, όπως εισάγεται από την Κυβέρνηση, ανακυκλώνει τη φορολογία. Υπερασπιζόµαστε την ελάφρυνση των
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, αλλά ταυτόχρονα είµαστε
υπέρ του κοινωνικού δεσµού του εργαζόµενου µε τον άνεργο και
της επιχείρησης µε τον εργαζόµενο.
Ξαναλέµε ότι πρέπει η µισθολογική δαπάνη για κάθε επιπλέον
πλήρη θέση εργασίας στις επιχειρήσεις να υπολογίζεται ως
έξοδο που εκπίπτει από τη φορολογία µε συντελεστή αυξηµένο
κατά 50%. Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνουµε εµείς και όχι
µέσω του ΟΑΕΔ να γίνει η όλη διαδικασία και να έχουµε µείωση
των εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, αν είχε ακουστεί η πρότασή
µας, θα ήταν µεγαλύτερο όφελος για τις εταιρείες και, δεύτερον,
θα ήταν η στήριξη των υγιών επιχειρήσεων.
Υπάρχει ένα ερώτηµα το οποίο πλανάται και δεν έχει απαντηθεί. Ποιο; Όταν αποφασίζεται και µε τη νοµοθετική διάταξη να
γίνει η διαδικασία αυτή µείωσης των εσόδων του ΟΑΕΔ έµµεσα,
έχει προηγηθεί κάποια οικονοµοτεχνική µελέτη, η οποία αποδεικνύει τη βιωσιµότητα του ΟΑΕΔ; Υπάρχει κάτι τέτοιο ή έχει γίνει
στον αέρα;
Διότι, κύριε Πρόεδρε, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασµού θα
επιφέρει -και το λέµε- µειώσεις στον Ειδικό Λογαριασµό για την
Απασχόληση και την Κοινωνική Κατάρτιση και ειδικότερα, τη µείωση των ΛΑΕΚ και στη µείωση στους λογαριασµούς κοινωνικής
πολιτικής. Και από αυτούς τους δύο λογαριασµούς χρηµατοδο-

2903

τούνται οι λειτουργίες φορέων τριµερούς χαρακτήρα, το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο ΟΜΕΔ, ο ΕΛΟΕΝ κ.λπ.. Είναι ζητήµατα τα οποία δεν µας
απάντησε ο κύριος Υπουργός.
Όσον αφορά στις τροπολογίες και συγκεκριµένα αναφέροµαι
στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 581, στο άρθρο 5
παράγραφος 1 αναφέρεται ότι η θητεία των διοικητικών οργάνων
συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν.1264 θα παραταθεί. Πράγµατι.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι, όταν αναφέρεται θητεία διοικητικών οργάνων, δεν περιλαµβάνονται ούτε η εξελεγκτική επιτροπή που
εκλέγεται την ίδια µέρα που εκλέγονται τα διοικητικά συµβούλια
ούτε οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων. Εάν θα γίνει δεκτό και
δεν απαλειφθεί η λέξη «διοικητικών», τι θα σηµαίνει; Θα σηµαίνει
ότι θα γίνουν οι εκλογές από το διοικητικό συµβούλιο χωρίς να
έχει πάρει τον λόγο η εξελεγκτική επιτροπή, άρα δεν θα µπορούν
να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Θα βρεθεί σε αδιέξοδο το
Υπουργείο. Δυστυχώς, δεν το αντελήφθη, δεν απάντησε. Δεν
ξέρω αν απαντήσει η κυρία Υφυπουργός τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε σχέση µε τις τροπολογίες µας, κύριε Πρόεδρε, για να καταλήξω, δεν υπήρξε καµµία απάντηση για την τροπολογία που
αφορά στην αναστολή διατάξεων για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και για το πτωχευτικό δίκαιο, όπως επίσης και για την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Τι απαντάει το
Υπουργείο σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ενδιαφερόµενοι; Τίποτα. Δεν απάντησε ο Υπουργός γιατί δεν εντάσσει στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και γιατί δεν χορηγεί δώρο
Χριστουγέννων στο προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, όπως επίσης
στους Ένστολους, στα Σώµατα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάµεις. Για έβδοµη φορά κατατέθηκε η τροπολογία! Έβδοµη
φορά! Πού ακούστηκε; Ο Υπουργός είναι απών. Δεν απαντά η
Κυβέρνηση.
Τι θα απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, τους υγειονοµικούς και τους ένστολους; Καµµία απάντηση. Για το «Σικιαρίδειο
Ίδρυµα», την τροπολογία, δεν έδωσε καµµία απάντηση. Παράταση δεύτερης ευκαιρίας για πολλοστή ρύθµιση οφειλών προς
τα ασφαλιστικά ταµεία. Καµµία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε µε
αυτό, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνεστε
ότι µε αυτή τη λογική της Κυβέρνησης να έρχεται εδώ, να εισάγεται ένα νοµοσχέδιο, να γίνεται διάλογος πράγµατι στις επιτροπές και ο Υπουργός να είναι απών, δεν µπορεί να µιλάµε για ορθή
νοµοθετική διαδικασία, για καλή νοµοθέτηση, που θέλει η Κυβέρνηση και επαίρεται η Κυβέρνηση ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, και αυτά είναι τα έργα και οι ηµέρες που έπονται της
Κυβέρνησης, σε σχέση µε τη σηµερινή διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Και πάµε στα δύσκολα τώρα!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Μα, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Διότι, κυρία Φωτίου,
ξέρω τι θα κάνετε.
Δικαιούστε ενάµισι λεπτό, να το ξέρετε, αλλά πιστεύω στα
πέντε να τελειώνουµε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μου είστε πολύ συµπαθής. Θα µου πείτε «ο κ. Κατσώτης πήγε τόσο, ο άλλος
τόσο…». Σας παρακαλώ. Μπορείτε να τα πείτε και σε πέντε
λεπτά. Υπουργός υπήρξατε, έχετε πλέον εµπειρία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ο Υπουργός -που, βέβαια, δραπέτευσε για άλλη µια φορά- ότι η Βουλή αγκάλιασε το
νοµοσχέδιο. Ζούµε σε παράλληλα σύµπαντα; Το νοµοσχέδιο το
ψηφίζει µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Κανένα άλλο κόµµα δεν ψηφίζει
αυτό το νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, έκαναν όλες οι πτέρυγες της Βουλής πολύ σηµαντικές τροπολογίες, δεκαέξι τον αριθµό. Ούτε µία δεν εγκρίνατε.
Τρίτον, κάτω τα χέρια από τον ΟΑΕΔ. Δεν θα τον διαλύσετε
για να τα δώσετε όλα σε ιδιωτικές εταιρείες µε voucher τύπου
«σκόιλ ελικίκου». Καταψηφίζουµε το άρθρο 31.
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Τέταρτον, για τη βία κατά των γυναικών πολλά λέχθηκαν,
ωραία λόγια. Εκατό κέντρα στήριξης της οικογένειας κατά της
ενδοοικογενειακής βίας. Τα φτιάξαµε, τα προτείναµε, τα βάλαµε
στα ΕΣΠΑ και ο κ. Γεωργιάδης µάς είπε ότι τα πάγωσε, διότι δεν
βγήκαµε εµείς, αλλά εξελέγητε εσείς.
Πέµπτον, κάτω τα χέρια από τα δηµοτικά ΚΔΑΠ. Αυτό που κάνετε είναι έγκληµα. Λέτε -δήθεν- ότι δεν πρέπει να κάθονται τα
παιδιά πολλές ώρες µες στα σχολεία. Τα σχολεία είναι οι φάροι
γνώσης, αλληλεγγύης, κεφιού σε κάθε γειτονιά. Να εντάξετε
τώρα το προσωπικό τους σε µόνιµες θέσεις. Κάτω τα χέρια από
τα δηµοτικά ΚΔΑΠ. Μην προχωράτε σε αυτό το έγκληµα.
Έκτον, ο κ. Βρούτσης πράγµατι είπε ότι ο κατώτατος µισθός
δεν βοηθάει την ύφεση. «Από πού και ως πού;», είπε. Αυτό που
ξέρουν και οι πρωτοετείς των ΑΕΙ, ότι, δηλαδή, η ύφεση εξαρτάται κυρίως από την κατανάλωση. Όσο τα εισοδήµατα συµπιέζονται, τόσο µειώνεται η κατανάλωση, τόσο αυξάνεται η ύφεση. Γι’
αυτό βρισκόµαστε στο 10,5%. Δεν το κατάλαβε. Άρα βοηθάει η
αύξηση του κατώτατου µισθού. Και, πράγµατι, δεσµευτήκατε ότι
στο τέλος Νοεµβρίου θα ξεκινήσετε τη διαπραγµάτευση για τον
κατώτατο µισθό µε τους κοινωνικούς εταίρους. Κατάλαβα από
όσα είπε σήµερα ότι αυτό πρέπει να το ξεχάσουµε. Δεν πρόκειται
να ξεκινήσει αυτή την ιστορία.
Καταλαβαίνω την αγωνία της κ. Μιχαηλίδου, που δηλώνει πάρα
πολύ ενθουσιασµένη σήµερα και την καταλαβαίνω, γιατί έχει κληρονοµήσει µεγάλες µεταρρυθµιστικές τοµές από τον ΣΥΡΙΖΑ και
δεν µπορεί να επιδείξει εδώ και ενάµιση χρόνο τίποτα νέο, πέρα
από µικρές βελτιώσεις υφιστάµενων νόµων.
Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Υπουργέ. Θα τις ψηφίσουµε. Τίποτα
πέρα από νοµοθέτηση υφιστάµενων ΚΥΑ.
Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Υπουργέ. Θα τις ψηφίσουµε.
Μόνο που, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι όλο το νοµοσχέδιο, είναι
τα πενήντα από τα εξήντα οκτώ άρθρα. Αυτά δεν είναι µεταρρυθµίσεις. Να σας πω τι είναι µεταρρυθµίσεις.
Μεταρρύθµιση είναι το ψηφιακό, προνοιακό κράτος, που για
πρώτη φορά ιδρύσαµε µε εκατόν είκοσι πέντε κέντρα κοινότητας
και ψηφιακό ΟΠΕΚΑ. Για πρώτη φορά, συγκέντρωσε όλα τα επιδόµατα, για να σταµατήσουν οι πελατειακές δοσοληψίες. Θεσµοθετήσαµε και δώσαµε τo ΚΕΑ σε επτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας, όταν, εν µέσω ανθρωπιστικής κρίσης, η Νέα Δηµοκρατία
είχε σχεδιάσει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τριάντα χιλιάδες άτοµα από δεκατρείς δήµους. Διαµορφώσαµε τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας. Αναµορφώσαµε το επίδοµα παιδιού. Από τα 650.000.000 που το πήραµε, το φτάσαµε στα
1.000.100.000. Θεσπίσαµε τα σχολικά γεύµατα για εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες παιδιά καθηµερινά µε µεσογειακή διατροφή
κατά της παχυσαρκίας. Είχαµε πει ότι το 2021 θα το έπαιρναν
όλα τα παιδιά, οι εξακόσιες χιλιάδες παιδιά του δηµοτικού.
Τι κάνατε, κυρία Υφυπουργέ; Τα φτάσατε εκεί, στα εκατόν
ογδόντα πέντε και τα αφήσατε. Και τώρα µας λέτε ότι τι καλά
που είναι, εσείς, που τα λέγατε «συσσίτια». Διπλασιάσαµε τα
voucher για βρεφονηπιακούς σταθµούς, γιατί τα παραλάβαµε
από 75.000 και τα φτάσαµε στα 155.000.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελείωσα.
Δώσαµε για πρώτη φορά επίδοµα ενοικίου σε διακόσια
ογδόντα χιλιάδες νοικοκυριά. Συγχρηµατοδοτήσαµε την πρόνοια, από 789 εκατοµµύρια που την παραλάβαµε σε 3,5 δισεκατοµµύρια. Δηµιουργήσαµε τον πρωτοποριακό νόµο για την
αναδοχή, υιοθεσία και για την επιτροπή ανηλίκων.
Καταλαβαίνουµε καλά ότι όλο το διάστηµα που εµείς χτίζαµε
το κράτος πρόνοιας, η Νέα Δηµοκρατία µάς κατηγορούσε ότι πετάµε λεφτά για αντιαναπτυξιακά µέτρα. Δυστυχώς, η κοινωνία
βιώνει σήµερα οδυνηρά τι σηµαίνει ο νεοφιλελευθερισµός του κ.
Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Φωτίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για την οικονοµία του χρόνου
δεν χρειάζεται να µακρηγορήσουµε. Έχουµε φτάσει αρκετά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αργά.
Με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει το εµβληµατικό
άρθρο 31, το οποίο βοήθα τον Έλληνα µισθωτό και τον Έλληνα
µικροµεσαίο επιχειρηµατία να ελαφρυνθεί από τις ασφαλιστικές
εισφορές, πλέον γνωρίζει ο Έλληνας µισθωτός ότι τα 400 ευρώ,
τα 300 ευρώ, 350 ευρώ, τα 250 ευρώ παραπάνω τα οποία θα
πάρει, ο ΣΥΡΙΖΑ τα καταψηφίζει. Αυτή είναι η στάση ενός κόµµατος το οποίο καµώνεται, λέει ότι είναι φιλολαϊκό.
Να γνωρίζει, λοιπόν, ο Έλληνας ότι το άρθρο 31, µε το οποίο
ελαφρύνεται το ελληνικό νοικοκυριό, ο Έλληνας µισθωτός, από
τις ασφαλιστικές εισφορές, ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Το ξαναλέω, το καταψήφισε! Άρα τα λεφτά αυτά, το ζεστό χρήµα το
οποίο θα πάρει ο Έλληνας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να το πάρει. Είναι
αντίθετος.
Να συνεχίσουµε µε δύο, τρεις επισηµάνσεις. Ακούστηκαν διάφορα. Στα µαθηµατικά και στην αριθµητική ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται
ότι δεν είναι πολύ καλός. Ακούσαµε, για παράδειγµα, ότι θα χαθούν 1.200.000.000 πόροι από τον ΟΑΕΔ. Μετά έγιναν
1.500.000.000. Δεν ξέρω, να κατασταλάξετε κάπου, να το βρείτε
λίγο, γιατί είστε τόσο πρόχειροι, ιδιαίτερα όταν καταψηφίζετε ένα
τέτοιο άρθρο, το οποίο δίνει στον Έλληνα ανάσα. Αυτός είναι ο
υποκριτικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αρνείται στην περίοδο της πανδηµίας κάτω από συνθήκες COVID, κάτω από συνθήκες µεγάλης
οικονοµικής πίεσης, στον Έλληνα να πάρει λεφτά, στον µικρό και
µεσαίο επιχειρηµατία να ελαφρυνθεί µέσω των εισφορών. Θα καταγραφεί ιστορικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε ένα τέτοιο βοήθηµα.
Μίλησε ο κ. Σκουρλέτης για lockdown, όπως ακούσαµε και διάφορα άλλα αστεία ότι είναι, λέει, µια ελάφρυνση 2,8 ευρώ και τα
λοιπά. Σας το ξαναλέω είναι πάνω από 400 ευρώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Φωτίου, σας άκουσε και ήρεµος όλους. Και δεν είναι από τα
ήρεµα παιδιά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν εσάς, κυρία Φωτίου, των
στελεχών σας που µένετε µέσα στα ακριβά προάστια της Αριστεράς του χαβιάρι, σας περισσεύουν τα 300 ευρώ, τα 400 ευρώ
και τα 450 ευρώ, στον Έλληνα που µας παρακολουθεί αυτή τη
στιγµή και δοκιµάζεται είναι πολύτιµα αυτά τα λεφτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αυτά τα λεφτά σήµερα τα στέρησε. Να το
µάθει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η Αριστερά του χαβιάρι, των
βορείων προαστίων, η Αριστερά εκείνη η οποία αρνείται να δώσει
πόρους στο ελληνικό νοικοκυριό.
Είσαστε πρόχειροι. Είσαστε εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρετε καν
εάν το έλλειµµα στον ΟΑΕΔ θα είναι 1,2 δισ. ή 1,5 δισ. ή 3 δισ. ή
50 δισ.. Είσαστε πρόχειροι!
Θα πω και δύο τελευταία. Κοιτάξτε, ούτε καν ξέρατε τι αντανάκλαση έχουν αυτές οι πολιτικές, πόσο κόσµο αφορούν. Ένα
εκατοµµύριο διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα
έξι Έλληνες είναι αυτοί στους οποίους αρνείστε το βοήθηµα. Θα
απολογηθείτε και θα απολογείστε για αυτό. Διακόσιες εξήντα
πέντε χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι επιχειρήσεις είναι εκείνες στις
οποίες αρνείστε µε την ψήφο σας, την άρνησή σας στο άρθρο
31, να ελαφρυνθούν. Να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, γιατί µας
λέτε -καµώνεστε!- ότι είστε οι φιλολαϊκοί, αυτοί που δίνουν και
εµείς είµαστε οι κακοί νεοφιλελεύθεροι, αυτοί που παίρνουν. Αν,
λοιπόν, εσείς ήσασταν κυβέρνηση, δεν θα µειωνόντουσαν οι
ασφαλιστικές εισφορές. Να το γνωρίζει ο Έλληνας. Είστε βαθιά
υποκριτές και αυτό πρέπει όλοι να το γνωρίζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κάτι τελευταίο και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε
να δείτε, επειδή είπε κάποια πράγµατα ο κ. Φάµελλος για µπίζνες
του Υπουργείου Εργασίας. Για µπίζνες να πάτε στον κ. Πετσίτη,
να πάτε στον κ. Καλογρίτσα, να πάτε σε όλους αυτούς -ξέρετεπου έκαναν µπίζνες µε τα εξοπλιστικά στη Σαουδική Αραβία και
µε τα γεύµατα για τους µετανάστες, τα οποία ψάχνει η OLAF.
Και τέλος, επειδή ακούσαµε από τον φίλο κ. Μπάρκα ότι ακούστηκαν, λέει, κάποια µακάβρια. Να πάτε να κοιτάξετε την «ΑΥΓΗ»
µε τους τάφους και τον κ. Γιαννούλη, τον χυδαίο κ. Γιαννούλη µε
τις αθλιότητες που έλεγε, ότι η Κυβέρνηση σκοτώνει όσους πεθαίνουν για τον κορωνοϊό. Λίγη σοβαρότητα!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μαρκόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Μιχαηλίδου για δύο λεπτά, σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αγαπητοί Βουλευτές, µε βλέπετε και
κρατιέµαι. Τόση ώρα κρατιέµαι και είµαι και αισιόδοξη. Αλλά δεν
γίνεται! Η Αντιπολίτευση ψεύδεται.
Κάτω, λέει, τα χέρια από τα ΚΔΑΠ, µην κλείνετε τα δηµοτικά
ΚΔΑΠ. Δεν κλείνουµε κανένα ΚΔΑΠ. Αυτό που κάνουµε είναι ότι
θεσπίζουµε ενιαίους κανόνες, έτσι ώστε τα παιδιά µας να είναι
προστατευµένα, να είναι σε ένα ρυθµισµένο περιβάλλον και όχι
στον αέρα.
Διπλασιάσατε, λέει, τα voucher για βρεφονηπιακούς σταθµούς
µέσα στην περίοδό σας. Ψέµατα! Φτιάξατε, λέει, δοµές, ξενώνες
και τη γραµµή προστασίας και συµβουλευτικής για τις κακοποιηµένες γυναίκες. Μάλιστα, το είπατε και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να το πει. Ψέµατα, δεν το φτιάξατε
εσείς. Με χρηµατοδότηση του 2009 εξασφαλίστηκε και υλοποιήθηκε το 2011 πιλοτικά και το 2012 σε όλη την επικράτεια. Ψεύδεστε! Φτιάξατε, λέει, εκατό κέντρα για τις κακοποιηµένες
γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι αυτά τα εκατό κέντρα στα
οποία µόλις αναφερθήκατε;
Βεβαίως, λοιπόν, και είµαι ενθουσιασµένη. Βεβαίως και είµαι
αισιόδοξη. Και είµαι αισιόδοξη και ενθουσιασµένη που λέω την
αλήθεια. Και είµαι ενθουσιασµένη που είµαι σε αυτή την Κυβέρνηση. Και είµαι ενθουσιασµένη που σε ενάµιση χρόνο έχω -αλλά
έχουµε όλοι µαζί, µε τους Βουλευτές µας και την Κυβέρνησηδείξει έργο.
Στο Υπουργείο µας, στο κοµµάτι το δικό µου, έχουµε θεσπίσει
το επίδοµα γέννησης, το καινούργιο επίδοµα δύο χιλιάδων ευρώ
για όλα τα παιδιά. Έχουµε αυξήσει -µε πόρους εθνικούς, όχι ευρωπαϊκούς- κατά 20% τα κουπόνια σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Έχουµε ξεκινήσει πρόγραµµα αναβάθµισης των υπηρεσιών µέσα σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και υλοποιήσαµε το
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νέο πλαίσιο υιοθεσιών αναδόχων, έναν δικό σας νόµο, που ήταν
τόσο δύσκολος, που εσείς δεν καταφέρατε ποτέ να τον υλοποιήσετε.
Στη θέση σας, λοιπόν, θα ένιωθα άσχηµα και θα ένιωθα όλο το
βάρος της ευθύνης τού ότι δεν ψηφίζετε τις διατάξεις αυτές που
ευνοούν τους πλέον ευάλωτους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ, κυρία Μιχαηλίδου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση
των ανέργων».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα επτά άρθρα, τέσσερις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Θα
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του
νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 10 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 45 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 46 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΧΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 67 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. τροπ. 581/50 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 587/55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Βουλ. τροπ. 586/54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. τροπ. 585/53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη
συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε Αναπηρία
Άρθρο 1
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Άρθρο 2
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε
Αναπηρία
Άρθρο 3
Καταργούµενες διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων οµάδων και την ενίσχυση
του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας
Άρθρο 4
«Άστεγοι» ως ωφελούµενη µονάδα του Ελάχιστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος
Άρθρο 5
Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας
Άρθρο 6
Μέτρα για την προώθηση των θεσµών της αναδοχής και της
υιοθεσίας
Άρθρο 7
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και
Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδοµα παιδιού, το επίδοµα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα
Άρθρο 10
Παράταση προθεσµίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόµατος γέννησης
Άρθρο 11
Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης
Άρθρο 12
Επιχορήγηση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ.
8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του
άρθρου 32 του ν. 4636/2019
Άρθρο 14
Ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισµένων ανήλικων από τις αρµόδιες αρχές κατά την
είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4636/2019
Άρθρο 15

Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και
εγγράφων και για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά
πράξεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ - Τροποποίηση του άρθρου 46
του ν. 4520/2018
Άρθρο 17
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου
35 του ν. 4578/2018
Άρθρο 18
Ακατάσχετο προνοιακών παροχών
Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 20
Ρύθµιση θεµάτων Ιδρύµατος «Ορφανοτροφείο Χαραλάµπους
Ιωσηφόγλου»
Άρθρο 21
Προγράµµατα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.)
Άρθρο 22
Ειδικές ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουµένων του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4704/2020
Άρθρο 23
Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 24
Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
33
Άρθρο 25
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άρθρο 26
Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άρθρο 27
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόµατος στεγαστικής
συνδροµής
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 30
Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου
Άρθρο 32
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί
παράταση προθεσµιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης
Άρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορωνοϊού σε
καθεστώς ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών
Άρθρο 34
Αναστολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς
κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισµού
Άρθρο 35
Εξοµοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έµµισθων δικηγόρων και µισθωτών µηχανικών
Άρθρο 36
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών µη µισθωτών
Άρθρο 37
Ρύθµιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιππο-
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δροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
Άρθρο 38
Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Άρθρο 39
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας
Άρθρο 40
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενηµερότητας σε προσωπικές εταιρείες
Άρθρο 41
Παρακράτηση τιµήµατος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ
και την ΑΑΔΕ
Άρθρο 42
Ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασίας απονοµής σύνταξης
ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισµένους του Δηµοσίου, των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των
ΟΤΑ
Άρθρο 43
Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωµή των εξόδων κηδείας
Άρθρο 44
Αύξηση σύνταξης αµφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων
Άρθρο 45
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών
υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική
διαταραχή
Άρθρο 46
Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις επιδοµάτων ασθενείας, κύησης
και λοχείας
Άρθρο 47
Καταργούµενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- ΕΦΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Διατάξεις για τη λειτουργία του Δ.Σ. και την οικονοµική διαχείριση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 48
Θητεία Διοικητικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 49
Προσδιορισµός και είσπραξη µισθωµάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 50
Κατάρτιση ισολογισµών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 51
Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 52
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
Άρθρο 53
Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ σε
περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή µεταφοράς αρµοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 54
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση του άρθρου 75 του π.δ.
8/2019
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 55
Ανάθεση αρµοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέµατα διαχείρι-
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σης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 56
Δηµοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» - «ΕΡΓΑΝΗ» - «ΑΤΛΑΣ» - Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Άρθρο 57
Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα µία (51) θέσεων
ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
Άρθρο 58
Καταργούµενη διάταξη
Άρθρο 59
Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ
Άρθρο 60
Εκκαθάριση της «Ολυµπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ) και διορισµός
νέου εκκαθαριστή µε απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
Άρθρο 61
Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και µηχανικούς εργασιών σχετικών µε την κατοχύρωση εµπράγµατων δικαιωµάτων του ΟΑΕΔ
στο Κτηµατολόγιο
Άρθρο 62
Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών
κατοικιών από τον ΟΑΕΔ
Άρθρο 63
Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµένων µακροχρονίως ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕΔ
Άρθρο 64
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόµατος εκπαίδευσης ή
επαγγελµατικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους
Άρθρο 65
Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωµοδοτικό όργανο της
πολιτικής του ΟΑΕΔ (Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
Άρθρο 66
Εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση σε δικηγόρους, µηχανικούς και
οικονοµολόγους από τον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των
Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
Άρθρο 67
Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ΟΑΕΔ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις
- εργοδότες για τον µήνα Νοέµβριο
'Αρθρο 69
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζοµένων
µε συµβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή
'Αρθρο 70
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση του
ν.
4611/2019
'Αρθρο 71
Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών, 2017, 2018 και 2019
'Αρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
'Αρθρο 73
Παράταση της θητείας του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Γραµµατείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α. µε
Α. (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία) και των µελών
του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων
πολέµου
'Αρθρο 74
Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ µε ηλεκτρονικά µέσα
'Αρθρο 75
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Κανονισµός Ταµειακής και Λογιστικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ
'Αρθρο 76
Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος για τον µήνα
Δεκέµβριο 2020
'Αρθρο 77
Διαδικασία ορισµού σχολικών µονάδων για το πρόγραµµα
"Σχολικά Γεύµατα"
'Αρθρο 78
'Αρθρο 79
Χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης
'Αρθρο 80
'Εκτακτη παράταση της διάρκειας ορισµένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
'Αρθρο 81
Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 1
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
1. Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι
οι δοµές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δηµιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για
ένα χρονικό διάστηµα της ηµέρας εκτός του σχολικού ωραρίου.
Στις δοµές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά µε ελαφριάς µορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.
2. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µε την εφαρµογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και
οργανωµένων εξατοµικευµένων και οµαδικών δραστηριοτήτων
για την υποστήριξη της σωµατικής, νοητικής, συναισθηµατικής
και κοινωνικής ανάπτυξής τους.
3. Οι προσφερόµενες προς τα φιλοξενούµενα παιδιά υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες.
4. Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι επιτρεπτή
η χρήση κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους
εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας για τις δοµές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’ εξαίρεση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠ σε δηµόσια
σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και να θεσπίζονται
µεταβατικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτηµένων και λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠ, τα οποία µέχρι
την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν νοµίµως στα κτίρια όπου ήδη στεγάζονται.
Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιµότητάς τους από άτοµα µε αναπηρία.
5. Για τον έλεγχο της εύρυθµης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την
αξιολόγησή τους ως θεσµού κοινωνικής πρόνοιας, δηµιουργείται
ηλεκτρονική εφαρµογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρµογή αυτή κάθε αδειοδοτηµένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγµατικό
χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δοµή και την αποχώρησή του
από αυτή, καθώς και το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα λειτουργίας
της, µε ρητή καταγραφή των επιµέρους δραστηριοτήτων δηµι-

ουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραµµά τους.
6. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ που
υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι τη
δηµοσίευση των εκδιδόµενων, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 4 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, υπουργικών αποφάσεων, αξιολογούνται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των τελευταίων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόµενο της
παρ. 3 και καθορίζονται: α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθµός ωφελουµένων ανά
δοµή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούµενοι ανά δοµή χώροι,
οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους
από οχλούσες δραστηριότητες, δ) ο απαιτούµενος πάσης φύσεως εξοπλισµός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούµενα
ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, ε) οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αδειοδότησής τους, στ) τα θέµατα που άπτονται
του ελέγχου της νόµιµης λειτουργίας τους και τα αρµόδια προς
τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων
που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τα αρµόδια για την επιβολή τους όργανα, ζ) µεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία
των ήδη αδειοδοτηµένων ΚΔΑΠ, η) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 5, πλέον των οριζοµένων στην παράγραφο αυτή και οι υπηρεσίες και οι φορείς που
δύνανται να διασυνδέονται µε την εφαρµογή αυτή, καθώς και
κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ηλικιακά όρια των ωφελούµενων παιδιών.
8. α) Τα πορίσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε
ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών αποφάσεις των αρµοδίων
οργάνων για την επιβολή κυρώσεων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν τα ελεγχόµενα ΚΔΑΠ. Τα πορίσµατα των ανωτέρω ελέγχων
και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσµεύουν, ως προς την
απόδειξη και αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών που
διαπιστώνουν, τα αρµόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των
προγραµµάτων του προηγούµενου εδαφίου όργανα, κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
β) Αντίστοιχα, τα πορίσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρµοδίων οργάνων για τη
διαχείριση ή υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδότησης από
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία
συµµετέχουν τα ελεγχόµενα ΚΔΑΠ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόµενο ΚΔΑΠ. Τα πορίσµατα
των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσµεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 2
Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
και Ατόµων µε Αναπηρία
1. Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε
Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δοµές κοινωνικής πρόνοιας, στις
οποίες απασχολούνται δηµιουργικά παιδιά και ενήλικες µε αναπηρία, κατά το διάστηµα της ηµέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόµων αυτών και των οικογενειών τους.
2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δηµιουργική απασχόληση
των παιδιών και των ενηλίκων ατόµων µε αναπηρία, η κοινωνική
ένταξη µέσω της οµαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.
3. Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν
σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι επι-
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τρεπτή η χρήση κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή
τους εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας για τις δοµές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ’
εξαίρεση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε
δηµόσια σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και µεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτηµένων και
λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠΜΕΑ, τα οποία µέχρι την
έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν
να λειτουργούν νοµίµως στα κτίρια που ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠΑΜΕΑ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιµότητάς τους από άτοµα µε αναπηρία.
4. Κάθε αδειοδοτηµένος φορέας υποχρεούται, κατ’ ελάχιστο,
να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου
1, σε πραγµατικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόµου στη
δοµή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα λειτουργίας της, µε ρητή καταγραφή των επιµέρους
δραστηριοτήτων δηµιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραµµά τους.
5. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ
που υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι
τη δηµοσίευση των εκδιδόµενων, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 6, υπουργικών αποφάσεων, αξιολογούνται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των τελευταίων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός
των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται: α) οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων
ατόµων µε αναπηρία που εντάσσονται στα προγράµµατα των
δοµών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθµός ωφελουµένων ανά δοµή
και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούµενοι ανά δοµή χώροι, οι
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους
από οχλούσες δραστηριότητες, ε) ο απαιτούµενος πάσης φύσεως εξοπλισµός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούµενα
ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, στ) οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αδειοδότησής τους, ζ) τα θέµατα που άπτονται
του ελέγχου της νόµιµης λειτουργίας τους και τα αρµόδια προς
τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων
που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τα αρµόδια για
την επιβολή τους όργανα, η) µεταβατικές διατάξεις για την λειτουργία των ήδη αδειοδοτηµένων ΚΔΑΠΜΕΑ, θ) οι ειδικότεροι
όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 5 του
άρθρου 1 ως προς τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, πλέον των προβλεποµένων
στην παρ. 4 του παρόντος και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται µε την εφαρµογή αυτή, καθώς και κάθε
ειδικότερο, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
7. α) Τα πορίσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε
ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρµοδίων οργάνων, κοινοποιούνται στους
φορείς που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν τα ελεγχόµενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσµατα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσµεύουν,
ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τα αρµόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραµµάτων του προηγούµενου εδαφίου όργανα,
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
β) Αντίστοιχα, τα πορίσµατα των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν
αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρµοδίων οργάνων για τη
διαχείριση ή υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδότησης από
εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία
συµµετέχουν τα ελεγχόµενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, κοινοποιούνται στην
Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόµενο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα
πορίσµατα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυ-
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ρώσεων δεσµεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των
πραγµατικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Άρθρο 3
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213) καταργούνται από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας (Β’ 1397) καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η υπ’ αρ. 14957/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας (Β’ 1397) καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 4
«Άστεγοι» ως ωφελούµενη µονάδα του Ελάχιστου
Εγγυηµένου Εισοδήµατος
1. Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’
94) τροποποιείται, µετά το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου
αυτής προστίθεται νέο εδάφιο, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Ως Ωφελούµενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτοµο, το οποίο
διαµένει µόνο του σε κατοικία και δεν εµπίπτει στην κατηγορία
ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών, που φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτοµα, τα οποία διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από
φιλοξενούµενα άτοµα ή φιλοξενούµενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό
εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25) ετών που
φοιτούν σε πανεπιστηµιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του
τόπου διαµονής τους.
γ. Άστεγοι: τα άτοµα που διαβιούν στον δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί
από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων µεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυµάτων βίας που λειτουργούν
στους Δήµους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράµµατος.
Ως ανήλικα µέλη ορίζονται τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Ως εισοδηµατική ενίσχυση ορίζεται η διαφορά µεταξύ του εγγυηµένου ποσού και του εισοδήµατος, όπως αυτό υπολογίζεται
στο πλαίσιο του Προγράµµατος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιµότητας, διαιρούµενου
δια του αριθµού των µηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι
(6).
Ως εγγυηµένο ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραµµα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα µε τον αριθµό και την ηλικία των µελών του, µετά και την καταβολή της εισοδηµατικής
ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος.
Ως κατώφλι εισοδήµατος ορίζεται το εισοδηµατικό κριτήριο
για ένταξη στο Πρόγραµµα και ισούται µε το εγγυηµένο ποσό.
Ως δηλούµενο εισόδηµα ορίζεται το δηλούµενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδηµα από κάθε πηγή ηµεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, µετά την αφαίρεση των
εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν όλα τα µέλη της
ωφελούµενης µονάδας τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραµµα
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του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδηµα συµπεριλαµβάνονται και το σύνολο των επιδοµάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόµενο
εισόδηµα ή το φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα, µε τις
εξαιρέσεις, όπως διαλαµβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
Το δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνει το επίδοµα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α’ 158), τα µη ανταποδοτικά
επιδόµατα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) σε όσους περιέρχονται
σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας και λοιπών φυσικών
καταστροφών, καθώς και το επίδοµα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόµησης φιλοξενούµενων σε ξενώνες µεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυµάτων βίας
και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, προγράµµατα
κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.
Ως µη δυνάµενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, που εµπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), τα οποία σύµφωνα µε τη γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που
άτοµο µε αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωµάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκοµίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από
την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους
απασχόλησης, µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών ή
όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή σχέση.
Ως δυνάµενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως
εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο.»
Άρθρο 5
Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που
επαναλειτουργούν Κέντρα Διηµέρευσης
και Ηµερήσιας Φροντίδας
1. Η αποζηµίωση των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ φορέων
που λειτουργούν Κέντρα Διηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας
(ΚΔΗΦ), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο µέτρων
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
δυνάµει της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), και επαναλειτούργησαν µε µειωµένη
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) δυναµικότητα, καταβάλλεται για
το χρονικό διάστηµα από την 25η Μαΐου 2020 έως και την 31η
Ιουλίου 2020 στο εκατό τοις εκατό (100%) των ωφελούµενων,
ανεξαρτήτως της διάρκειας παραµονής των τελευταίων στα
ΚΔΗΦ.
2. Η αποζηµίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά το ως άνω διάστηµα και υπολογίζεται επί των
ηµερών επαναλειτουργίας τους. Σε ΚΔΗΦ που δεν έχουν συµβληθεί µε τον ΕΟΠΥΥ, το αίτηµα για την καταβολή της προβλεπόµενης αποζηµίωσης το υποβάλλουν οι γονείς ή νόµιµοι
κηδεµόνες των ατόµων που παρακολουθούν προγράµµατα στα
παραπάνω ΚΔΗΦ καταθέτοντας, συµπληρωµατικά των όσων
προβλέπονται, τα προβλεπόµενα από τον ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά, ανά µήνα.
3. Ως ωφελούµενοι νοούνται οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα των ΚΔΗΦ έως και τη 10η Μαρτίου 2020, σύµφωνα µε το
παρουσιολόγιο της δοµής.
Άρθρο 6
Μέτρα για την προώθηση των θεσµών
της αναδοχής και της υιοθεσίας

Στο άρθρο 8 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) αντικαθίσταται η περ. β’
της παρ. 2 και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόµενο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία για την υιοθεσία. Ο περιορισµός της
ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής,
β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωµατική υγεία, ιδίως µάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια µεταδοτικά
νοσήµατα. Οι συνοικούντες των αναδόχων γονέων δεν πάσχουν
από χρόνια µεταδοτικά νοσήµατα και έχουν καλή ψυχική υγεία,
γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες µε αυτούς δεν έχουν
καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική
δίωξη για τα αδικήµατα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική
µέριµνα, σύµφωνα µε το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραµέληση ανηλίκων για τα αδικήµατα της πορνογραφίας ανηλίκων, µαστροπείας, σωµατεµπορίας, ασέλγειας µε ανήλικο έναντι
αµοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εµπορία οργάνων,
δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγµένα τη δυνατότητα να
καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, µόρφωσης και ιατρικής
περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς
τούτο οικονοµικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική
φροντίδα,
ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6. Σε
απρόβλεπτες ή επείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των γονέων, η εγκληµατική ενέργεια µεταξύ των γονέων, η απροειδοποίητη εγκατάλειψη της
οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η ως άνω προηγούµενη
εγγραφή των αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων
Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6 δύναται να παραλειφθεί, εφόσον πρόκειται για συγγενική αναδοχή.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ πρέπει να συντρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής.»
Άρθρο 7
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων
Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους
Στο άρθρο 48 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) τροποποιείται η παρ. 1,
προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 48 του ν. 4520/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 48
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων
Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους
1. Για την εκπλήρωση του σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας και ένταξης των ενδιαφεροµένων στα προγράµµατα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών
του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά µε τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο
ΟΠΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας:
α) επικαιροποιηµένο πληροφοριακό - ενηµερωτικό υλικό, σε
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, σχετικά µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράµµατα παροχών και
υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, τόσο των ενδιαφεροµένων όσο και
των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του,
β) οδηγίες σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία υποβολής και
συµπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών,
καθώς επίσης και
γ) δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτηµένους - διαπιστευµένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του
Δηµάρχου του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές µε τα αναφερόµενα στις περ. α’
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και β’ ηλεκτρονικές εφαρµογές.
3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισµού του ν. 4445/2016 (Α’ 236) και της εκπλήρωσης
του σκοπού τους:
α) να υποδέχονται τους ενδιαφεροµένους,
β) να τους παρέχουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και
γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα εν
λόγω προγράµµατα, όπως µε την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραποµπή αιτήσεων και τυχόν δικαιολογητικών στην αρµόδια, κατά περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του
ΟΠΕΚΑ.
4. Στο πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης και για την εκπλήρωση των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 4, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΕΚΑ
ορίζεται, µετά από γνώµη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου
Όρους, εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωµα,
µετά από γνώµη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, να προβεί οποτεδήποτε στην παύση του συγκεκριµένου εκπροσώπου.
Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας ασκεί καθήκοντα που
προσοµοιάζουν µε αυτά των Κέντρων Κοινότητας αναφορικά µε
την εκπλήρωση αιτηµάτων των µοναχών του Αγίου Όρους επί θεµάτων που άπτονται του άρθρου 4 και ειδικότερα:
α) υποδέχεται αιτήµατα των µοναχών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία, τις υπηρεσίες, τις παροχές και τα προγράµµατα που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ΟΠΕΚΑ,
β) ενηµερώνει τους µοναχούς για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε τις ανωτέρω παροχές και προγράµµατα,
γ) υποστηρίζει τις διαδικασίες ένταξης των ενδιαφεροµένων
στα εν λόγω προγράµµατα,
δ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, και
υποβάλλει:
αα) δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε στοιχείο θεωρηθεί από τις
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ αναγκαίο για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών, παροχών και προγραµµάτων,
ββ) δικαιολογητικά και αναλυτικές καταστάσεις αναφορικά µε
τους µοναχούς που αιτούνται χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ή που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώµατος λήψης παροχών ασθενείας,
γγ) ηλεκτρονικό αρχείο, σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της
χορηγηθείσας ασφαλιστικής ικανότητας των µοναχών, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση χορήγησής της.
Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ δύναται να παρέχει στον οριζόµενο
εκπρόσωπο δυνατότητα πρόσβασης µε κωδικούς πιστοποιηµένου χρήστη σε ηλεκτρονικές εφαρµογές παροχών, προγραµµάτων και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.»
Άρθρο 8
Παράταση προθεσµιών για αποκατάσταση προσφύγων
1. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη από
τη δηµοσίευση του παρόντος οι προθεσµίες για ζητήµατα αποκατάστασης προσφύγων που είχαν παραταθεί µε το άρθρο 19
του ν. 4025/2011 (Α’ 228) και συγκεκριµένα: α) των παρ. 3 και 5
του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α’ 208), οι οποίες παρατάθηκαν
µε την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α’ 158), µε την
περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α’ 213) και µε
την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α’ 256),
β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α’ 208), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και παρατάθηκε µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
2955/2001, γ) της παρ. α’ του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (Α’
69), όπως παρατάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν.
543/1977 (Α’ 43), µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992,
µε την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και µε την παρ.
1α του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, δ) της παρ. 2 του άρθρου
86 του β.δ. 330/1960 (Α’ 69), όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 6
του ν.δ. 944/1971 (Α’ 149) και µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του
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ν. 543/1977, ε) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2646/1998 (Α’
236), όπως παρατάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
3106/2003 (Α’ 30).
2. Παρατείνεται από τη λήξη της και για πέντε (5) έτη από τη
δηµοσίευση του παρόντος η προθεσµία της παρ. 2γ του άρθρου
41 του ν. 3370/2005 (Α’ 176).
Άρθρο 9
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για
το επίδοµα παιδιού, το επίδοµα στέγασης
και το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 214 του ν.
4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται και η παρ. 17 διαµορφώνεται ως
εξής:
«17. Σε περίπτωση εξαρτώµενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδοµα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της
εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγµατικής φοίτησής
του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώµενο τέκνο
δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθµού
των απουσιών του. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό
θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και
οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των µαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώµενους µε την υγεία τους, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναµένη να αποκτήσει και αναδροµική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σηµείο. Η ρύθµιση της παρούσας εφαρµόζεται από το
σχολικό έτος 2020-2021.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4659/2020 (Α’
21), αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαµβάνει ανήλικα
µέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδοµα χορηγείται υπό την
προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου,
της πραγµατικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει
όταν το ανήλικο µέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια
τάξη λόγω του αριθµού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος
2020-2021. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για
την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις
που οι απουσίες των µαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώµενους µε την υγεία τους, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 20202021, δυναµένη να αποκτήσει και αναδροµική ισχύ από το
ανωτέρω χρονικό σηµείο.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/
2016 (Α’ 94), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.
4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαµβάνει ανήλικα
µέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδοµα χορηγείται υπό την
προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου
της πραγµατικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει
όταν το ανήλικο µέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια
τάξη λόγω του αριθµού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος
2020-2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει
από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναµένη να
αποκτήσει και αναδροµική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σηµείο,
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα που
άπτεται της εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων, καθώς και
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οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των µαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώµενους µε την υγεία τους.»
Άρθρο 10
Παράταση προθεσµίας υποβολής αίτησης χορήγησης του
επιδόµατος γέννησης
Δικαιούχοι του επιδόµατος γέννησης του άρθρου 1 του ν.
4659/2020 (Α’21) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020, αν, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, απώλεσαν την προβλεπόµενη στην παρ. 1
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 8523/236/17.2.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 490) τρίµηνη προθεσµία υποβολής σχετικής αίτησης. Η υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
θεωρείται εµπρόθεσµη.
Άρθρο 11
Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα
του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013 (Α’
186), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.
4554/2018 (Α’ 130), τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθεται
τρίτο εδάφιο, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο τρίτο
Διάθεση εσόδων Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για άσκηση
κοινωνικών πολιτικών
Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1 (β)
της Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, όπως αυτές ενδεικτικά
ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),
θα διατίθενται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4002/2011.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανοµής των καθαρών
εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1 (γ) της
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
παρόντος νόµου, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.
Κατ’ εφαρµογή της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,
εκδίδεται καθ’ έκαστο έτος κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί κατανοµής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Η απόφαση αυτή
εκτελείται από το οικονοµικό έτος 2021 και εντεύθεν, ως προς
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την καταβολή των προς κατανοµή ποσών στους δικαιούχους από τις αρµόδιες κατά τόπον Περιφέρειες, µετά από
µεταφορά προς αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων.»
Άρθρο 12
Επιχορήγηση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. α) Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (A’ 138),
δύναται να επιχορηγούνται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ.), που παρέ-

χουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς
πιστοποιηµένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 1033 – 202)
(i) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης, (ii) είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας.
β) Όταν η επιχορήγηση καταβάλλεται µέσω της οικείας Περιφέρειας µε µεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, φορέας επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α’
52) είναι η Περιφέρεια.
Οι φορείς της περ. α’ υποβάλλουν, κατά το πρώτο τρίµηνο
κάθε έτους στην οικεία Περιφέρεια, αίτηµα για την επιχορήγησή
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης της
περ. γ’. Η Περιφέρεια ελέγχει τα δικαιολογητικά, καθώς και την
τήρηση των απαιτούµενων προϋποθέσεων, αξιολογεί τα αιτήµατα µε βάση τα κριτήρια και τους λοιπούς όρους της υπουργικής απόφασης της περ. γ’ και υποβάλλει σχετική έκθεση στη
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση της περ. α’ εκτελείται µε την καταβολή της επιχορήγησης από την αρµόδια κατά τόπο Περιφέρεια, µε τη
µεταφορά προς αυτήν της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το δεύτερο και το
τρίτο εδάφιο της περ. β’ ισχύουν από την 1η.1.2021.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης της περ. α’, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
δ) Η απόφαση της περ. α’ επέχει θέση ειδικής έγκρισης της
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999.»
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4636/2019
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και το άρθρο 32 του ν. 4636/2019 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 32
(Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία
µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους, για να διασφαλίσουν την επιτροπεία κατά τα οριζόµενα στον ν. 4554/2018 (Α’
130), ή την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανηλίκων.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρακολουθεί,
ελέγχει και εποπτεύει την εκ µέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρµογή του θεσµού και την υλοποίηση
της επιτροπείας ή εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας και µεριµνά, σε
συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλους φορείς, για τη διασφάλιση της διαθεσιµότητας των αναγκαίων µέσων για την επιτροπεία ή την εκπροσώπησή τους.
3. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης µεριµνά, ώστε
οι ανάγκες των ασυνόδευτων/χωρισµένων ανηλίκων να καλύπτονται δεόντως, κατά την εφαρµογή του παρόντος, από τον διορισµένο επίτροπο ή εκπρόσωπο, αξιολογεί τακτικά την κατάσταση του ανήλικου, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία επιτροπεία ή εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανηλίκων, προβαίνει στις απαραίτητες
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ενέργειες για την υπόδειξη και τον διορισµό επιτρόπου ή εκπροσώπου µέσω του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιου Εισαγγελέα
και ενηµερώνει αµέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισµό
του επιτρόπου ή εκπροσώπου του.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέσει την ευθύνη και τις αρµοδιότητες της εκπροσώπησης σε νοµικό πρόσωπο, επιφορτισµένο µε τη µέριµνα και την ευηµερία
των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανηλίκων. Στην περίπτωση
αυτή, το νοµικό πρόσωπο υποδεικνύει υποχρεωτικά ένα φυσικό
πρόσωπο, προκειµένου να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Ο ρόλος του εκπροσώπου συνίσταται ιδίως στην εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ή χωρισµένου ανήλικου σε όλες τις
διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί, την ενεργή συµµετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του ανήλικου, τη βοήθεια του ανήλικου να ενταχθεί
στο νέο περιβάλλον και την προετοιµασία του για τις µελλοντικές
καταστάσεις που θα αντιµετωπίσει.
Κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του το ΕΚΚΑ ενηµερώνει
µηνιαίως τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την
Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τον αριθµό των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανηλίκων που τελούν υπό εκπροσώπηση
ή επιτροπεία, για τις ενέργειες προστασίας που λαµβάνει τα
τυχόν προβλήµατα που εντοπίζει κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέµα αφορά στην εκπροσώπηση ή την επιτροπεία των ασυνόδευτων ή χωρισµένων
ανηλίκων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 60.
4. Η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µεριµνά κατά το
άρθρο 60 του παρόντος νόµου για τη διαµονή των ασυνόδευτων
ανηλίκων:
α) µαζί µε τους ενήλικους συγγενείς, ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανήλικου, ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή
δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανήλικους.
Η γνώµη του ανήλικου λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε την ηλικία του και τον βαθµό της ωριµότητάς του.
5. Τα αδέρφια διαµένουν µαζί, λαµβανοµένου υπόψη του βέλτιστου συµφέροντος του ανήλικου και ιδίως της ηλικίας και του
βαθµού της ωριµότητάς του. Οι µεταβολές διαµονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.
6. Στο πλαίσιο της προστασίας του βέλτιστου συµφέροντος
του ασυνόδευτου ανήλικου, η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου καταβάλλει προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της οικογένειάς του, σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο ή/και επίτροπο του ασυνόδευτου ανήλικου.
Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της
ακεραιότητας του ανήλικου ή των στενών συγγενών του, ιδίως
αν οι τελευταίοι έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά, να γίνεται εµπιστευτικά.
7. Τα άτοµα που επιλαµβάνονται της φροντίδας ασυνόδευτων
ανήλικων απαιτείται να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, σχετικά
µε τις ανάγκες τους.»
Άρθρο 14
Ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισµένων ανήλικων από τις αρµόδιες αρχές
κατά την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4636/2019
Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και το άρθρο 60 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 60
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισµένοι ανήλικοι
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1. Οι αρµόδιες Αρχές στα σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και κάθε αρµόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια ασυνόδευτου ανήλικου ή
χωρισµένου ανήλικου ενηµερώνει αµελλητί την πλησιέστερη Εισαγγελική Αρχή, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ), την Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή είναι αρµόδια για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων.
2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για
την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευτων ανήλικων στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά
επίσης, µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, για την άµεση ανάθεση
της φροντίδας του χωρισµένου ανήλικου στον ενήλικο συγγενή
του, εφόσον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον
του ανήλικου. Ο συγγενής ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του
ανήλικου για τις πράξεις που του αναθέτει ρητά ο αρµόδιος Εισαγγελέας.
3. Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων ορίζεται η Ειδική Γραµµατεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία, σε συνεργασία µε άλλες αρχές,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους:
α. Μεριµνά για την αναζήτηση των µελών της οικογένειας του
ασυνόδευτου ανήλικου και του χωρισµένου ανήλικου, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένων φορέων και οργανώσεων, το συντοµότερο δυνατόν, αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας. Αν υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανήλικου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν
αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία
και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα, γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.
β. Μεριµνά για την παραποµπή και συνοδεία των ασυνόδευτων
ανήλικων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ή σε
άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένοι προς τούτο χώροι για όσο χρόνο διαρκεί η παραµονή
τους στη Χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια
ή σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα. Οι µεταβολές του τόπου διαµονής των ασυνόδευτων ανήλικων περιορίζονται στο ελάχιστο
και µόνο εφόσον είναι αναγκαίες. Ειδικότερα µεριµνά για:
βα. Τη διαχείριση των αιτηµάτων στέγασης ασυνόδευτων ανήλικων, την προτεραιοποίησή τους µε κριτήρια ευαλωτότητας ή
αναπηρίας και τον συντονισµό των ενεργειών µετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαµορφωµένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόµενοι κρατικοί και µη
φορείς.
ββ. Τη διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας, όπως
ασφαλείς ζώνες, που λειτουργούν συνεργαζόµενοι κρατικοί και
µη φορείς για την κάλυψη των άµεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανήλικων.
βγ. Τον έλεγχο της εφαρµογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
βδ. Την παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας
των ασυνόδευτων ανήλικων.
βε. Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, µέσω της συστηµατικής διερεύνησης των δυσχερειών που παρουσιάζονται
και της παροχής διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του
προσωπικού τους.
γ. Μεριµνά για τη στέγαση ανήλικων µαζί µε τους ενήλικους
συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον των ανήλικων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας στα πρόσωπα αυτά, σύµφωνα µε τον νόµο.
δ. Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συµβίωση των
αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, την ωριµότητα και γενικά το συµφέρον κάθε ανήλικου.
ε. Μεριµνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων που
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έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος, σε εποπτευόµενα
διαµερίσµατα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχιστες προδιαγραφές και
οι προβλεπόµενοι όροι και διαδικασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλήρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ. Συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη µετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο
διακρατικών συµφωνιών.
ζ. Οργανώνει και τηρεί το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του άρθρου 26 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), οι
δε αντίστοιχες αρµοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του ως
άνω Μητρώου, ανατίθενται στην Ειδική Γραµµατεία Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανήλικων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθµίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη µεταφορά του Μητρώου και τη διαλειτουργικότητά του µε τα Μητρώα των άρθρων
24 και 25 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), το δικαίωµα πρόσβασης, τήρησης, ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και επεξεργασίας των
προσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών και των προσώπων στις
οποίες τηρούνται τα Μητρώα.
η. Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών και φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που εµπλέκονται σε ζητήµατα προστασίας
ασυνόδευτων ανήλικων (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, εργασία) και καθορίζει την εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους.
θ. Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση
προγραµµάτων που συµβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων.
ι. Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά µε το ζήτηµα της προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων και την ανάπτυξη δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα.
ια. Ενηµερώνεται και διατυπώνει γνώµη σχετικά µε ρυθµίσεις
οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν σε νόµο ή κανονιστική πράξη
και αφορούν την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων.
4. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλες αρχές,
λαµβάνουν το ταχύτερο δυνατό κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει επίτροπο κατά
τα οριζόµενα στον ν. 4554/2018 (Α’ 130), ή εκπρόσωπο, προκειµένου να επωφεληθεί των δικαιωµάτων του που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο:
α. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρακολουθεί,
ελέγχει και εποπτεύει την εκ µέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρµογή του θεσµού της επιτροπείας ή
την εξασφάλιση εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ή χωρισµένων
ανήλικων και µεριµνά, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς, για τη διασφάλιση της
διαθεσιµότητας των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση ή
επιτροπεία τους.
β. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης µεριµνά για την
ύπαρξη των αναγκαίων και ενδεδειγµένων µέσων επιτροπείας ή
εκπροσώπησης και κάνει χρήση των εργαλείων που έχει ήδη αναπτύξει µε γνώµονα τη βέλτιστη ποιοτική και ποσοτική επιτροπεία
ή εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανήλικων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υπόδειξη του επιτρόπου ή του εκπροσώπου και τον διορισµό τούτου µέσω του καθ’
ύλην και κατά τόπο αρµόδιου Εισαγγελέα και ενηµερώνει τον
ασυνόδευτο ανήλικο προς τούτο. Το ΕΚΚΑ δύναται να αναθέσει
την ευθύνη και τις αρµοδιότητες της εκπροσώπησης σε νοµικό
πρόσωπο επιφορτισµένο µε τη µέριµνα και την ευηµερία των
ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανήλικων. Το νοµικό πρόσωπο υποδεικνύει υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο, προκειµένου να επι-
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τελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς αυτής, το ΕΚΚΑ ενηµερώνει µηνιαίως τη Διεύθυνση
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για τον αριθµό των ασυνόδευτων ή χωρισµένων ανήλικων που τελούν υπό επιτροπεία ή εκπροσώπηση, για τις ενέργειες προστασίας που λαµβάνει τούτο,
τα τυχόν προβλήµατα που εντοπίζει κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέµα αφορά την
επιτροπεία ή την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισµένων
ανήλικων.
Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανήλικου εκπροσωπεί τους
ασυνόδευτους ανήλικους σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές
διαδικασίες, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί, συµµετέχει
ενεργά στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του ανήλικου,
τον βοηθά να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον και τον προετοιµάζει
για τις µελλοντικές καταστάσεις που θα αντιµετωπίσει.
Ο επίτροπος ή εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του κατά
τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική
ευηµερία του ανήλικου, ενεργώντας πάντοτε µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον των ανήλικων. Δεν µπορεί να οριστεί ως επίτροπος ή εκπρόσωπος, πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου
συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρουσθούν µε τα συµφέροντα
του ασυνόδευτου ή χωρισµένου ανήλικου. Το πρόσωπο που έχει
οριστεί ως επίτροπος ή εκπρόσωπος, αντικαθίσταται από την αρµόδια εισαγγελική αρχή µόνο σε περίπτωση αδυναµίας εκπροσώπησης ή επιτροπείας για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους.
γ. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση των ληφθέντων
µέτρων υλοποίησης της επιτροπείας ή εκπροσώπησης, προκειµένου να είναι δυνατή η µέτρηση του αποτελέσµατος και του κοινωνικού αντικτύπου των θεσµών αυτών, καθώς και να προσδιορίζονται τα αναγκαία µέτρα και οι ενέργειες που πρέπει να λαµβάνονται για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους.
δ. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας µεριµνά
για την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανήλικων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους, σύµφωνα µε τον ν. 4538/2018 (Α’
85).
5. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υποθέσεις
ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισµένων ανήλικων, διαθέτει και
λαµβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες των ανήλικων. Το προσωπικό δεσµεύεται από κώδικα δεοντολογίας και
έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.»
Άρθρο 15
Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους
1. Θεσπίζεται πρόγραµµα µε τίτλο «Στέγαση και Εργασία για
τους αστέγους». Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συµπληρωµατικά στο πλαίσιο εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών καταπολέµησης της έλλειψης αυτής.
2. Ως ωφελούµενες µονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.
β) Οικογένειες και άτοµα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήµων ως άστεγοι που διαβιούν στον
δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα.
γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυµάτων
βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
δ) Άτοµα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιηµένων Θεραπευτικών Προγραµµάτων Εξαρτηµένων Ατόµων Φορέων του ν.
4139/2013 (Α’ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
3. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις πυλώνες:
α) Επιδότηση ενοικίου για διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδε-
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σης µε συµπληρωµατικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην
εργασία, που δύναται να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη µη µισθολογικού κόστους, επιδότηση για
δηµιουργία επιχείρησης, επαγγελµατική κατάρτιση και απόκτηση
δεξιοτήτων, µοριοδότηση για συµµετοχή σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συµβουλευτική από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ένταξη
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
4. Οι ικανοί προς εργασία, ωφελούµενοι του προγράµµατος,
που είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρµα µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) και
κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β’ 2281)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το πρόγραµµα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία,
κατόπιν δηµοσίευσης δηµόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηµατοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηµατοδότησης σχεδίων, µόνοι
τους ή συνεργαζόµενοι, είναι:
α) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού µε πληθυσµό
άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύµφωνα µε στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδηµοτικά σχήµατα συνεργασίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού,
ανεξαρτήτως πληθυσµού και Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ βαθµού, στους οποίους λειτουργούν δοµές των περ. α), γ) και
δ) της παρ. 2, ανεξαρτήτως πληθυσµού.
β) Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εποπτευόµενα από τη
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης
της Φτώχειας.
Ο δικαιούχος φορέας συµπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, µε διαχειριστή φορέα ο οποίος δύναται να
είναι αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού ή κοινωφελής δηµοτική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιηµένο από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τον ν.
2646/1998 (Α’ 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρµογής του παρόντος.
6. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) ανατίθεται
η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράµµατος. Για τον
σκοπό αυτόν χρηµατοδοτείται µε τη µεταφορά των αναγκαίων
πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον προϋπολογισµό του.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Οικονοµικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούµενων στο
πρόγραµµα, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας,
καθώς και των λοιπών παροχών του προγράµµατος, οι ειδικότερες παρεχόµενες υπηρεσίες, οι δαπάνες τεχνικής συνδροµής, οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας, του Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.),
του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις σχεδιασµού, αξιολόγησης, υλοποίησης,
εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης
του προγράµµατος, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι
για την εφαρµογή του προγράµµατος δύνανται να εξειδικεύονται
µε τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης.
8. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούµενοι του προγράµµατος, οι
οποίοι µετά τη λήξη του δικαιώµατός τους απεντάσσονται από
το πρόγραµµα, είναι εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο
Εγγυηµένο Εισόδηµα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94),
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όπως ισχύει, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρµα µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) και
κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος, οι οποίοι µετά τη λήξη
του δικαιώµατός τους απεντάσσονται από το πρόγραµµα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδοµα Στέγασης του άρθρου 3 του ν.
4472/2017 (Α’ 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το ποσό του Επιδόµατος Στέγασης, που δικαιούνται οι ωφελούµενοι της παρούσας, ισούται
µε το 75% της επιδότησης ενοικίου, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7, όπως
αυτή εκάστοτε ισχύει. Το επίδοµα καταβάλλεται, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, από τον µήνα που έπεται της λήξης
του προγράµµατος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
για κάθε ωφελούµενο και ισχύει για διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύµβασης µίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστηµα και κατά παρέκκλιση των
άρθρων 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία
Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 (Β’ 792) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3
του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούµενη διάρκεια διαµονής.
10. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των δώδεκα (12)
µηνών της παρ. 9, οι ωφελούµενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου
το Επίδοµα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, κατόπιν
ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρµα
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr), για επιπλέον διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύµβασης µίσθωσης κατοικίας για το ως άνω
χρονικό διάστηµα και κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και της
παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/6-32019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει,
καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς
την απαιτούµενη διάρκεια διαµονής.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται η διαδικασία του τρόπου υποβολής της αίτησης σε ειδική
πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και
κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή των παρ. 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων
και εγγράφων και για την άσκηση
ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων οργάνων του
ΟΠΕΚΑ – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4520/2018
Το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 46
Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών
πράξεων και εγγράφων και για την άσκηση
ενδικοφανών προσφυγών
1. Η κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων των οργάνων του
ΟΠΕΚΑ προς τους αιτούντες ή τους ωφελούµενους, καθώς και
των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδικοφανών προσφυγών της παρ. 5, γίνεται µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο
Στ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Όταν δεν υφίσταται
η δυνατότητα κοινοποίησης µε ηλεκτρονικά µέσα, η κοινοποίηση
γίνεται εγγράφως.
2. Η κοινοποίηση συντελείται, εφόσον η πράξη κοινοποιηθεί
ηλεκτρονικά στον λογαριασµό/αίτηση του αιτούντος/ωφελουµένου στην ηλεκτρονική εφαρµογή κάθε παροχής που καταβάλλει
ο ΟΠΕΚΑ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Στ’ του
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Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Της κοινοποίησης αυτής
έπεται ειδοποίηση µε ηλεκτρονικό µήνυµα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αιτούντος/ωφελουµένου
και µε µήνυµα στον δηλωθέντα αριθµό κινητού τηλεφώνου του.
Η πράξη θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα (10) ηµερών από την πρώτη ηµεροµηνία αποστολής
είτε του µηνύµατος στον δηλωθέντα αριθµό κινητού τηλεφώνου
του είτε ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρούσας
εφαρµόζονται από την 1η.4.2021. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή,
οι κοινοποιήσεις των διοικητικών πράξεων των οργάνων του
ΟΠΕΚΑ, που αφορούν σε παροχές που χορηγούνται µετά από
υποβολή και διεκπεραίωση αίτησης µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, διενεργούνται σύµφωνα µε τις ειδικές σχετικές προβλέψεις
για κάθε παροχή.
3. Η κοινοποίηση των δυσµενών διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης
µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
γίνεται εγγράφως :
α) µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφεροµένου προσώπου ή του νόµιµου
εκπροσώπου του,
β) κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, κατά το
προηγούµενο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στον ΟΠΕΚΑ διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερόµενου προσώπου.
4. Διοικητική πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της συστηµένης
επιστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση
είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει
κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών
από την ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής. Το τεκµήριο νόµιµης κοινοποίησης, το οποίο προβλέπεται στα δύο προηγούµενα εδάφια, είναι µαχητό και ανατρέπεται, εφόσον ο
διοικούµενος αποδείξει ότι παρέλαβε τη συστηµένη επιστολή σε
χρονικό σηµείο που έπεται αυτού, κατά το οποίο τεκµαίρεται ότι
έλαβε χώρα η προς αυτόν κοινοποίηση, σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα εδάφια, αλλά δεν υπερβαίνει το τρίµηνο από την
ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής.
5. Κατά των διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ,
µε τις οποίες αποφασίζεται η απόρριψη εν όλω ή εν µέρει αίτησης για τη χορήγηση πάσης φύσεως προνοιακών παροχών,
όπως επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων ή συντάξεων, η διακοπή της χορήγησής τους, η ανάκληση ή η τροποποίηση των
πράξεων χορήγησής τους και ο καταλογισµός-συµψηφισµός
ποσών σε βάρος των διοικουµένων, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του οργάνου του άρθρου 40 του
π.δ. 78/1998 (Α’ 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων.
6. Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των πράξεων της παρ. 5
ασκείται µε την κατάθεσή της ή µε την αποστολή της µέσω ταχυδροµείου στην αρµόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία
του ΟΠΕΚΑ ή ηλεκτρονικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και καταχωρίζεται σε ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), εφαρµοζοµένης, κατά τα λοιπά,
της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
7. Δεν χωρεί ενδικοφανής προσφυγή κατά αποφάσεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ, όταν η αιτιολογία τους ερείδεται αφενός σε διοικητική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ή
υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών µε βάση τα προβλεπόµενα εισοδηµατικά και περιουσιακά
κριτήρια, αφετέρου σε τελεσίδικη διοικητική κρίση των αρµόδιων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υγειονοµικών επιτροπών περί της αναπηρίας των αιτούντων/ωφελουµένων και του ποσοστού της.
8. Η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή
της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης.
9. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται
εντός τριµήνου από την άσκησή της.
10. Ως προς τη διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών του παρόντος εφαρµόζονται τα άρθρα 40 έως 43 και 58
του π.δ. 78/1998 (Α’ 72), µε εξαίρεση τη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 43.
11. Οι εκκρεµείς ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται από το όργανο του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998, το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια όργανο του ΟΠΕΚΑ και οι αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι
του οργάνου αυτού.
12. Οι εκκρεµείς προσφυγές του άρθρου 8 της υπό στοιχεία
Δ27/οικ.25530/790/21-29.11.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (Β’ 3180) εξετάζονται σύµφωνα µε το παρόν.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις τεχνικές
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παρ. 2 και 6 του παρόντος.»
Άρθρο 17
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) αντικαθίσταται και το άρθρο 35 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων
1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2190/1994 (Α’ 28). Προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019. Στις
προκηρύξεις του προηγούµενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.
4109/ 2013 (Α’ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο
Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους,
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε
οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, µοριοδοτείται µε είκοσι (20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ
(48) µήνες και µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα για κάθε επόµενο
πλέον των σαράντα οκτώ (48) µηνών και µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
2. Μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που
προσλαµβάνονται για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2021, επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου των
φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού, που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει τις
υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες
και ευπαθείς οµάδες. Στο µέτρο που οι οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν ήδη καταρτιστεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, οι συµβάσεις εργασίας
του έκτακτου προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου διατη-
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ρούνται σε ισχύ κατά το διάστηµα µεταξύ της κατάρτισης των
ανωτέρω πινάκων και της ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που περιλαµβάνονται σε αυτούς.
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παρ. 2,
σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004
(A’ 134) και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις
αυτές, ενώ δεν προσµετράται στην ειδική µοριοδότηση της εµπειρίας της παρ. 1.»
Άρθρο 18
Ακατάσχετο προνοιακών παροχών
Η µηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τον ν. 1296/1982 (Α’ 128) και την περ. 5 της
υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το
Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερήλικων
του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και το µηνιαίο χρηµατικό
βοήθηµα (Επίδοµα Οµογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ’ της
υπό στοιχεία Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης (Β’
242), όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή της µε τις υπό
στοιχεία Π3/οικ.603/1994 (Β’ 148), Π3/οικ.2091/1995 (Β’ 537) και
Π3/οικ.3427/1995 (Β’ 868) αντίστοιχες αποφάσεις, δεν εµπίπτουν
σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ Δηµοσίου,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχονται στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά
πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή απόσπασης
υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και για
την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε
γενικής ή ειδικής διάταξης µε την οποία προκαλείται οιαδήποτε
υπηρεσιακή µεταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της παράτασης
απόσπασης, λήξης ή ανάκλησης απόσπασης των υπαλλήλων
αυτών και ως την 30ή.6.2021, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η παρ. 1 κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες µετάταξης, απόσπασης ή παράτασης
απόσπασης, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1,
ολοκληρώνονται µε τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρµόδια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 20
Ρύθµιση θεµάτων Ιδρύµατος «Ορφανοτροφείο
Χαραλάµπους Ιωσηφόγλου»
1. Τα ακίνητα µε αριθµό ΚΑΕΚ 051040325001/0/0 και ΚΑΕΚ
051040325002/0/0, µετά των κτισµάτων αυτών που περιβάλλονται από τη Λεωφόρο Συγγρού, τις οδούς Τραλλέων και Νικολάου
Πλαστήρα και κείνται στο υπ’ αρ. 10 Οικοδοµικό Τετράγωνο του
Δήµου Νέας Σµύρνης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου
Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και που δυνάµει του άρθρου µόνου του ν. 5160/1931 (Α’ 259) και του υπ’ αρ. 2839/
3.9.1931 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήψεως είχαν παραχωρηθεί στο Ίδρυµα µε την επωνυµία «Ορφανοτροφείο Χαραλάµπους Ιωσηφόγλου», διαπιστώνεται
ότι έπαυσαν να εξυπηρετούν τον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο
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δόθηκαν από το έτος 1952 µέχρι και σήµερα και ουσιαστικά
έχουν αυτοδίκαια περιέλθει δυνάµει του δευτέρου εδαφίου του
άρθρου µόνου του ν. 5160/1931 (Α’ 259) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να διατεθούν για
ανάλογους κοινωνικούς, προνοιακούς ή κοινωφελείς σκοπούς.
Η χρήση του µε αριθµό ΚΑΕΚ051040325001/0/0 ακινήτου µετά
του κτίσµατος αυτού παραχωρείται εκ νέου στο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» για την άσκηση του έργου του. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατό να
καθορίζεται η διάθεση ή η χρήση των ακινήτων αυτών σε ΝΠΔΔ,
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού ή άλλους φορείς της Κεντρικής και Γενικής
Κυβέρνησης για αποκλειστικά για κοινωνικούς, προνοιακούς ή
κοινωφελείς σκοπούς.
2. Η διά της παρ. 1 µεταβίβαση της κυριότητας των υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 051040325001/0/0 και ΚΑΕΚ 051040325002/0/0 ακινήτων µετά των κτισµάτων αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου κατά τόπον Κτηµατολογικού Γραφείου µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
άνευ καταβολής οιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ
του δηµοσίου, της φορολογικής αρχής, του κτηµατολογικού
γραφείου ή οιουδήποτε ετέρου τρίτου.
3. Τα ακίνητα της παρ. 1 απαλλάσσονται παντός φόρου και οικονοµικής υποχρέωσης και ευθύνης από το έτος 1952 και εφεξής.
Άρθρο 21
Προγράµµατα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.)
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µπορεί
να θεσπίζει και εφαρµόζει εθνικά ή/και συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα και πράξεις για την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και ΑµΕΑ του
άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α’ 16) και των εποπτευόµενων
από αυτό Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων, κερδοσκοπικού ή
µη χαρακτήρα µε κάθε αναγκαίο µέσο ατοµικής ή συλλογικής
προστασίας των εργαζοµένων των δοµών αυτών και των ωφελουµένων τους και µε σκοπό την προστασία τούτων από την διάδοση του κορωνοϊού και την προάσπιση της δηµόσιας υγείας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι υλοποίησης των προγραµµάτων ενίσχυσης των δοµών του παρόντος άρθρου, οι προϋποθέσεις
συµµετοχής σε αυτά, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 22
Ειδικές ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση της αξίας
τοποθέτησης ωφελουµένων του προγράµµατος
οικονοµικής στήριξης οικογενειών µε παιδιά
προσχολικής ηλικίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4704/2020
Στο άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) προστίθεται παρ. 7 ως
ακολούθως:
«7. Η χρηµατοδότηση της αξίας τοποθέτησης που λαµβάνουν
οι ωφελούµενες/οι του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιείται από
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δυνάµει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α’
133), συνεχίζεται στην περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία
των δοµών/φορέων που εντάσσονται στο πρόγραµµα αυτό τεθεί
υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή µερικής, λόγω λήψης εκ
µέρους της δηµόσιας αρχής µέτρων υγειονοµικής προστασίας
του πληθυσµού για την καταπολέµηση ή τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Εσωτερικών που δύναται να έχει αναδροµική ισχύ από την
ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης κατη-
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γορίας δοµών και δράσεων ή και συγκεκριµένης δοµής, µπορεί
να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση και το ύψος
χρηµατοδότησης ανά περίπτωση, ιδίως σε σχέση µε την εφαρµογή µέτρων που λαµβάνει η Χώρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 23
Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ
1. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του ΕΚΚΑ
κατά την άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και µε διάρκεια όση
η διάρκεια της θητείας του Προέδρου ΕΚΚΑ. Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από δηµοσίους υπαλλήλους
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) µέσω απόσπασης και κατ’ εξαίρεση µία (1)
θέση εξ αυτών από ιδιώτη µέσω πρόσληψης που διενεργείται µε
πράξη του Προέδρου του ΕΚΚΑ µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως 31.12.2021.
2. Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τα κωλύµατα των ειδικών συνεργατών και τη διαδικασία πρόσληψής τους εφαρµόζονται τα
άρθρα 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι ειδικοί συνεργάτες του παρόντος αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΕΚΚΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 24
Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
1. Το χορηγούµενο κατ’ εφαρµογή των υπ’ αρ. 2615/22.5.1985
(Β’ 329) και 2435/8.7.1987 (Β’ 435) κοινών υπουργικών αποφάσεων επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις εγκριτικές
αποφάσεις χορήγησής του στους υφιστάµενους δικαιούχους,
έως τη λήξη του συµβατικού χρόνου της σύµβασης µίσθωσης
κατοικίας που ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για
τη χορήγησή του µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος βάσει
ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης κατοικίας, εφόσον η αίτηση
αυτή εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 26. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος που υποβάλλονται για πρώτη φορά µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος, διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25.
2. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου των ισχυουσών κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος συµβάσεων µίσθωσης κατοικίας,
µε βάση τις οποίες το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων ήδη χορηγείται ή θα χορηγηθεί, µετά την έγκριση των κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εκκρεµών
αιτήσεων, καθώς και µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου των
συµβάσεων µίσθωσης, µε βάση τις οποίες το επίδοµα θα χορηγηθεί κατ’ αποδοχή των αιτήσεων που υποβάλλονται για πρώτη
φορά µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δικαιούχοι λαµβάνουν επίδοµα που ισούται µε το ύψος του µισθώµατος που συµφωνείται µε την εκάστοτε νέα σύµβαση µίσθωσης κατοικίας που
συνάπτουν.
3. Σε άπασες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 το ύψος του επιδόµατος ισούται µε το ποσό του συµφωνηθέντος µισθώµατος µε
ανώτατο όριο το ποσό των τριακοσίων εξήντα δύο (362) ευρώ.
4. Δικαιούχοι του επιδόµατος είναι ανασφάλιστα µοναχικά
άτοµα, τα οποία έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο (67ο)
έτος της ηλικίας τους ή ζεύγος ανασφαλίστων, συνδεόµενων µε
γάµο ή µε σύµφωνο συµβίωσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ο
ένας έχει συµπληρώσει το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας του. Ειδικά, ως προς τους υφιστάµενους δικαιούχους της

παρ. 1 και τους αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις είναι εκκρεµείς
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ως ηλικιακό όριο κατά την
έννοια του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται το εξηκοστό πέµπτο
(65ο) έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 25
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 το επίδοµα χορηγείται για το χρονικό διάστηµα του συµβατικού χρόνου ισχύος
που ρητά προβλέπεται στην εκάστοτε νέα σύµβαση µίσθωσης
κατοικίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο φορολογητέο, πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και
το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, εισόδηµα
του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
(8.640) ευρώ,
β) οι αιτούντες δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εξαίρεση
τη σύνταξη του ν. 1296/1982 (Α’ 128), και το Επίδοµα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν.
4387/2016 (Α’ 85),
γ) οι αιτούντες δεν έχουν αποκτήσει δικαίωµα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο µε χρήση κατοικίας,
δ) οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτοµα ή δεν διαβιούν σε
προνοιακό ίδρυµα κλειστής φροντίδας,
ε) οι αιτούντες δεν λαµβάνουν επίδοµα στέγασης κατά το
άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) ή άλλο επίδοµα για τον ίδιο
σκοπό.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρµογή
του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για την είσοδο του αιτούντος στην
ανωτέρω πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Αρµόδια για τη διαχείριση, λειτουργία και αναβάθµιση της
ηλεκτρονικής αυτής εφαρµογής είναι η εταιρεία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
Μέσω της εφαρµογής αυτής διενεργούνται οι κατά την παρ. 4
του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) απαιτούµενες διασταυρώσεις µε βάσεις δεδοµένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλων δηµοσίων Αρχών, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειµένου για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόµατος,
διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος,
δηµιουργείται µητρώο δικαιούχων, διαµορφώνονται οι καταστάσεις πληρωµής του επιδόµατος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούµενοι
συµψηφισµοί ποσών.
Αν από τις διενεργούµενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι ο
αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόµατος,
το αρµόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. εκδίδει πράξη εγκριτική της
αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται
µε απόφαση του ανωτέρω οργάνου.
4. Τα δηλούµενα στοιχεία δύναται να επαληθεύονται από αρµόδιους υπαλλήλους µε κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις στη µισθούµενη κατοικία. Ως προς τις δυνατότητες αυτές,
ο αιτών ενηµερώνεται κατά την υποβολή της αίτησής του. Για τη
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας ζητείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η
συνδροµή της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.
Άρθρο 26
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Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων
1. Οι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις
για τη χορήγηση του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε το άρθρο
25. Ως εκκρεµείς νοούνται και οι αιτήσεις που τεκµαίρονται ως
σιωπηρώς απορριφθείσες.
2. Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν και ηλεκτρονική αίτηση, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), στην εφαρµογή του ΟΠΕΚΑ σύµφωνα µε το άρθρο
25 . Με την ηλεκτρονική αίτηση δηλώνονται και τα στοιχεία ενεργού λογαριασµού πληρωµών (ΙΒΑΝ) που τηρείται από οποιονδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών που λειτουργεί στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε τον ν. 4537/2018 (Α’ 84), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο εκµισθωτής της κατοικίας που µισθώνει ο αιτών. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω
πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε
τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Το επίδοµα καταβάλλεται στον δηλωθέντα λογαριασµό πληρωµών του εκµισθωτή αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του
αναγνωριζόµενου δικαιώµατος του δικαιούχου υπερήλικα µέχρι
και τον µήνα έκδοσης της εγκριτικής πράξης χορήγησής του.
Από τον επόµενο µήνα της έκδοσης της εγκριτικής πράξης
και εντεύθεν, το επίδοµα καταβάλλεται σε λογαριασµό πληρωµών, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ωφελούµενος υπερήλικας
4. Εφόσον κατά τη δηµοσίευση του παρόντος εκκρεµεί αίτηση
και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που
απαιτείται για τον έλεγχο του εισοδηµατικού κριτηρίου, επειδή
ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο µε βάση την ισχύουσα
φορολογική νοµοθεσία, ο αιτών υποχρεούται, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
σύµφωνα µε την παρ. 2, να υποβάλει αζηµίως δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του για το κρίσιµο φορολογικό έτος.
5. Κατ’ εξαίρεση, αν µέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης
επί των εκκρεµών κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεων
οι δικαιούχοι του επιδόµατος έχουν αιτηθεί και λάβει παράλληλα
το επίδοµα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), η
εγκριτική απόφαση χορήγησης του τελευταίου θεωρείται ανακληθείσα αναδροµικά από το χρονικό σηµείο, στο οποίο ανατρέχει η έναρξη του δικαιώµατος βάσει της εγκριτικής απόφασης
χορήγησης του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής και το ποσό,
το οποίο έχει εισπραχθεί εντός της ιδίας χρονικής περιόδου ως
επίδοµα στέγασης, συµψηφίζεται µε το ποσό του επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής.
Άρθρο 27
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόµατος
στεγαστικής συνδροµής
Το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν υπόκειται
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ
του Δηµοσίου συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 28
Αρµοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανής διαδικασία
1. Αρµόδιος για τη χορήγηση του επιδόµατος στεγαστικής
συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων είναι ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.),
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οι αποφάσεις των οργάνων του οποίου προσβάλλονται µε ενδικοφανή προσφυγή κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4520/2018 (Α’ 30).
2. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των άρθρων του παρόντος
Κεφαλαίου εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο
σκοπό επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..
Άρθρο 29
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόµατος στεγαστικής συνδροµής ανασφάλιστων υπερηλίκων βάσει πρόσθετων κριτηρίων, καθώς και πρόσθετες προϋποθέσεις χορήγησής
του και να προβλέπονται o τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το περιεχόµενό τους, καθώς και η διαδικασία διεκπεραίωσής τους, η διαδικασία και το περιεχόµενο του ελέγχου του εισοδηµατικού
κριτηρίου και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόµατος, η διαδικασία καταβολής του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης των εγκριτικών της χορήγησης του
επιδόµατος αποφάσεων και επαναχορήγησής του, οι ειδικότεροι
όροι λειτουργίας και οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 25, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του
παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
τροποποιείται το ανώτατο όριο του επιδόµατος.
Άρθρο 30
Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων
Οι υπ’ αρ. 2615/22.5.1985 (Β’ 329) και 2435/8.7.1987 (Β’ 435)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
εργοδότη-εργαζοµένου
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των
µισθωτών εργαζοµένων σε φορείς εκτός δηµόσιων υπηρεσιών,
αποκεντρωµένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικών
προσώπων αυτών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης,
µειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες µονάδες από το ύψος που
είχε διαµορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων
υπέρ κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερίζεται κατά 1,49 πµ στο
ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πµ στο ασφάλιστρο του
εργαζοµένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαµορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέµεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόµενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων
υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία µειώνεται κατά 0,12 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας
(Ε.Κ.Λ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’122) και
κατά 0,18 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.
2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του
άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαµορφώνεται σε 0,16 % και κατανέµεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαρια-
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σµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.
ββ) Εισφορά εργαζοµένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν.
2224/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων
υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013, η οποία µειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του
εργαζόµενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζοµένου υπέρ
Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαµορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν.
3144/2003, Α’ 111).
2. Από την εισφορά της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται πόρος στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και
τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν
µε τη συµµετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του
ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ µπορεί να
ανέρχεται µέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί
του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον
e-ΕΦΚΑ για λογαριασµό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του
βαθµού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 (Α’188).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µέχρι την
31η.12.2021.
Άρθρο 32
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσµιών καταβολής
ή αναστολή είσπραξης
1. Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και ελευθέρων επαγγελµατιών, η καταβολή των
οποίων παρατάθηκε µέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο
των µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε το άρθρο 3 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το
άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’
83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το
άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104) δύναται να υπαχθούν σε
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής έως και είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, µε την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού µηνιαίας
δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναµία
πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση είναι οι προϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω µη
εµπρόθεσµης καταβολής, κατά την κείµενη νοµοθεσία, επιβαρύνονται, από τον επόµενο µήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθµιση, µε τόκο δυόµιση εκατοστιαίων µονάδων (2,5%) ετησίως
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υπολογισµένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται
σε πρόγραµµα ρύθµισης έως και δώδεκα (12) µηνιαίων δόσεων
δεν επιβαρύνονται µε τόκο.
4. Η υπαγωγή στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβολή της
πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι
επόµενες δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής
στη ρύθµιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορίζεται σε
πενήντα (50) ευρώ.
6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο
της ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των
δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών.
7. Η ρύθµιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν
καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της
ρύθµισης.
8. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι
αυτής και οι λοιποί όροι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήµατα:
α) δυνατότητα χορήγησης απο¬δεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας διµηνιαίας ισχύος,
β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου,
εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν
υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση
ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση ποσού ίσου µε την οφειλή,
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα
χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση, εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/
2010 (Α’ 115),
δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά
το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136),
ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
9. Η απώλεια της ρύθµισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:
α) Την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) τη µετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής µε όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέσα.
10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2021.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και
τα αρµόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσµία της παρ. 10 και να
ρυθµίζονται τυχόν ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία
του κορωνοϊού σε καθεστώς
ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών
1. Οφειλέτες µε ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε
καθεστώς ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, για τις οποίες έχει
χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3)
µήνες στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
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4684/2020 (Α’ 86), την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το άρθρο 25 της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρου 10 του ν.
4684/2020, το άρθρο 11 της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (Α’104) και το άρθρο 5 της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήµατος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, δύναται να επανενταχθούν στο
ίδιο καθεστώς ρύθµισης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθµιση συντελείται µε
την καταβολή της δόσης του µηνός Νοεµβρίου 2020, η οποία
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του ίδιου µήνα. Η προθεσµία καταβολής όλων των επόµενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθµισης παρατείνεται κατά το πλήθος
των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ηµέρα της αναβίωσης.
Άρθρο 34
Αναστολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση
προσωρινού διακανονισµού

2. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται µε ελεύθερη επιλογή τους
σε µία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη
σε µία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισµένος
δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά
στην πρώτη.
Ο ασφαλισµένος µπορεί, µε αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να
υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όµως η µετάταξη
από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόµενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία
και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν
να υπαχθούν από την 1η.7.2020.
Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους και για τους µισθωτούς
µηχανικούς των οικείων τοµέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020, τα ανωτέρω ποσά
της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιµερίζονται κατά 50%
στον εντολέα (στην περίπτωση των εµµίσθων δικηγόρων) ή στον
εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισµένο».
3. Στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 προστίθεται στοιχείο vii. ως εξής:
«vii. Όλες οι ανωτέρω ρυθµίσεις των υποπερ. i έως v της περ.
γ’ εφαρµόζονται και στους µισθωτούς µηχανικούς και µισθωτούς
υγειονοµικούς. Ειδικά για τους µισθωτούς µηχανικούς του οικείου τοµέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην
Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της
επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της
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Στην περ. Α’ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται παρ.
9 ως εξής:
«9. Παρατείνεται ο προσωρινός διακανονισµός των άρθρων 18 έως την 31η.12.2023 και αναστέλλεται η λήψη των µέτρων
αναγκαστικής είσπραξης, για τους ασφαλισµένους που µέχρι την
30ή.4.2020 έχουν ενεργό προσωρινό διακανονισµό σύµφωνα µε
την περ. Α’ του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν
τους όρους αυτού.»
Άρθρο 35
Εξοµοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης
έµµισθων δικηγόρων και µισθωτών µηχανικών
1. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, και όλοι οι πριν και µετά την 1η.1.1993 ασφαλισµένοι,
έµµισθοι δικηγόροι και µισθωτοί µηχανικοί των οικείων τοµέων
του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το
ποσόν της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

παρ. 3 του άρθρου 97, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 97
και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35, σύµφωνα
µε την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35. Ειδικά για τους µισθωτούς υγειονοµικούς του οικείου τοµέα του κλάδου πρόνοιας του
πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές εφάπαξ παροχής
υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 35, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35.»
Άρθρο 36
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών µη µισθωτών
Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου
εισοδήµατος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία µέρα του µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος.
Άρθρο 37
Ρύθµιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
του πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
1. Για το διάστηµα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι του πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία
του π. ΟΑΕΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του π.δ.
258/2005 (Α’ 316), όπως αυτή είχε διαµορφωθεί για το έτος 2016.
2. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστηµα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τον αριθµό των µηνών για τους
οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές κατα-

2926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθµιστούν ως
άνω µέχρι την 30η.6.2021.
Άρθρο 38
Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισµού
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
Στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 (Α’ 163) προστίθεται παρ. 25
ως εξής:
«25. Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, µεταφέρονται από την κατάργηση
του Οργανισµού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
χωρίς πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις
ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές.
Άρθρο 39
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης
ασφαλιστικής ενηµερότητας
Το άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
α) Για την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το Δηµόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο
ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισµένης απαίτησης
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Οι διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν.
1846/1951 (Α’ 179) εξακολουθούν να εφαρµόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, ανεξαρτήτως
ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωµή ή την
εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την εξόφλησή του.
β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 27. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον αντισυµβαλλόµενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυµα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της
δανειακής σύµβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.
γ) Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέλεσης
δηµοσίων έργων ή προµηθειών από τον Δηµόσιο Τοµέα, προσκοµίζεται από τον υπόχρεο η βεβαίωση του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά, ενώ
µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής, προσκοµίζεται η ασφαλιστική ενηµερότητα από τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/
2016 (Α’ 147).
δ) Για τη συµµετοχή ως µέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος
σε οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή περιορισµένης ευθύνης εταιρεία,
από τον συµµετέχοντα.
ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τµήµατα Αµειβόµενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται από το ΤΑΑ
ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
στ) Για τη µεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 25,
εφόσον είναι ή ήταν:
αα) Φυσικό πρόσωπο, υποκείµενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, κοινωνία
αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή µη εταιρεία, συµµετο-

χική ή αφανής εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία.
ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, οµόρρυθµης
εταιρείας, οµόρρυθµο µέλος ετερόρρυθµης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε., διευθύνων σύµβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής,
διαχειριστής, διευθύνων σύµβουλος συνεταιρισµού ή ένωσης συνεταιρισµών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλµένος
στη διοίκηση δηµόσιας, δηµοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και
εκµετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι
νοµικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισµού εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, ηµεδαπού ή αλλοδαπού
προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστηµένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύµατα.
γγ) Υποκείµενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδοµικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης.
ζ) Για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου από
τον παρέχοντα το εµπράγµατο δικαίωµα, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δηµοσίου, του
e-ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
η) Για τη µεταβίβαση µεταχειρισµένων επαγγελµατικών αυτοκινήτων, µηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5)
µέτρων, ελικοπτέρων, ανεµοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελµατικών σκαφών αλιείας από τον µεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη
µεταβίβαση οχηµάτων δηµοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προσκοµίζεται µε την επιφύλαξη των παρ.
5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 40) και του άρθρου
26 του παρόντος νόµου.
θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δηµοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόµιση στις επιτροπές
δηµοπρασίας εντύπου σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/
2016. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δηµοσίου, των δήµων
και κοινοτήτων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που προβλέπονται από το
άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α’ 165), η θεώρηση ή έγκριση µελετών, προϋπολογισµών, εκθέσεων, γνωµατεύσεων, που εκδίδονται από µετόχους του Ταµείου, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ι) Για τις περιπτώσεις µεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου
οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύµβασης µε την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας µε αντιπαροχή, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκοµίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας µόνο κατά τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού
προσυµφώνου µε τον εργολάβο. Στη συνέχεια, κατά τη µεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, ο οικοπεδούχος
απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιοπραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή
το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον εργολάβο.
ια) για τη δροµολόγηση πλοίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α’ και 7 του ν. 2932/2001
(Α’ 145).
Άρθρο 40
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής
ενηµερότητας σε προσωπικές εταιρείες
Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 τροποποιείται και το
άρθρο 24 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας
απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήµερος.
2. Ασφαλιστικά ενήµεροι θεωρούνται:
α) Φυσικά πρόσωπα υποκείµενα καταβολής ασφαλιστικών ει-
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σφορών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα οποία:
αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές στον
ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 µέχρι
31.12.2019 δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, µετά το πέρας
της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της
οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα από 1.1.2020 δεν έχουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές και
ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον
Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης και
Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).
β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ
και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).
γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δηµόσιου τοµέα,
όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και
αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωµές µε εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο,
για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον
ΕΦΚΑ.
δ) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδοµικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν
εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το
αποδεικτικό.
ε) Τα πρόσωπα των προηγούµενων περιπτώσεων, εφόσον
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει
ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ββ) Για τα νοµικά πρόσωπα λαµβάνονται υπόψη οι οφειλές
τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 41
Παρακράτηση τιµήµατος σε περίπτωση οφειλής
στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ
Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 προστίθεται περ.
γ’ και το άρθρο 25 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εµπράγµατου δικαιώµατος
1. Ειδικά για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για
τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού, ισχύουν οι
ακόλουθοι όροι:
α) Αν υπάρχει ρυθµισµένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της
ρύθµισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισµένη σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ.
1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισµένη ιδίως όταν
παρέχεται εµπράγµατη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας
του οφειλέτη ή όταν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύµατος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισµένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση
οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπό τον
όρο της παρακράτησης από το τίµηµα ποσού µέχρι του ύψους
της οφειλής.
β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθµισµένη, χορηγείται
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει
θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς τον σκοπό της µεταβίβασης, µε τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της
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οφειλής από το τίµηµα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από
τον συµβολαιογράφο.
γ) Στις περιπτώσεις που το τίµηµα από τη µεταβίβαση ακινήτου
δεν υπολείπεται της αντικειµενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί
για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόµενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συµµέτρως οι απαιτήσεις
της Φορολογικής Διοίκησης µε τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, µετά
την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονοµιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών
του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια,
ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266)
και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
2. Για τη µεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον
υφίσταται οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ
και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς τον
σκοπό της µεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει
ισόποση διασφάλισή της.»
Άρθρο 42
Ψηφιακός µετασχηµατισµός διαδικασίας απονοµής
σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους
ασφαλισµένους του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/
2020 (Α’ 43) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συµπληρώνεται
το Δελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το
οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονοµής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους.
Το ΔΑΥΚ συµπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισµένος,
ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία
προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δηµοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάµενο του αρµόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του
ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής
απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.»
Άρθρο 43
Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωµή
των εξόδων κηδείας
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 (Α’ 43)
προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 15 του ν. 4670/2020 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για την πληρωµή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συµπληρώνονται
ενδεικτικά ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο
ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων
συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισµένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιµολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο
αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε µήνα στον δικτυακό τόπο
του e-ΕΦΚΑ. Η πληρωµή πραγµατοποιείται βάσει του αναγραφόµενου στο τιµολόγιο ποσού και έως το ύψος που προβλέπεται
στις καταστατικές διατάξεις των επιµέρους φορέων, µέχρι την
έκδοση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλισης και Παροχών του eΕΦΚΑ. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης.»
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Άρθρο 44
Αύξηση σύνταξης αµφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων
H παρ. 4Α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«4Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζεται ως εξής:
α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) και από 17.5.2019 σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%)
της σύνταξης. Εάν ο γάµος έλαβε χώρα µετά την απονοµή της
σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:
Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του γάµου τους,
είναι µεγαλύτερη από δέκα (10) έτη, η σύνταξη του επιζώντος
συζύγου υφίσταται για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, µείωση που
καθορίζεται σε:
Ένα τοις εκατό (1%) για τα έτη από το δέκατο (10ο) έως και
το εικοστό (20ό) έτος.
Δύο τοις εκατό (2%) για τα έτη από το εικοστό πρώτο (21ο)
έως και το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος.
Τρία τοις εκατό (3%) για τα έτη από το εικοστό έκτο (26ο) έως
και το (30ό) έτος.
Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα έτη από το τριακοστό πρώτο
(31ο) έως και το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος.
Πέντε τοις εκατό (5%) για τα έτη από το τριακοστό έκτο (36ο)
και άνω.
β) Για τον διαζευγµένο, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέσει δέκα
(10) έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, το
ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για χήρο και είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) για διαζευγµένο. Για κάθε έτος εγγάµου
βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και µέχρι το τριακοστό πέµπτο
(35ο) έτος διάρκειας του γάµου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος µειώνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) στον χήρο
και αυξάνεται αντίστοιχα κατά ένα τοις εκατό (1%) στον διαζευγµένο. Προκειµένου περί έγγαµου βίου που διήρκησε πλέον των
τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το
ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιµερίζεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στον χήρο και πενήντα τοις εκατό (50%)
στον διαζευγµένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγµένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγµένου, κατά τα ως
άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγµένων το αναλογούν
για τον διαζευγµένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης
κύριας και επικουρικής επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς (αµφοτεροπλεύρως ορφανό), το ποσοστό διπλασιάζεται για
κάθε σύνταξη.»
Άρθρο 45
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών
και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση
ή µόνιµη ορθοκυστική διαταραχή
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν
από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ.
1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο τακτικός δηµόσιος υπάλληλος που λαµβάνει κάθε µήνα
µισθό από το Δηµόσιο Ταµείο ή από άλλους ειδικούς πόρους, δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δηµόσιο Ταµείο:
α) Αν αποµακρυνθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.
Κατ’ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον
τρία (3) παιδιά, αρκεί η συµπλήρωση εικοσαετούς πλήρους
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συµπληρώ-
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νουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συµπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και µετά κατά δύο (2) έτη
για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση είκοσι
πέντε (25) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας,
ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσληψής τους.
Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιµατολεµφαγγείωµα, από υπερφωσφατασαιµία
ή από Βήτα οµόζυγο µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και υποβάλλονται σε µετάγγιση ή από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται
σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί µεταµόσχευση µυελού των οστών ή συµπαγών οργάνων (καρδιά,
πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιµορροφιλία Α’ ή Β’ ή µυασθένεια - µυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασµό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω
άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.
Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναµορφωτικών καταστηµάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιµη υπηρεσία, από την
οποία δεκαετής πλήρης πραγµατική στα καταστήµατα αυτά.
β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.
γ) Αν απολυθεί για σωµατική ή διανοητική ανικανότητα, η
οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
δ) Αν απολυθεί, γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή
τουλάχιστον πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, εφόσον αµέσως
πριν από την αποµάκρυνση του έχει πλήρη πενταετή πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία.
ε) Αν, έχοντας συµπληρώσει το όριο ηλικίας, αποµακρυνθεί
οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.
Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) και των ισότιµων µε αυτά Ανώτατων Σχολών, που αποµακρύνονται από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη µετά τη
συµπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγµατικής συντάξιµης
υπηρεσίας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της Χώρας ή σε ισότιµη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή µερικής απασχόλησης
αθροιστικά. Η υπηρεσία σε θέση µερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.
στ) Αν αποµακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί
έγινε σωµατικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύµα ή νόσηµα που
προήλθε πρόδηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.
Οι συνέπειες του τραύµατος ή του νοσήµατος παρέχουν δικαίωµα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν µέσα σε ένα εξάµηνο το αργότερο από την πρώτη µετά το πάθηµα αποµάκρυνση του
υπαλλήλου από την υπηρεσία.
Σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν
εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήµατα που εκδηλώθηκαν
µέσα σε τρία (3) χρόνια από τον διορισµό του υπαλλήλου ως τακτικού, µε συνυπολογισµό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως συντάξιµη σε θέση έκτακτου ή µε σύµβαση, εφόσον
αυτή είναι συνεχής και αµέσως προηγούµενη εκείνης ως τακτικού.
Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε σωµατικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεµικά γεγονότα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην
ηµεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόµη το γεγονός που επέφερε την
ανικανότητα, δεν σχετίζεται άµεσα µε την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση
γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθηµα, από το οποίο γεν-
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νιέται δικαίωµα σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να προτιµήσει τον κανονισµό της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην
περίπτωση αυτή το πάθηµα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.
Το πάθηµα αυτό µπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε µέχρι και την αποχώρηση του από την υπηρεσία, πρέπει
όµως απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική
του υπηρεσία κατά τον χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26
του π.δ. 169/2007 µετά τις λέξεις «του ενός κάτω άκρου» προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/
2007 διαµορφώνεται ως εξής :
«1. Ο µόνιµος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:
α) Αν αποµακρυνθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και
έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιµη υπηρεσία, από την
οποία δεκαπενταετή πραγµατική.
Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία
(3) τουλάχιστον παιδιά, αρκεί η συµπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους
συµπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για
όσους συµπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και µετά,
κατά δύο (2) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάταξής τους.
Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα
οµόζυγο µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιµία και υποβάλλονται σε µετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου και υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί µεταµόσχευση νεφρού, µυελού των
οστών ή συµπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύµονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιµορροφιλία Α’ και Β’ ή µυασθένεια - µυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασµό των άνω ή
κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν
από κυστική ίνωση ή µόνιµη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για
τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα
επτά τοις εκατό (67%), αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 48
Θητεία Διοικητικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ)
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε τριετή θητεία µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 49
Προσδιορισµός και είσπραξη µισθωµάτων
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)
1. Το ύψος των µισθωµάτων ακινήτων µε εκµισθωτή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) µειώνεται από την 1η.10.2020 κατά 40% έως την 31η.3.2021, εφόσον ο
κύριος Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του µισθωτή εντάσσεται στους πληττόµενους από την πανδηµία του κορωνοϊού
COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), που αφορούν µισθώµατα ακινήτων, ανεξαρτήτως
ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση
των οφειλών τους κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 50
Κατάρτιση ισολογισµών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Το άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 46
Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις επιδοµάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας

«Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών e-ΕΦΚΑ
και λοιπών φορέων

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) προστίθεται παρ. 14
ως εξής:
«14. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 20152019 επιδοµάτων ασθενείας,
κύησης και λοχείας, του εντασσόµενου στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ ), τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον eΕΦΚΑ χωρίς έγκριση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρµόδιας υπηρεσίας του e- ΕΦΚΑ. Με την
καταβολή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του προηγούµενου
εδαφίου, προς τους δικαιούχους, αποσβέννυνται οι οφειλές ως
προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε
άλλη απαίτηση από την αιτία αυτή.»

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο µέχρι την 30η
Σεπτεµβρίου 2022 τους ισολογισµούς των ετών 2017, 2018,
2019, 2020 και 2021. Μέχρι το οριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο χρονικό σηµείο ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους
εκκρεµείς ισολογισµούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών για το έτος 2016. Από
το 2022 και για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλλονται το αργότερο µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους κάθε
χρήσης.»

Άρθρο 47
Καταργούµενη διάταξη
Το άρθρο 39 A του ν. 4387/2016 (Α’ 85) καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 51
Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης
Το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 (Α’165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 84
Κατασταλτικός έλεγχος
Ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Από το έτος 2022 και για κάθε επόµενη χρήση το Διοικητικό
Συµβούλιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αναθέτει κάθε
χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς
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ελεγκτές-λογιστές. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κατά τον
έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων υποχρεούται να
εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι οποίες είναι σύµφωνες
µε τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή
αναφέρεται εάν ο φορέας εφάρµοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα του φορέα. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό του ελέγχου περιλαµβάνονται όλες οι παρατηρήσεις
αναφορικά µε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισµού ή
των αποτελεσµάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει
έκθεση ελέγχου, στην οποία διατυπώνονται τα πορίσµατα του
ελέγχου του και οι αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 52
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 71
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την 30η Ιουνίου 2021 για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224),
καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή
οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την οποία προκαλείται µετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), συµπεριλαµβανοµένης και
της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της
οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο,
απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η παρ. 1 κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες µετάταξης, απόσπασης ή παράτασης
απόσπασης, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1,
ολοκληρώνονται µε τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρµόδια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 53
Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών
του e-ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις διοικητικής
αναδιάρθρωσης ή µεταφοράς αρµοδιοτήτων
Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ
Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α’85) προστίθεται παρ. 4 ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι Διοικητικές Επιτροπές της παρ. 2 που
συνεχίζουν να λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: α) συγχώνευσης Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ, β) µεταφοράς αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπηρεσιακών µονάδων του e-ΕΦΚΑ σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην περ.

ι) και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 (Α’ 8), µε αρµοδιότητα
την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόµενων και καταργούµενων
Υπηρεσιακών Μονάδων.
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και
οι όροι λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 54
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και
Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση του άρθρου 75 του π.δ.
8/2019
Η παρ. 1 του άρθρου 75 του π.δ. 8/2019 (Α’ 8), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 101 του ν. 4670/2020, τροποποιείται και το άρθρο 75 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 75
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισµού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
1. Ως προϊστάµενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των ΠΥΣΥ
επιλέγονται και τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών επιλέγονται υπάλληλοι µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής
ασφάλισης.
2. Στα Τµήµατα Συντονισµού και Υποστήριξης των
ΠΥΣΥ
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας
Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.
3. Στα Τµήµατα Οικονοµικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονοµικού
ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραµµατέων.»
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 55
Ανάθεση αρµοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέµατα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να ανατίθεται στις αρµόδιες
υπηρεσίες των Περιφερειών η διενέργεια αυτοψιών, η σύνταξη
τεχνικών εκθέσεων και η υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, όπως είναι ενδεικτικά ο εντοπισµός
διαγραµµάτων απαλλοτριώσεων, τοπογραφήσεις προσφυγικών
συγκροτηµάτων, εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραµµάτων µε
αποτυπωµένο το αρχικό και το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο, υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρµόδιο γραφείο κτηµατογράφησης και άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή για την καταγραφή,
διαφύλαξη και υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωµάτων της
ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
2. Με όµοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η έκδοση από τις
αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποφάσεων άρσεων
απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεων ρυµοτοµικών διαγραµµάτων,
τακτοποιήσεων που αφορούν στην περιουσία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους στεγαστικών προγραµµάτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ’ - 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Άρθρο 56
Δηµοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» - «ΕΡΓΑΝΗ» «ΑΤΛΑΣ» - Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και µηχανικούς
εργασιών σχετικών µε την κατοχύρωση εµπράγµατων δικαιωµάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στο Κτηµατολόγιο

1. Τα δεδοµένα του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», του Πληροφοριακού Συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» και του Πληροφοριακού Συστήµατος ψηφιακής απεικόνισης απονοµής και καταγραφής ληξιπρόθεσµων συντάξεων
«ΑΤΛΑΣ» δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση έως την εικοστή πέµπτη
ηµέρα του επόµενου µήνα της καταγραφής.
2. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκδίδει τριµηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου µε τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και
ρυθµίσεων.

Η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργείται από 2.7.2018.

1. Ο Διοικητής του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µετά από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου, δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους εργασίες σχετικές µε την κατοχύρωση των εµπράγµατων δικαιωµάτων του Οργανισµού στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως: α)
εργασίες έρευνας στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολόγια για
την ανεύρεση εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Οργανισµού, β)
κατάθεση αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εµπράγµατων αγωγών, γ) εκπροσώπηση του Οργανισµού ενώπιον των δικαστικών αρχών δια της κατάθεσης αγωγών για τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και σε ιδιώτες µηχανικούς, όπως:
α) να υποβάλουν τις δηλώσεις του ν. 2308/1995 (Α’ 114), β) να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων, γ) να ελέγχουν τους κτηµατολογικούς πίνακες, δ) να
υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης αυτών, ε) να υποβάλουν ενστάσεις κατά Πινάκων Α’ Αναρτήσεως και Β’ Αναρτήσεως και στ) να
εκπροσωπούν τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον των αρµόδιων επιτροπών
κατά τη συζήτηση των ως άνω ενστάσεων.
2. Οι αµοιβές των ιδιωτών δικηγόρων στους οποίους ανατίθενται εργασίες, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθορίζονται µε βάση τις
διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) και εγκρίνονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Οι αµοιβές των ιδιωτών µηχανικών, στους οποίους ανατίθενται εργασίες, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθορίζονται µε βάση την
υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017
(Β’ 2519/20.7.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και εγκρίνονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 59
Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.)

Άρθρο 62
Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων
και κενών κατοικιών από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α’ 205)
ισχύει από την 23η.1.2013.

1. Οι κατοικίες που παραµένουν κενές και αδιάθετες, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισµούς
του κατασκευαστικού προγράµµατος του τ. Οργανισµού Εργατικών Κατοικιών (τ. Ο.Ε.Κ.), δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε δικαιούχους τ. Ο.Ε.Κ./Ο.Α.Ε.Δ. µε έντονες
κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.
2. Ως έντονες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες ορίζονται
ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήµατα υγείας των ίδιων ή προστατευόµενων µελών των οικογενειών τους, το χαµηλό καθαρό οικογενειακό εισόδηµα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική
ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών
που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. µε τα Προγράµµατα Αγοράς
Κατοικιών και Διαµερισµάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να
παραµένουν κενές και αδιάθετες.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάµει του άρθρου
8 του β.δ. 803/1970 (Α’ 271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιµασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή
σχετικής γνωµοδότησης στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 57
Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα µίας (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
Καταργείται η µε αρ. πρωτ.: 38873/Δ1.13666/ 12.7.2018 (ΑΔΑ
Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα µίας (51)
θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν.»
Άρθρο 58
Καταργούµενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 60
Εκκαθάριση της «Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ)
και διορισµός νέου εκκαθαριστή µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Στην περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α’
88), οι λέξεις «µέχρι τις 31.12.2019» αντικαθίστανται, µε ισχύ από
1.1.2020, από τις λέξεις «µέχρι την 31.12.2021» και η παρ. 8 του
άρθρου 35 του
ν. 4144/2013 διαµορφώνεται ως εξής:
«8.α. Η µετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία
τελεί σε εκκαθάριση µε την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που εγκρίθηκε µε την υπ’
αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, περιέρχεται από τις 14.2.2012, ηµεροµηνία κατάργησης των ΟΕΚ και ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου
τύπου στον Ο.Α.Ε.Δ..
β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ ΑΕ παρατείνεται από τη λήξη της,
κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης µέχρι την
31.12.2021.
γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ ΑΕ διορίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., ως µοναδικού µετόχου
της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας.»
Άρθρο 61

Άρθρο 63
Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµένων µακροχρονίως ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.
Το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 92
Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµένων ανέργων
1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγµατοποίησαν έως και εβδοµήντα (70) ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµηνο,
µπορούν µε αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουµένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν ήταν
εγγεγραµµένοι άνεργοι.
2. Το νοµικό καθεστώς των εγγεγραµµένων στο µητρώο του
Ο.Α.Ε.Δ., δικαιούχων τακτικής επιδότησης ανεργίας, δεν µεταβάλλεται από απασχόληση σε αγροτικές εργασίες που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα (70) ηµέρες ασφάλισης κατά την εκάστοτε
διάρκεια της επιδότησής τους.
3. Oι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και στους δικαιούχους, σύµφωνα µε την περ. ΙΙΙ της παρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), επιδόµατος µακροχρονίως
ανέργου.»
Άρθρο 64
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόµατος
εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης που
καταβάλλεται σε εγγεγραµµένους στα µητρώα
του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους
1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) τροποποιείται η παρ.
5 και το άρθρο 30 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσµατικότερη ένταξη/επανένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας
1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλισµένοι ή
µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή
άλλο επάγγελµα, µπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συµµετέχουν ή θα συµµετάσχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή
επαγγελµατικής κατάρτισης, παραµένουν εγγεγραµµένοι στα
µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή
επαγγελµατικής κατάρτισής τους µετράται ως χρόνος ανεργίας,
εφόσον: α) είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) µήνες κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν
από την έναρξη του προγράµµατος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του
προγράµµατος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών µετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
από την έναρξη του προγράµµατος ή κατά την πρώτη µετά την
έναρξη του προγράµµατος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην
αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο
(2) ηµερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελµατικής
κατάρτισής τους έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε
τους λοιπούς εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ..
3. Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούµενοι
άνεργοι, που συµµετέχουν σε επιδοτούµενα προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των
δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαµβάνουν και το επίδοµα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ
της προηγούµενης παραγράφου.
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985
(Α’ 91) καταργείται.
5. Το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης,
καθώς και το επίδοµα αναζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο δράσεων συµβουλευτικής, που καταβάλλονται σε ανέργους, είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,

δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη
Φορολογική Διοίκηση, στο Δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία ή
στα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
ανέργων που εγγράφονται στα µητρώα του Οργανισµού και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 65
Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωµοδοτικό
όργανο της πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ. (Επιτροπή
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων
από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανοµής και χρήσης των
ποσών του Λογαριασµού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της
απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τη βελτίωση του
επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των µακροχρόνιων,
των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ γνωµοδοτεί για την
ασκούµενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά µε
την επιδότηση της ανεργίας.
Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τετραετή θητεία και συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόµενο από αυτόν ως
αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος
και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης,
β) πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρωτές, που
ορίζει η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
γ) πέντε (5) εκπροσώπους µε ισάριθµους αναπληρωτές, που
ορίζονται ως εξής: ένας (1) από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας (1) από τη Γενική Συνοµοσπονδία
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
ένας (1) από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ένας (1) από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και ένας (1) από τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).»
2. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ αποδίδεται πόρος στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και στα ινστιτούτα
και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν µε τη συµµετοχή της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών
Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.). Για τους ανωτέρω φορείς,
εκτός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η απόδοση του πόρου από τον κλάδο
ΛΑΕΚ µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις
εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασµό του κλάδου ΛΑΕΚ,
ανεξαρτήτως του βαθµού απόδοσης αυτών στον Ο.Α.Ε.Δ., για το
χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µείωση των εισφορών του άρθρου 31. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η απόδοση του πόρου ανέρχεται
στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόµενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα
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κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάµει της
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α’ 295), σε φορείς της
παρούσας, παρακρατείται κατ’ έτος ποσό ίσο µε το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου, που
αυτοί λαµβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούµενο
ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται
από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα. Η ως άνω απόδοση πόρου δεν συνιστά επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση, κατά
το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), το άρθρο 83 του ν. 4727/
2020 (Α’ 184) και την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α’
138).»
Άρθρο 66
Εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση σε δικηγόρους,
µηχανικούς και οικονοµολόγους από τον Ειδικό
Λογαριασµό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς
και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων
που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ.
1. Xορηγείται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΑΑ, καθώς και στους οικονοµολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται
στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφόσον
έχουν ενταχθεί µεταξύ των µηνών Μαρτίου-Νοεµβρίου 2020
στους πληττόµενους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
του Υπουργείου Οικονοµικών, λόγω των µέτρων αντιµετώπισης
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή του παρόντος για τους ασφαλισµένους του τ. ΕΤΑΑ καταβάλλονται από
τον δεύτερο κλάδο και για τους οικονοµολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον τ. ΟΑΕΕ από τον πρώτο κλάδο του
Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το
ύψος, τα εισοδηµατικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται
τυχόν ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δηµοσίου
ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται, ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το
Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται
από πιστωτικά ιδρύµατα για οφειλές προς αυτά, ούτε συµψηφίζεται µε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν προσµετράται
στο συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, οικογενειακό εισόδηµα.
Άρθρο 67
Ακατάσχετο και αφορολόγητο
κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Ο.Α.Ε.Δ.
1. Οι παροχές που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., δυνάµει
της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), του άρθρου 22 του ν.
1836/1989 (Α’ 79), του άρθρου 142 του
ν. 3655/2008 (Α’ 58),
της υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.
4144/2013 (Α’ 88) και των και κατ' εξουσιοδότησή αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, απαλλάσσονται από φόρους,
τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, συµπεριλαµβανοµένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε
βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δηµόσιο, στα
ασφαλιστικά ταµεία ή στα πιστωτικά ιδρύµατα για το δηµόσιο και
για τρίτους.
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2. Το ακατάσχετο των παροχών της παρ. 1, καθώς και το ακατάσχετο των παροχών που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. για τα τακτικά
επιδόµατα ανεργίας, σύµφωνα µε το ν.δ. 2961/1954, τον ν.
1545/1985 (Α’ 91) και τον ν. 1836/1989 (Α’ 79), για τα επιδόµατα
µακροχρονίως ανέργων, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν.
3016/2002 (Α’ 110) και για τα βοηθήµατα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011
(Α’ 152), δεν εφαρµόζονται στις υποχρεώσεις διατροφής συζύγων, κατιόντων και ανιόντων.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες για τον µήνα Νοέµβριο
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστηµάτων τους µε εντολή δηµόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθµού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την
4η Νοεµβρίου 2020 ή παρατείνουν την αναστολή συµβάσεων των
εργαζοµένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον
µήνα Νοέµβριο 2020, από την ηµεροµηνία επιβολής του µέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, ανά περιφερειακή ενότητα και µέχρι την 30ή Νοεµβρίου 2020, µε την επιφύλαξη του άρθρου δεκάτου εβδόµου της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), που κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν.4684/2020 (Α’ 86), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4725/2020 (Α’ 186), και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ανήκουν
σε κλάδους που πλήττονται, βάσει Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή
συµβάσεων εργασίας 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 την 4η Νοεµβρίου 2020,
για τον µήνα Νοέµβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως
τριάντα (30) ήµερες, ανά περιφερειακή ενότητα και πάντως όχι
πέραν της 30ής Νοεµβρίου 2020.
3. Οι εργαζόµενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συµβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή κατά τον µήνα Νοέµβριο 2020,
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 οκτακοσίων (800,00) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ηµέρες
και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού
τους µισθού.
4. Η αποζηµίωση της παρ. 3 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.
5. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και η δαπάνη
για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του
χρονικού διαστήµατος αναστολής, καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
6. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστηµα οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 30ή
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Νοεµβρίου 2020, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις του
προσωπικού τους µε καταγγελία σύµβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2:
i) υποχρεούνται, µετά το πέρας της αναστολής των συµβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας, για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το χρονικό διάστηµα της αναστολής των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων αυτών,
ii) µπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του
άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) εργαζοµένους των οποίων
οι συµβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.
γ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 2, καθώς και της παρ.
1 για τις περιπτώσεις εξαιρέσιµων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει Κ.Α.Δ., δύνανται να θέτουν εργαζόµενους, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τους δεν έχουν
τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν
αυτή δύναται να παρασχεθεί µε αυτόν τον τρόπο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος, οι κλάδοι
και οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία µε εντολή δηµόσιας αρχής ή που πλήττονται,
οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, να παρατείνεται η
ισχύς του παρόντος, καθώς και να προβλέπεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθµίζονται θέµατα
που σχετίζονται µε εργαζόµενους σε επιχειρήσεις - εργοδότες
που εµπίπτουν σε ειδικότερες περιπτώσεις απασχόλησης ή ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, προκειµένου να είναι δικαιούχοι
της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, οι προϋποθέσεις χορήγησης,
το ύψος, η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
10. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Νοεµβρίου 2020.
Άρθρο 69
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020
εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας
που τελούν σε αναστολή
1. Επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόµενους
των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον
Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως
ή κατά διαστήµατα µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020, δύνανται,
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να µεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούµενων ηµερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους
2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021.
2. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη
χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόµατος
αδείας.
Άρθρο 70
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 την 30ή.4.2021.»
Άρθρο 71
Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017,
2018 και 2019
1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών
εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολουµένων,
ελεύθερων επαγγελµατιών µε πολλαπλή ή µη δραστηριότητα και
προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει
διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισµένους
(χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισοµερώς κατανεµηµένη, σε πέντε (5) µηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του
ποσού της µηνιαίας δόσης.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την 31η.3.2021. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
κάθε επόµενου µήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού
των δόσεων.
3. Εάν η µηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα,
επιβάλλεται ο προβλεπόµενος τόκος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία επί του ποσού της µηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσµα.
Άρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων,
συνταξιούχων και εργοδοτών
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε
έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά
ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), το άρθρο 28 του ν.
4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 25 του
ν. 4722/2020 (Α’
177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν.
1264/1982, των σωµατείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων διοίκησής τους, µε τη χρήση των
πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών µέσων αποµακρυσµένης συµµετοχής των µελών τους.
3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) καταργείται.
Άρθρο 73
Παράταση της θητείας του Γενικού Συµβουλίου,
της Εκτελεστικής Γραµµατείας και της Ελεγκτικής
Επιτροπής της Ε.Σ.Α.µεΑ. (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία) και των µελών του Δ.Σ.
της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ)
και των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων
και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων πολέµου
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Η θητεία των µελών του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής
Γραµµατείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.µεΑ.
(Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία), των Διοικητικών
Συµβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθµιων και
πρωτοβάθµιων οργανώσεων µελών της Ε.Σ.Α.µεΑ., η οποία,
βάσει των οικείων καταστατικών, έληξε από 11.6.2020 και εφεξής
ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και
των µελών του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και
θυµάτων πολέµου, η οποία, βάσει των οικείων καταστατικών,
έληξε ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για
τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει
παραταθεί µε τα άρθρα 39 του ν. 4690/2020 (Α’ 140) και 138 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης,
εφόσον η προβλεπόµενη θητεία λήγει πριν την 30ή.6.2021.
Άρθρο 74
Διενέργεια ελέγχων Ο.Α.Ε.Δ. µε ηλεκτρονικά µέσα
Για το χρονικό διάστηµα που υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς της πανδηµίας COVID-19, η ύπαρξη της οποίας βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2/82850/0022/259-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ.
487), όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 6965/222/29.5.2019
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2008), στο πλαίσιο υλοποιούµενων
προγραµµάτων και παροχών εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά
µέσα.
Άρθρο 75
Κανονισµός Ταµειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδίδεται µέχρι την 31η.12.2020 Κανονισµός Ταµειακής και
Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ. µετά από εισήγηση του Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 76
Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος
για τον µήνα Δεκέµβριο 2020
1. Ειδικά για τον µήνα Δεκέµβριο 2020, η µηνιαία εισοδηµατική
ενίσχυση των ωφελούµενων µονάδων του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 (Β’ 2281) κοινής υπουργικής απόφασης, υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 30ή
Νοεµβρίου 2020, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείµενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι
εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηµατικής ενίσχυσης
του προηγούµενου εδαφίου.
2. Η προσαύξηση της παρ. 1 καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου µηνιαίου ορίου του εγγυηµένου ποσού
και των ανώτατων µηνιαίων ορίων ανά ωφελούµενη µονάδα,
όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία
Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 77
Διαδικασία ορισµού σχολικών µονάδων
για το πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα»
Το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα»
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1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει διατροφικό πρόγραµµα υπό τον
τίτλο «Σχολικά Γεύµατα» (Πρόγραµµα).
2. Το Πρόγραµµα έχει ως περιεχόµενο την εξυπηρέτηση
αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας
δηµόσιας εκπαίδευσης µε την κατάρτιση δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
3. Η εφαρµογή του Προγράµµατος τελεί υπό την εποπτεία και
τον έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έως τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταµένου και Προϊσταµένων
Τµηµάτων στις οργανικές µονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, η
αρµοδιότητα εποπτείας και ελέγχου παραµένει στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.
4. Οι συµβάσεις µε αντικείµενο τη δωρεάν παροχή σχολικών
γευµάτων του Προγράµµατος προκηρύσσονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια υλοποίησης του Προγράµµατος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου.
Για τις ανάγκες πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του Προγράµµατος και την καλύτερη εξειδίκευση των όρων της ανωτέρω
προκήρυξης είναι δυνατή, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος, η προσφυγή στη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 118
του ν. 4412/2016, όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
5. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράµµατος καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είτε του εθνικού
σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του ως άνω
Υπουργείου.
6. Η παραλαβή των σχολικών γευµάτων, τα οποία ανατέθηκαν
µε συµβάσεις που υπογράφτηκαν και εκτελέστηκαν κατά το διάστηµα της πιλοτικής εφαρµογής του Προγράµµατος «Σχολικά
Γεύµατα», σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
παρόντος, πιστοποιείται µε βεβαίωση του αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών γευµάτων που παραδόθηκαν σε
σχολεία ευθύνης του καθ’ όλη τη διάρκεια των οικείων συµβάσεων. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η
οποία ελέγχει τη βεβαίωση παραλαβής και τα φορολογικά παραστατικά κάθε αναδόχου και βεβαιώνει το «καλώς έχειν».
7. Μέχρι το τέλος κάθε έτους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων χορηγεί αναλυτικό αρχείο στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) µε τον
πληθυσµό των µαθητών που αναµένεται να φοιτά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατά το επόµενο σχολικό έτος, ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήµο, Δηµοτικό Διαµέρισµα, Κοινότητα και
σχολική µονάδα. Το αρχείο του προηγούµενου εδαφίου επικαιροποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων κάθε
Αύγουστο ή όποτε επέρχονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις του
και προωθείται επικαιροποιηµένο στον ΟΠΕΚΑ. Ακολούθως, ο
ΟΠΕΚΑ, κατά το στάδιο του σχεδιασµού της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας
που υλοποιεί σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 υπουργική απόφαση (Β’ 1299),
θέτει υπόψιν των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις Περιφερειακές Ενότητες,
τους Δήµους, τα Δηµοτικά Διαµερίσµατα και τις Κοινότητες που
θα εκτελεστεί το Πρόγραµµα, µε κοινή δε απόφαση των ανωτέρω
Υπουργών, µετά από γνώµη της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζονται καθ’ έκαστο
σχολικό έτος οι σχολικές µονάδες των ανωτέρω Δήµων, Δηµοτικών Διαµερισµάτων ή των Κοινοτήτων που θα εφαρµοστεί το
«Πρόγραµµα». Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τον τρόπο συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των επιτροπών παραλαβής των υπηρε-
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σιών των αναδόχων κατά την παράδοση ανά σχολική µονάδα των
σχολικών γευµάτων του Προγράµµατος και σύµφωνα προς τις
σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα που άπτεται της
εφαρµογής του παρόντος εδαφίου.»
Άρθρο 78
Προστίθεται εδάφιο στο εδάφιο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14
του Κανονισµού Παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
του Ταµείου Ασφαλίσεων του Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (π.δ. 35/38),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 127 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),
το οποίο διαµορφώνεται ως εξής:
«ε) Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση µπορεί να υποβληθεί
οποτεδήποτε και µετά από την οριζόµενη στο εδ. α’ προθεσµία
και σε κάθε περίπτωση πριν την απονοµή της σύνταξης αυτής,
µε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται
στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση δε
συνταξιοδότησης, ο µη εξαγορασθείς χρόνος εξοφλείται εφάπαξ, άλλως αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του
συντάξιµου χρόνου.
Η σχετική για την αναγνώριση αίτηση αφ’ ης υποβληθεί και
εξοφληθεί το προβλεπόµενο ποσό εξαγοράς, ανατρέχει στον
χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης, η δε σύνταξη χορηγείται από την ηµεροµηνία χορήγησης
της κύριας σύνταξης. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει και όλες τις
εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση επικουρικής σύνταξης κατά τον
χρόνο δηµοσίευσής της.»
Άρθρο 79
Χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η παροχή επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλωτές των επιδοτούµενων ειδών καυσίµων θέρµανσης που καθορίζονται µε αυτήν.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόµατος, τα
κριτήρια µε βάση τα οποία χορηγείται το επίδοµα, τα δικαιούχα
πρόσωπα, η αρµόδια για τη χορήγηση του επιδόµατος αρχή, ο
Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθµός Εξόδου του προϋπολογισµού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η
διαδικασία πληρωµών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσµευσης
των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρµόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωµή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρµόδιων για την
πληρωµή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των
τίτλων πληρωµής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τυχόν έξοδα πληρωµής του επιδόµατος, η διαδικασία εµφάνισης της σχετικής δαπάνης στη
δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής.
2. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 8β
του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Άρθρο 80
Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισµένων
διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
1. Για όσες διαδικασίες ειδικής διαχείρισης η νόµιµη διάρκεια
τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014
(Α’ 246), λήγει εντός του διαστήµατος από τον χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος έως και την 31.12.2020, η διάρκεια αυτή
παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες. Η παράταση του χρόνου της ειδικής διαχείρισης καταλαµβάνει και
διαδικασίες οι οποίες διάγουν ήδη την παράταση του άρθρου 89
του ν. 4714/2020 (Α’ 148), εφόσον η λήξη τους σε κάθε περίπτωση θα ελάµβανε χώρα έως την 31η.12.2020.
2. Σε δηµόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισµούς στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης, οι οποίοι έχουν ήδη προκηρυχθεί
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν. 4307/2014 και εφόσον η

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δεσµευτικών προσφορών εµπίπτει στο χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η.12.2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται µε
πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 73, το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν
την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία, να παρατείνει την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για χρονικό διάστηµα
επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την
αρχική καταληκτική ηµεροµηνία.
3. Ειδικώς για τους δηµόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισµούς
στο πλαίσιο διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των οποίων η αρχική
προθεσµία υποβολής δεσµευτικών προσφορών περιλαµβανόταν
στο χρονικό διάστηµα από την 7η.11.2020, ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος των περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, και έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να προβαίνει στην παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών
για χρονικό διάστηµα επιπλέον δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών, η οποία ισχύει αναδροµικά από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ηµεροµηνία. Η παράταση αυτή θεωρείται
έγκυρη υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) προ της έναρξης ισχύος
του παρόντος και πριν την πάροδο της αρχικώς ορισθείσας ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών των παραπάνω διαγωνισµών,
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ο ειδικός διαχειριστής έχει µε πρωτοβουλία του δηµοσιεύσει µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο και ιδίως µε δηµοσίευση στον τυχόν ιστότοπο της
επιχείρησης ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιούσε την παράταση της προθεσµίας υποβολής προσφορών και β) εντός του
απολύτως αναγκαίου χρόνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ειδικός διαχειριστής δηµοσιεύει πράξη, η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τη νέα, µετά την παράταση, καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και αποσφράγισής τους, σε δύο (2) καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας
εφηµερίδες, στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στον ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση
η πράξη παράτασης δεν µπορεί να προβλέπει καταληκτική ηµεροµηνία συντοµότερη ή απώτερη των δεκατεσσάρων (14) επιπλέον ηµερών από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική
ηµεροµηνία.
Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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11. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία: Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Σύσταση,
λειτουργία και αρµοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

