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Αθήνα, σήµερα στις 4 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-2-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΟΔ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
3 Φεβρουαρίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: «Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφετέρου»,
«Κύρωση της Συµφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου», «Κύρωση της
Συµφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου», «Κύρωση της Συµφωνίας
Προστασίας των Επενδύσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών-µελών της, αφενός, και των Κρατών ΣΟΕΣ της
ΚΑΜΑ, αφετέρου».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου του 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 361/29-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου Χρήστου Αυλωνίτη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ενέργειες αποκατάστασης της εικόνας εγκατάλειψης που προξενούν οι αυθαίρετες κατασκευές εντός της
τάφρου του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας».
2. Η µε αριθµό 359/28-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να δοθεί άµεση λύση στο έργο του αναδασµού
πεδιάδας Μόρνου».
3. Η µε αριθµό 352/25-1-2021 επίκαιρη ερώτηση της Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση του σοβαρού
προβλήµατος διασποράς µεταλλαγµένου κορωνοϊού από τα
µινγκ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 πα-

ράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 362/29-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου
(Αλέξη) Χαρίτση προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Εξαγγελία χωρίς αντίκρισµα o εκσυγχρονισµός και η
ανάπτυξη του αεροδροµίου «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» της Καλαµάτας».
2. Η µε αριθµό 364/1-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Θα αποζηµιωθούν οι παραγωγοί της Ηλείας για τις ζηµιές που υπέστησαν λόγω του κορωνοϊού;».
3. Η µε αριθµό 358/28-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αιφνιδιαστική ανακοίνωση πρόθεσης µετατροπής πέντε δηµόσιων
µουσείων σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου».
4. Η µε αριθµό 363/29-1-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου
Μεϊκόπουλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Ανεµπόδιστη άσκηση του επαγγέλµατος Προπονητή Ποδοσφαίρου από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΣΕΦΑΑ &
ΤΕΦΑΑ)».
5. Η µε αριθµό 370/1-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Εφαρµογή Αναλογικών Διοδίων στην Ιόνια Οδό και µείωση
του τέλους διοδίου στη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Ρίου-Αντιρρίου)».
6. Η µε αριθµό 368/1-2-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος για
το µνηµείο του Θεµιστοκλή και ριζική αλλοίωση του ιστορικού
τόπου του από το λιµάνι στην Πειραϊκή».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 128/34/6-10-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανησυχία µεταξύ των παραγωγών
για την αδιαφάνεια και άνιση µεταχείριση περιοχών στην κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα από το 2017 και
µετά».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρµόδιος για θέµατα επικοινωνίας και
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ενηµέρωσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Επικρατείας,
καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 3 Φεβρουαρίου 2021 σχέδιο νόµου: «Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018 και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
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 Οικονοµικών: «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
28ης Ιανουαρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνονται εκτός από τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές και τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, καθώς και τους Υπουργούς,
και δύο κύκλοι οµιλητών που θα συµµετέχουν σε συζήτηση µε
φυσική παρουσία. Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει δώδεκα οµιλητές µε την εξής αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις
από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν από το Κίνηµα Αλλαγής, έναν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έναν από την Ελληνική Λύση και
έναν από το ΜέΡΑ25.
Επίσης, θα προστεθούν και δύο κύκλοι οµιλητών οι οποίοι θα
συµµετάσχουν στη συζήτηση αυτή µε τηλεδιάσκεψη µέσω της
πλατφόρµας Webex. Κάθε κύκλος θα αποτελείται από δώδεκα
οµιλητές µε την ίδια αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν
ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου για δεκαπέντε λεπτά.
Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος. Αυτό είναι µια έκκληση προς
όλους τους τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές και τους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν.
Κύριε Καράογλου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σεβαστό Προεδρείο, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε αποτελεσµατική
διαχείριση µιας κρίσης είτε αυτή είναι υγειονοµική είτε οικονοµική προϋποθέτει στρατηγική, υποµονή και σωφροσύνη, να ενεργείς, δηλαδή, στο παρόν µε ορίζοντα το µέλλον. Και για να το
πετύχεις αυτό οφείλεις εγκαίρως να καθορίζεις τους στόχους
που πρέπει να επιτευχθούν, να καλύπτεις τις τρέχουσες ανάγκες
και να διαθέτεις την προνοητικότητα να προβλέπεις εκείνες που
θα προκύψουν.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο έχω την
τιµή να εισηγούµαι σήµερα στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου,
είναι η απτή απόδειξη πως η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και του Κυριάκου Μητσοτάκη πορεύεται διαθέτοντας και τα τρία

χαρακτηριστικά. Αντιµετωπίζει την υγειονοµική κρίση και τις οικονοµικές επιπτώσεις µε σύνεση, εγκράτεια και κοινωνική ευαισθησία διασφαλίζοντας για όλους τους πληττόµενους µια
πολύτιµη δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα οικονοµικό και κοινωνικό
συµβόλαιο εµπιστοσύνης που υπογράφει η πολιτεία µε την κοινωνία, δεσµευόµενη πως κανένας συµπολίτης µας δεν θα µείνει
µόνος και απροστάτευτος σε αυτήν την πρωτοφανή δοκιµασία
που αντιµετωπίζει η υφήλιος. Είναι ένα συµβόλαιο το οποίο θα
µας κρατήσει ενωµένους και θα µας επιτρέψει να µιλήσουµε µε
ευνοϊκότερους όρους για το µέλλον, διότι η εµπιστοσύνη είναι ο
συνδετικός κρίκος κάθε σύγχρονης δηµοκρατίας, που συνδέει
πολίτη και κράτος, θέτοντας µε αυτόν τον τρόπο ισχυρές βάσεις
για µια ευηµερούσα και δυνατή πολιτεία.
Βασικοί όροι της εµπιστοσύνης στην οποία µόλις αναφέρθηκα
είναι το ρεαλιστικό όραµα, η ειλικρίνεια και η ορατή αισιοδοξία,
που γεννά η αποτελεσµατική αντίδραση και η διαχείριση του κράτους στα δύο σφοδρά κύµατα της πανδηµίας.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η συντεταγµένη πολιτεία άνοιξε εγκαίρως οµπρέλα προστασίας γύρω
από εργαζόµενους, επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και οι συµπολίτες µας πείστηκαν και αναγνωρίζουν πως στην
κρίση αυτή δεν είναι µόνοι τους δεν είναι αβοήθητοι. Πιάστηκαν
από τη χείρα βοηθείας που τους προσέφερε το κράτος, πήραν
πολύτιµες ανάσες και προετοιµάζονται για τη στιγµή που θα ξηµερώσει η επόµενη µέρα, όταν κοπάσει η θύελλα.
Οι ρυθµίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, παρέχουν
µια αποτελεσµατική θεραπεία για τις οικονοµικές επιπτώσεις της
πανδηµίας. Βοηθούν καταλυτικά στην αποσωλήνωση των επιχειρήσεων, εγγυώνται τη διασφάλιση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας και βεβαίως εξασφαλίζουν την απαραίτητη κοινωνική
συνοχή. Είναι η πειστική απάντηση σε όσους έσπευσαν να εκµεταλλευτούν τις περιστάσεις, επιδιώκοντας να µετατρέψουν τη
σπίθα της αγωνίας σε φωτιά της απογοήτευσης.
Η επιµονή των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής να καταψηφίσουν
επί της αρχής το σχέδιο νόµου ή να το αντιµετωπίσουν µε επιφύλαξη, µε εξέπληξε αρνητικά και µε προβληµάτισε, διότι διέκρινα µια µικροπολιτική σκοπιµότητα.
Αρνητική ψήφος στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα δεν είναι
ψήφος κατά της Κυβέρνησης, αλλά είναι ψήφος κατά των εργαζοµένων, κατά των επιχειρήσεων, κατά όσων δοκιµάζονται. Γι’
αυτό και σε όλες τις τοποθετήσεις µου ζήτησα από όλες τις δυνάµεις του Κοινοβουλίου να το αξιολογήσουν µε υπευθυνότητα.
Όπως αναγνώρισαν και οι κοινωνικοί εταίροι στην ακρόαση
της Δευτέρας, οι διατάξεις που περιλαµβάνονται είναι ευεργετικές και λειτουργούν ως κυµατοθραύστης της αβεβαιότητας.
Συµβαδίζουµε µε την κοινωνία, ακούµε τα αιτήµατά της και τα
προσαρµόζουµε στο απαιτητικό σήµερα, καθώς η σχέση της πολιτικής είναι αµφίδροµη µε την κοινωνία, αφού εκπορεύεται από
αυτή και ασκείται για αυτή.
Η οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άντεξε, η αγορά
το ίδιο και είναι καθήκον µας να χτίσουµε πάνω σε αυτό, να εκφράσουµε το καινούργιο. Προσέξτε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
στοιχείο. Σύµφωνα µε το ΓΕΜΗ, στη διάρκεια του 2020 περισσότερες από τριανταεξήµισι χιλιάδες επιχειρήσεις ξεκίνησαν δραστηριότητα. Οι ενάρξεις ήταν υπερδιπλάσιες των διαγραφών, οι
οποίες µόλις ξεπέρασαν οριακά τις δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες.
Τι µας δείχνει αυτό; Μας δείχνει ότι υπάρχουν αντοχές, οι
οποίες προφανώς δεν είναι ανεξάντλητες. Αυτές τις αντοχές στηρίζει και δυναµώνει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ας έρθουµε, όµως, τώρα στην ανάλυση του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε τρία µέρη και περιλαµβάνει σαράντα τρία άρθρα. Το Μέρος Α’ αποτελείται από εικοσιπέντε
άρθρα και αφορά στη διενέργεια Γενικών Απογραφών του έτους
2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Το Μέρος Β’ περιέχει πέντε άρθρα, από το εικοστό έκτο έως το
τριακοστό, τα οποία αποτελούν µια δέσµη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και του συνόλου του επιχειρηµατικού
κόσµου, που βιώνουν τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας.
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Τέλος, το Μέρος Γ’ αποτελείται από δεκατρία άρθρα και εµπεριέχει επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις.
Θα σταθώ σε ορισµένα άρθρα τα οποία δίνουν το στίγµα της
κυβερνητικής πολιτικής, γιατί εξ ανάγκης ο χρόνος είναι µικρός
και δεν µου επιτρέπει να αναφερθώ στο σύνολο και αναλυτικά
στο κάθε άρθρο χωριστά.
Στα άρθρα 26 και 27 περιγράφεται η απαλλαγή κατά 100% από
την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος, ενοικίου δηλαδή, για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές µε κρατική εντολή. Σε αυτή την περίπτωση ο εκµισθωτής θα εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισµό µη αφορολόγητη, ίση µε το 80% του µισθώµατος, εάν
είναι φυσικό πρόσωπο, ή µε το 60%, εάν είναι νοµικό πρόσωπο,
αποζηµίωση, η οποία είναι αφορολόγητη -το τονίζω- και ήδη είναι
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων.
Με το άρθρο 28 χορηγούνται διευκολύνσεις σχετικά µε την
πληρωµή αξιογράφων. Όσες, δηλαδή, επιταγές, συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε πληρωµή εµφανίστηκαν από τις 2 έως τις
25 Ιανουαρίου του 2021 δεν καταχωρούνται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»,
εφόσον εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε ηµερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράταση εβδοµήντα πέντε ηµερών
θα λάβουν και όσα αξιόγραφα έχουν ηµεροµηνία εµφάνισης
λήξης ή πληρωµής από τις 25 Ιανουαρίου του 2021 µέχρι τις 28
Φεβρουαρίου του 2021. Εκείνα δε που έχουν ηµεροµηνία εµφάνισης από τις 18 Νοεµβρίου του 2020 έως τις 31 Δεκεµβρίου του
2020 και καλύπτονται από το µέτρο της αναστολής των προθεσµιών λήξης ή πληρωµής τους κατά εβδοµήντα πέντε ηµέρες,
θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν παράταση σαράντα πέντε ηµερών στην αναστολή των σχετικών προµηθειών.
Πρόβλεψη, όµως, υπάρχει στο νοµοσχέδιο και για τους κοµιστές των αξιογράφων. Πιο συγκεκριµένα, όσοι έχουν στην κατοχή
τους επιταγές, συναλλαγµατικές ή γραµµάτια που υπερβαίνουν
το 20% του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, δικαιούνται
παράταση µέχρι τις 31 Μαΐου του 2021 της προθεσµίας καταβολής βεβαιωµένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν
από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου του 2021.
Παράταση, όµως, δίνεται και στην προθεσµία καταβολής του
ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί µε καταληκτική ηµεροµηνία
καταβολής την 31η Ιανουαρίου του 2021 και την 28η Φεβρουαρίου
του 2021.
Τέλος, όσοι έχουν στα χέρια τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν
το 50% του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε για
τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν λαµβάνουν το ευεργέτηµα
να µην καταχωρηθούν στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», εφόσον τα εξοφλήσουν
εντός εβδοµήντα πέντε ηµερών.
Πολύ σηµαντικό, όµως, είναι και το άρθρο 29, που έρχεται να
καλύψει την έλλειψη ταµειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Στην προκειµένη περίπτωση, το ελληνικό δηµόσιο αναλαµβάνει
να καλύψει µε δικά του χρήµατα πάγιες λειτουργικές δαπάνες
των πληττοµένων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα ευεργετηθούν από το νέο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων θα πρέπει
να αντιµετωπίζουν µείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% συγκριτικά µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η ενίσχυση -είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό- έχει αναδροµική ισχύ
από την 1η Μαρτίου του 2020, ενώ µε το νέο πλαίσιο κάλυψης,
το συνολικό ποσό που µπορεί να λαµβάνει κάθε επιχείρηση αυξάνει από 3 εκατοµµύρια ευρώ, που είχε αρχικά οριστεί, στο
ποσό των 10 εκατοµµυρίων ευρώ.
Με το άρθρο 30 στηρίζουµε έµπρακτα τον βασικό αεροµεταφορέα της χώρας µε επιχορήγηση η οποία δίνει τη δυνατότητα
στην εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» να συνεχίσει την πτητική της πορεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε χιλιάδες
υφιστάµενες θέσεις εργασίας και παράλληλα, επιτρέπουµε στην
εταιρεία να χαράξει ένα νέο σχέδιο πτήσης, χωρίς αναταράξεις.
Ως βασική προϋπόθεση τίθεται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ, µε πιστοποίηση της πλήρους καταβολής τους.
Επίσης, θέλω να σταθώ στο άρθρο 33 του Μέρους Γ’ του νοµοσχεδίου. Χάρη σε αυτό, τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για το φορολογικό έτος
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2021, όµως ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Τέλος, ως δηλωµένος φίλαθλος του ΗΡΑΚΛΗ Θεσσαλονίκης,
της ιστορικότερης οµάδος της χώρας µαζί µε τον Παναθηναϊκό
-δεν θέλω να αδικήσω και τους Αθηναίους!- που µετράει εκατόν
δεκατρία χρόνια πολυεπίπεδης προσφοράς και παρουσίας στα
αθλητικά, κοινωνικά και εθνικά δρώµενα της Ελλάδος γενικότερα, κάνω µια ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 41.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ο Ολυµπιακός;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Δεν αδικώ τον Ολυµπιακό. Δεν
σας ξεχνώ ούτε εσάς!
Μέσω αυτού παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος η χρήση των
ακινήτων που διαθέτει ο Σύλλογος στους Χορτατζήδες και τη
Μίκρα, στο σωµατείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908», για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών του Σωµατείου. Έτσι, ο Σύλλογος που έχει προσφέρει στη
χώρα ήρωες και διακρίσεις, θα ξεπεράσει τα εµπόδια του χθες,
θα παραµείνει σπίτι του και θα συνεχίσει απρόσκοπτα την αθλητική του δραστηριότητα.
Επέλεξα να σας περιγράψω τα συγκεκριµένα άρθρα, θέλοντας
να καταδείξω τη σηµασία που έχει να υπερψηφιστεί από το σύνολο της Ολοµέλειας. Ειλικρινά, µου προκαλεί απορία ποιος συνάδελφος θα αρνηθεί να υπερψηφίσει την επέκταση της µείωσης
του µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, ποιος θα πει «όχι»
στο να απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 οι
επιχειρήσεις που µε κρατική εντολή ήταν κλειστές, ποιος θα πει
«όχι» στην αναστολή των πληρωµών των αξιογράφων και στη χορήγηση διευκολύνσεων για τους κοµιστές τους, ποιος θα καταψηφίσει το νέο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων µέσω της
επιδότησης παγίων δαπανών. Ακόµα, ποιος θα καθηλώσει στο
έδαφος µε την ψήφο του τον βασικό αεροµεταφορέα της χώρας,
οδηγώντας στην ανεργία µε αυτόν τον τρόπο χιλιάδες εργαζόµενους, τη στιγµή που την ίδια πρακτική µε την ελληνική Κυβέρνηση ακολούθησαν και πολλές άλλες χώρες. Ενδεικτικά
αναφέρω τις Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Αυστρία, Γερµανία, Σουηδία,
Φινλανδία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουµε µια δύσκολη µάχη ισορροπίας µεταξύ υγειονοµικής ασφάλειας και δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, γι’ αυτό και ως
Κυβέρνηση, µας απασχολεί η ευηµερία των συµπατριωτών µας.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι ο µεγαλύτερος πλούτος της
πατρίδας µας, γι’ αυτό πρέπει να δώσουµε έµφαση και στο σκέλος του νοµοσχεδίου που αφορά στην απογραφή. Περιλαµβάνεται στο Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου και έχει εικοσιπέντε άρθρα.
Το 2021 είναι µια σπουδαία χρονιά για τον ελληνισµό, είναι µια
χρονιά-ορόσηµο, γιατί συµπληρώνονται διακόσια χρόνια από την
επανάσταση της 25ης Μαρτίου του 1821, από την Εθνική Παλιγγενεσία, επέτειο την οποία αξίζει να γιορτάσουµε µε περηφάνια.
Μέσω της Γενικής Απογραφής του πληθυσµού, που αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, θα µετρηθούµε όχι µόνο στατιστικά, αλλά
και ουσιαστικά.
Γνωρίζουµε όλοι µας, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η υπογεννητικότητα αποτελεί, δυστυχώς, το µεγαλύτερο εθνικό µας πρόβληµα. Είναι µια βόµβα στα θεµέλια της χώρας, η οποία
υπονοµεύει την ύπαρξη του έθνους και την κρατική µας υπόσταση.
Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι απογοητευτικά καθώς
επιβεβαιώνουν πως οι Έλληνες δεν µικραίνουµε µόνο πληθυσµιακά, αλλά γερνάµε επίσης µε ραγδαία αυξανόµενο ρυθµό.
Όπως επεσήµανα και στην οµιλία µου στην Επιτροπή Οικονοµικών, το 2020 εκτός από χρονιά του κορωνοϊού είναι η χρονιά
που καταγράφηκε ρεκόρ θανάτων για την χώρα µας την τελευταία εικοσαετία. Συγκρατείστε τα εξής ανησυχητικά στοιχεία
σύµφωνα µε προβλέψεις της ΕΛΣΤΑΤ: Το 2050 οι Έλληνες θα είµαστε µετά βίας εννέα εκατοµµύρια ενώ το 2070 θα έχουµε πέσει
στα οκτώµισι εκατοµµύρια όταν η γειτονική µας, για παράδειγµα,
Τουρκία θα έχει ξεπεράσει τα εκατό εκατοµµύρια.
Αναλογιστείτε επίσης πως το 2019 χρονιά για την οποία
έχουµε ολοκληρωµένα στατιστικά στοιχεία, οι γεννήσεις ανήλθαν
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σε ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία παιδιά ενώ την
αµέσως προηγούµενη χρονιά, δηλαδή το 2018, οι γεννήσεις στην
Ελλάδα ήταν ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα παιδιά.
Αντίθετα το 2019 οι θάνατοι κατέγραψαν αύξηση 3,9% σε σχέση
µε το 2018 αφού ανήλθαν σε εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους εξήντα πέντε θανάτους το 2019 έναντι εκατόν είκοσι
χιλιάδες διακόσιους ενενήντα έξι το 2018.
Είναι προφανές από τα παραπάνω στοιχεία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος χρειάζονται ριζικές τοµές και παρεµβάσεις. Άλλωστε
το µέλλον ή το σχεδιάζεις ή υφίστασαι τις συνέπειες της αδράνειας. Είναι λοιπόν πατριωτικό µας καθήκον να στηρίξουµε την
ελληνική οικογένεια, είναι εθνική ευθύνη να σταθούµε µε σεβασµό δίπλα της.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν µέρος του εθνικού σχεδίου που
έχουµε εκπονήσει για την µετά COVID εποχή, ηµέρα κατά την
οποία είµαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό
των νικητών. Τον πόλεµο µε τον κορωνοϊό θα τον κερδίσουµε µε
όπλο την αποφασιστικότητα της κοινωνίας, την αντοχή της εθνικής οικονοµίας και την ευθύνη του καθήκοντος που διακρίνει την
παρούσα Κυβέρνηση, η οποία δίνει µε πείσµα, επιµονή και σχέδιο
τον µεγάλο αγώνα να σταθεί δίπλα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ο πόλεµος αυτός απέναντι στον αόρατο εχθρό δεν είναι εύκολος και δυστυχώς έχει απώλειες. Γνωρίζουµε την πραγµατικότητα και αντιλαµβανόµαστε απόλυτα τις συνέπειες που έχει η
πανδηµία σε πολλούς τοµείς της οικονοµικής ζωής του τόπου,
όπως είναι ο τουρισµός, η εστίαση, ο χώρος του θεάµατος, το
λιανεµπόριο. Διαχειριζόµαστε όµως, τη µεγαλύτερη υγειονοµική
απειλή που γνώρισε η ανθρωπότητα τα τελευταία εκατό χρόνια.
Επανειληµµένα έχουµε αναφερθεί στα µέτρα στήριξης που
έχουµε λάβει, φροντίζοντας πάντοτε να διατηρήσουµε πολύτιµα
εφόδια για τη συνέχεια, να εξασφαλίσουµε δηλαδή ταµειακά διαθέσιµα. Γιατί η διαδικασία αυτή είναι µια διαρκής, µια δυναµική
διαδικασία, συνεχής και όχι γραµµική. Οι µεταλλάξεις του ιού
γεννούν µια νέα πραγµατικότητα την οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ώρα ευθύνης.
Προτρέπω, λοιπόν, την Αντιπολίτευση αντί για στείρα κριτική και
εύκολες κορώνες που γίνονται πρωτοσέλιδοι τίτλοι στον φίλα
προσκείµενο Τύπο να επιστρατεύσετε την κοινή σας λογική τασσόµενοι υπέρ ενός νοµοσχεδίου το οποίο απαντά στις αγωνίες
και τις προκλήσεις των καιρών. Για µια έστω φορά σταθείτε στη
σωστή πλευρά της ιστορίας, σταθείτε πραγµατικά στο πλευρό
της κοινωνίας, σταθείτε πραγµατικά δίπλα στους δοκιµαζόµενους συµπατριώτες µας.
Πράξτε το αυτονόητο και υπερψηφίστε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θετική ψήφος στο παρόν νοµοσχέδιό είναι θετική ψήφος για κάθε
Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα εισήχθη στη Βουλή
προς συζήτηση την προηγούµενη εβδοµάδα µέσα σε ένα κλίµα
απαγόρευσης των συναθροίσεων. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνησή σας επιχειρεί εν µέσω πανδηµίας ολοµέτωπη επίθεση στην
κοινωνία και τα δικαιώµατα. Συνεχίζετε να νοµοθετείτε σαν να
µην συµβαίνει τίποτα. Από τη µία µεριά µας µιλάτε συνεχώς για
µια έκτακτη συνθήκη και από την άλλη συνεχίζετε την απορρύθµιση της εργασίας και των δοµικών χαρακτηριστικών της δηµόσιας παιδείας.
Και αφού αφήνετε τη διαχείριση κρίσης στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης παράλληλα οι παλινωδίες σας αφήνουν εκτεθειµένη
την κοινωνία και ανοχύρωτη τη δηµόσια υγεία. Μπερδεύετε και
κουράζετε τον κόσµο, κύριοι της Κυβέρνησης.
Πρώτον, τα εµβόλια που δεν ήρθαν ποτέ και όσα ήρθαν έτρε-
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ξαν εκτός προτεραιότητας µε κοµµατικό πάσο να τα προλάβουν
µέλη της Κυβέρνησης.
Δεύτερον, η πατέντα για το εµβόλιο που δεν µπορούσε να είναι
δηµόσιο αγαθό, αλλά τελικά µπορεί να σας διαψεύδει το Συµβούλιο της Ευρώπης που αποδέχεται τη λογική της πρόταση του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα.
Τρίτον, η µη διενέργεια µαζικών τεστ, η κατάσταση στα µέσα
µεταφοράς.
Κινείστε µε γνώµονα το βλέποντας και κάνοντας και έχετε την
κοινωνία µε έναν διακόπτη και απανωτά lockdown.
Στην κοινωνική ευαισθησία σας προστέθηκαν τις τελευταίες
ηµέρες και οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Κύριοι Υπουργοί, συµφωνείτε µε τις δηλώσεις του συγκεκριµένου Υπουργού;
Σας έχουµε ρωτήσει πολλές φορές. Για τα κλειδιά εννοώ, που
θα παραλάβει από τους ανθρώπους της εστίασης όταν θα τα παραδώσουν.
Από την αρχή σας είχαµε πει ότι αυτό που προσπαθείτε να πετύχετε στην οικονοµία είναι ένα είδος ξεσκαρταρίσµατος στα µερίδια της αγοράς. Η πανδηµία και οι κοινωνικοοικονοµικές
επιπτώσεις της όµως, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε λιτότητα και αυταρχισµό. Δυστυχώς άλλον δρόµο, όµως, εσείς δεν
γνωρίζετε. Αυτόν ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτόν υλοποιούσατε
τόσα χρόνια, αυτόν συνεχίζετε και τώρα µέσα στην πανδηµία.
Τα περιοριστικά µέτρα χρειάζονται ευρείες συναινέσεις και
κλίµα ασφάλειας και όχι ένα γενικευµένο κλίµα ανασφάλειας. Το
γενικευµένο κλίµα ανασφάλειας αποτυπώνεται στους οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες. Αντίστοιχα διαφαίνεται και από
όλες τις µελέτες που βγαίνουν στη δηµοσιότητα τους τελευταίους µήνες.
Ας δούµε τις πρόσφατες έρευνες. Στην πιο πρόσφατη έρευνα
του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ αποτυπώνεται µε ξεκάθαρο τρόπο η
ένταση του κλίµατος της οικονοµικής και εργασιακής ανασφάλειας. Αποτυπώνεται επίσης και ο αυξανόµενος προβληµατισµός
των εργαζοµένων για τις αλλαγές που φέρνει η περίοδος της
πανδηµίας σε σχέση µε τις αµοιβές και τα εργασιακά δικαιώµατά
τους.
Τι µας λέει η έρευνα; Σύµφωνα µε τα ευρήµατά της, λοιπόν,
έχουµε απώλεια εισοδήµατος πάνω από 31%, αυτό το δηλώνει
το 22% των ερωτηθέντων. Ενώ το 14% δηλώνει απώλεια εισοδήµατος από 21% έως 30%. Παράλληλα έξι στους δέκα εργαζόµενους, δηλαδή το 58%, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη
των αµοιβών τους για το επόµενο εξάµηνο.
Πάµε τώρα και σε µια άλλη έρευνα, στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.
Για τη συγκεκριµένη έρευνα ακούσαµε και στην ακρόαση των
φορέων τον πρόεδρό της, τον κ. Καββαθά, να µας την αναλύει.
Τι καταγράφει η συγκεκριµένη έρευνα; Το εισόδηµα των νοικοκυριών που στηρίζονται στα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα µειώθηκε το 2020 µεσοσταθµικά 27,2%. Η έρευνα
διαπιστώνει επίσης πως µειώθηκαν τα νοικοκυριά που ανήκουν
στις µεσαίες εισοδηµατικές κατηγορίες, είναι η µεσαία τάξη που
θα στηρίζατε, κύριοι της Κυβέρνησης, και µε τις προεκλογικές
σας εξαγγελίες.
Αναφέρω παράδειγµα από την έρευνα πάλι: Η εισοδηµατική
κατηγορία 18.001 έως 25.000 υποχώρησε κατά πέντε µονάδες.
Παράλληλα αυξήθηκαν τα νοικοκυριά µε ετήσιο εισόδηµα µέχρι
5.000. Το 2020 ήταν 6% ενώ το 2019 ήταν στο 4,6%. Αξιοσηµείωτο και το στοιχείο της έρευνας που δείχνει διόγκωση των οφειλών των νοικοκυριών προς το δηµόσιο κατά επτά ποσοστιαίες
µονάδες.
Συγχρόνως, αυτό που είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι έχουµε
παράλληλη αύξηση ως προς τη δυσκολία καταβολής αυτών των
υποχρεώσεων κατά το 2021. Τα χρέη έχουν επεκταθεί πάρα πολύ
και έχουν γίνει αφόρητα µεγάλα. Τέλος, ένα στα δύο νοικοκυριά,
το 52,8%, αξιολογούν ως ανεπαρκή ή µάλλον ανεπαρκή τα µέτρα
στήριξης της οικονοµίας που έχει λάβει η Κυβέρνηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα καταθέσετε τη µελέτη, σας παρακαλώ, στα Πρακτικά;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Είναι η µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ.
Είναι αναρτηµένη, κύριε Υπουργέ. Είναι αναρτηµένη η µελέτη
της ΓΣΕΒΕΕ. Δεν είναι δική µου µελέτη. Στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ
αναφέρω. Η καθηµερινότητα των πολιτών δεν απέχει από τα ευ-
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ρήµατα των παραπάνω µελετών.
Δεν έχετε οδηγό. Δεν έχετε σχέδιο. Κρατάτε επιχειρήσεις και
εργαζόµενους σε οµηρία. Δυστυχώς, φαίνεται πως η αλαζονεία
σας σάς κάνει να µην βλέπετε την πραγµατικότητα.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο, κατά την διάρκεια των επιτροπών
σταθήκαµε σε ζητήµατα, τα οποία, κατά τη γνώµη µας, δεν έχουν
διευκρινιστεί. Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά.
Στο πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, επί της ουσίας, έχουµε
µια τυπική κύρωση που ουσιαστικά επαναλαµβάνεται κάθε δεκαετία. Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί διεθνείς κανόνες και πρότυπα γι’
αυτόν τον λόγο. Αφορά τις απογραφές κτηρίων και πληθυσµού,
η οποία διενεργείται ανά δέκα χρόνια. Αντίστοιχα, έχουµε την
απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου έχουµε ρυθµίσεις που
αφορούν τις ενισχύσεις, λόγω πανδηµίας. Εδώ έχουµε κάποιες
ενστάσεις, τις οποίες αναφέραµε και στις επιτροπές. Θα τις αναφέρω και πάλι.
Σηµείο ένα. Έχουµε τα άρθρα 26 και 27 για τα µισθώµατα. Η
διάταξη είναι µια θετική παρέµβαση, γιατί έχει απευθείας ενίσχυση στους εκµισθωτές, κάτι που έρχεται πιο κοντά στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το σηµείο έχουµε να σας πούµε, παρ’
όλο που το είπατε και την προηγούµενη φορά στην επιτροπή,
κύριε Υπουργέ, ότι σας πήρε δέκα µήνες να το υιοθετήσετε. Θα
σας πω ακριβώς πώς ήταν η δική µας πρόταση.
Από την αρχή θα µπορούσατε να έχετε προχωρήσει σε επιδότηση ενοικίου, η οποία θα ήταν πιο απλή και λιγότερο χρονοβόρα
διαδικασία. Υπάρχουν, όµως, δύο ζητήµατα εδώ πέρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Την καταθέτετε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η πρόταση η
δική µας ήταν ξεκάθαρη. Θα σας την αναλύσω παρακάτω. Μην
βιάζεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να την
καταθέσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Θα σας την αναλύσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ, µην διακόπτετε. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να
απαντήσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Υπάρχουν δύο ζητήµατα. Πρώτον, θα δούµε πρώτα τα αρνητικά της πρότασής σας και να σας
πούµε τι είχαµε προτείνει εµείς. Να το συζητήσουµε, κύριε
Υπουργέ.
Θα πρέπει να δείτε την εφαρµογή της επιδότησης στα νοµικά
πρόσωπα. Περιµένουµε την απάντηση. Δεν µας εξηγήσατε.
Έχουµε κάποιες επιφυλάξεις για τα νοµικά πρόσωπα. Πού είναι
οι απαντήσεις σας; Δεν έχουµε πάρει απαντήσεις στην επιτροπή.
Ποια νοµικά πρόσωπα καταλαµβάνει αυτό; Έχετε κάποια εικόνα; Εξηγήσεις ζητάµε. Δεν είµαστε αρνητικοί µε τη διάταξη,
κύριοι Υπουργοί. Θέλουµε κάποιες εξηγήσεις, γιατί και εµείς θα
πρέπει να ξέρουµε τι θα ψηφίσουµε. Σας το ρωτήσαµε και στις
επιτροπές. Περιµένουµε την απάντηση.
Πάµε στο δεύτερο. «Μέτρα της επιδότησης», όπως το φέρνετε.
Τι έχουµε διαπιστώσει; Ότι ωφελεί περισσότερο τα πολύ υψηλά
εισοδήµατα από ενοίκια -ξέρετε ότι τα εισοδήµατα των ενοικίων
φορολογούνται από µόνα τους- αφού από ένα σηµείο αναπλήρωσης και πάνω το ποσό που θα εισπράττουν οι εκµισθωτές θα δηµιουργεί µεγαλύτερο εισόδηµα, αφορολόγητο µάλιστα από αυτό
που εισέπρατταν κανονικά. Να το πω και µε παράδειγµα. Είναι 80%
η επιδότηση του ενοικίου που θα δώσετε στον εκµισθωτή, 40% η
φορολόγησή του. Έρχεται να πάρει περισσότερα χρήµατα µε το
αφορολόγητο από αυτά που θα έπαιρνε από τον µισθωτή.
Τι λέγαµε εµείς τώρα στα προγράµµατά µας, στο «Μένουµε
Όρθιοι Ι» και το «Μένουµε Όρθιοι ΙΙ». Μιλούσαµε για άµεση ρευστότητα για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες των πολιτών
και των επιχειρήσεων και να αποφύγουµε τη συσσώρευση υπέρογκων χρεών. Όταν αναφέραµε τα ποσά που ζητούσαµε να
γίνει άµεση ενίσχυση, συµπεριελάµβανε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Συµπεριλάµβανε και τις πάγιες ανάγκες των επιχειρήσεων, συµπεριελάµβανε και τα ενοίκια, συµπεριελάµβανε και όλες τις
άλλες υποχρεώσεις προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Επιπρόσθετα, στις εξαγγελίες που είχαµε κάνει στη Διεθνή Έκ-
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θεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρός µας συµπεριέλαβε την επιδότηση ενοικίου τον προηγούµενο Σεπτέµβρη στο πρόγραµµά µας
πιο συγκεκριµένα γιατί ακριβώς δεν είχατε κάνει αποδεκτές τις
προτάσεις που είχαµε κάνει για απευθείας ενισχύσεις στο προηγούµενο διάστηµα µε τα προγράµµατά µας «Μένουµε Όρθιοι
Ι» και «Μένουµε Όρθιοι ΙΙ». Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς και εµείς
συµπεριλάβαµε στο πρόγραµµά µας το συγκεκριµένο.
Σηµείο δεύτερο. Αξίζει να αναφερθούµε στο νέο πλαίσιο της
επιδότησης παγίων για τις επιχειρήσεις. Στη διάταξη, όµως, δεν
προβλέπετε τίποτα απολύτως. Αντίθετα τα παραπέµπετε όλα σε
κοινή υπουργική απόφαση.
Ακούσαµε του κυρίους Υπουργούς σχετικά µε τη διάταξη που
εισάγει το νέο εργαλείο επιδότησης παγίων. Ο κύριος Υπουργός
σηµείωσε πως ό,τι προβλέπεται στην ανακοίνωση της επιτροπής
θα προβλεφθεί και στο ελληνικό πλαίσιο. Αυτό που καταλαβαίνουµε από τα λόγια του κυρίου Υπουργού είναι ότι οι όροι και τα
όρια του επιδοτούµενων δαπανών θα υλοποιηθούν όπως και οι
τύποι των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν.
Αυτό που δεν απαντήθηκε και πρέπει να απαντηθεί και σας το
ζητάµε, κύριε Υπουργέ, να µας το απαντήσετε, όχι τόσο για τη
δική µας αυταρέσκεια, αλλά γιατί πρέπει οι επαγγελµατίες να το
γνωρίζουν, γιατί θα πρέπει να µην είναι όµηροί σας, θα πρέπει
να κάνουν το σχεδιασµό τους, είναι το εξής: αν αυτό θα είναι δάνειο ή επιδότηση. Ένα πολύ απλό ζητάµε να µάθουµε. Περιµέναµε από τις επιτροπές, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε. Θα θέλαµε
σήµερα να ξεκαθαριστεί.
Να θυµίσουµε ότι η Κυβέρνηση πρόβαλε πολλές δικαιολογίες
περί ευρωπαϊκού πλαισίου, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε η επιστρεπτέα
ενίσχυση να είναι µη επιστρεπτέα. Το έχουµε βάλει από τις πρώτες
µας θέσεις. Είναι κάτι που έκαναν και άλλα κράτη. Άλλωστε, το
υιοθετήσατε και εσείς εν µέρει στην επιστρεπτέα τέσσερα και
πέντε. Πώς τότε µπορούσατε και πιο πριν δεν µπορούσατε;
Σηµείο τρίτο. Η Κυβέρνηση επιλέγει να ενισχύσει τον αεροµεταφορέα, χωρίς τουλάχιστον να το πράττει αυτό µε κάποια προαπαιτούµενα, όπως η προστασία των θέσεων εργασίας και η
απευθείας αγορά µετοχών. Αυτή τη στιγµή µε τη διάταξη όπως
έχει, το κράτος θα ενισχύσει την εταιρεία, αλλά δεν θα έχει κάποιο άµεσο κέρδος, καθώς αποκτά, ξαναλέω, χωρίς κανένα προαπαιτούµενο, δικαιώµατα κτήσης µετοχών. Το όποιο κέρδος
προέλθει, αν προέλθει, θα είναι από την αύξουσα τιµή της µετοχής και εφόσον η εταιρεία ζητήσει να εξαγοράσει το δικαίωµα
του δηµοσίου.
Δεν ακούγεται και ιδιαίτερα επωφελές αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης. Περιµένουµε και εδώ -έχει ζητήσει και ο κ. Τσακαλώτος
κάποιες διευκρινίσεις- τις απαντήσεις σας από τον κύριο
Υπουργό, ούτως ώστε να δούµε και εµείς τι συµβαίνει µε τη σύµβαση που θα κάνετε µε την «AEGEAN».
Σηµείο τέταρτο, η ένταξη των έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Στον προϋπολογισµό αναφέρεται ότι οι πόροι
του ταµείου θα συνεισφέρουν κατά 2,1% στο ΑΕΠ. Δηλαδή περίπου το 45% της ανάπτυξης που προβλέπεται συνολικά για το
έτος θα προέλθει από τους πόρους του ταµείου. Σας το είπαµε
και στη συζήτηση του προϋπολογισµού. Σας το λέµε και τώρα.
Οι προβλέψεις του οικονοµικού επιτελείου για γρήγορη εκταµίευση πόρων φαίνονται ξεκάθαρα εκτός πραγµατικότητας.
Εδώ τίθενται δύο ερωτήµατα. Είστε προετοιµασµένοι, κύριοι
του οικονοµικού επιτελείου, αν οι προπληρωµές και οι εγκρίσεις
εν τέλει καθυστερήσουν; Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα νούµερα
του προϋπολογισµού; Δεύτερον, επιπλέον µε αυτή τη διαδικασία,
αν τώρα εγκριθεί κάποιο έργο προς χρηµατοδότηση, αλλά δεν
εγκριθεί αργότερα από το ταµείο, τι θα συµβεί;
Ακόµη και ο κύριος Υπουργός στον κοινοβουλευτικό έλεγχο
αναφέρθηκε σε ισχυρή πιθανότητα χρηµατοδότησης από το ταµείο για τα συγκεκριµένα έργα. Δεν είδα να ρωτά κανείς την
ανάγκη στήριξης έργων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, αλλά θα
πρέπει να συνεννοηθούµε ποια είναι αυτά τα έργα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, συνεχίστε.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Επαναλαµβάνω ότι για να έρχεται µια τέτοια διάταξη σηµαίνει πως ξέρετε ποια έργα θέλετε
να στηρίξετε, ποια έργα είναι αυτά που θέλετε να εντάξετε, ποια
είναι ώριµα, ώστε να προχωρήσουν άµεσα. Γιατί δεν ενηµερώνετε και την Αντιπροσωπεία; Περιµένουµε από τις επιτροπές. Σήµερα θα θέλαµε να έχουµε πιο πολλές πληροφορίες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι σκιαγράφησα πιο πάνω
τους άξονες της πολιτικής σας µε τις δικές µας διαφωνίες, βεβαίως, σε όλα τα πεδία του κοινωνικού κράτους. Έχετε ανοίξει
ολοµέτωπο αγώνα απέναντι στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Το
τρίπτυχο της πολιτικής σας είναι λιτότητα, αυταρχισµός, περιστολή δικαιωµάτων.
Η κατάσταση στην πραγµατική οικονοµία και στην κοινωνία
είναι δύσκολη. Θα πρέπει να σταµατήσετε να θεωρείτε πως έχετε
τη µοναδική αλήθεια, ακούστε τους φορείς, ακούστε την Αντιπολίτευση, όλη την Αντιπολίτευση που σας κάνει κριτική και σχεδιάστε σοβαρά τη στήριξη της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω επί
της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα
ήταν φρόνιµο και καλό για τη διεξαγωγή της συζήτησης κάθε
φορά που ο εισηγητής τού κάθε κόµµατος τοποθετείται από Βήµατος Βουλής, τώρα τουλάχιστον στην αρχή της διαδικασίας, να
τοποθετείται στην κατακλείδα της οµιλίας του ή όποτε κρίνει
εκείνος ή εκείνη αν είναι υπέρ ή κατά του νοµοσχεδίου. Διότι
ακούσαµε τη Βουλευτή-εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία µετά
από όλη αυτήν την τοποθέτηση, δεν είπε τι θα κάνει τελικά µε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό δεν θα το
υποδείξετε εσείς. Αφήστε το τώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
για µισό λεπτό τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, δώστε τη διευκρίνιση αυτή. Αναγκαία είναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Μάλλον δεν ακούσατε την οµιλία µου. Δεν ακούσατε ότι για µια ακόµη φορά έθεσα κάποια
ερωτήµατα στους κυρίους Υπουργούς. Περιµένουµε, λοιπόν, τις
απαντήσεις τους και θα σας πούµε τι θα ψηφίσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, επιφύλαξη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Με επιφύλαξη. Το είπαµε στις
επιτροπές. Δεν είναι κάτι καινούριο. Περιµένουµε. Δεν παρακολουθήσατε ούτε τις επιτροπές. Λυπάµαι πάρα πολύ πραγµατικά.
Περιµένουµε τις απαντήσεις και θα σας πούµε τι θα ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εµένα να µου επιτρέψετε να κάνω µια γενική παρατήρηση όχι µε αφορµή αυτό το
νοµοσχέδιο, αλλά άλλα.
Όταν σ’ έναν νόµο πάνε να τον ερµηνεύσουν οι δικαστές, ανατρέχουν και στην εισηγητική έκθεση. Πολλά θέµατα που παρατηρούµε εδώ, εάν όλοι οι οµιλητές -δεν θα πω οι εισηγητές µόνο
κ.λπ. ή οι αγορητές, αλλά και οι Βουλευτές- ανατρέχουν λίγο και
στην εισηγητική έκθεση, λύνονται πάρα πολλά προβλήµατα και
απορίες που υπάρχουν. Αυτό το λέω γενικά και µην θεωρηθεί ότι
το λέω για αυτήν την υπόθεση.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε αυτές τις ηµέρες, µέρα µε τη µέρα, ώρα µε την ώρα, τη δραµατική επιδείνωση
των συνεπειών του τρίτου κύµατος πια της πανδηµίας, όπως το
παρακολουθεί και όλος ο ελληνικός λαός, θα έλεγα, βουβός και
προβληµατισµένος, ανασφαλής και βλέποντας ένα µέλλον πάρα
πολύ δύσκολο. Είναι µια διαδικασία που καθιστά τις συζητήσεις
µας περί οικονοµικών προγραµµατισµών και στόχων και άλλων
κάπως φιλολογικές.
Ζήσαµε τον πρώτο κύκλο της πανδηµίας, όπου πραγµατικά µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µια καθολική, όµως, και µε επιτυχηµένη από τη µεριά της Κυβέρνησης, υποστήριξη όλων µας, την ξεπεράσαµε µε ένα πάρα πολύ
επιτυχηµένο τρόπο.
Η Κυβέρνηση επαναπαύτηκε στις δάφνες της µε αποτέλεσµα
η προετοιµασία του δεύτερου κύµατος να είναι, ενώ αναµενόταν
και όλοι το προέβλεπαν, ελλιπής, ασχεδίαστη, µε συνέπειες που
τις ζήσαµε πάρα πολύ έντονες τους προηγούµενους µήνες.
Και τώρα µπήκαµε πια σε µια δραµατική περίοδο µε το τρίτο
κύµα και θα έλεγα ότι είναι η ώρα για τον κύριο Πρωθυπουργό
να πάρει µια γενναία πρωτοβουλία. Αντί να αντιµετωπίζουµε καθηµερινά την πολυγλωσσία των Υπουργών και την πολυγλωσσία
των ειδικών επιστηµόνων-λοιµωξιολόγων που ο καθένας λέει τη
δική του άποψη για λίγα λεπτά δηµοσιότητας, να προκαλέσει
έναν εθνικό συναγερµό και σε συνεννόηση µε όλα τα κόµµατα
του Κοινοβουλίου να βρούµε, να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε, να υπάρξει µια κοινή στράτευση αντιµετώπισης, αντί να
µιλάµε για κριτική ή όχι στην Κυβέρνηση ή για οτιδήποτε άλλο.
Νοµίζω ότι αυτήν τη στιγµή αυτή η πρωτοβουλία θα ήταν κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό και θα έδειχνε ότι στεκόµαστε στο ύψος
µιας περίστασης, η οποία, αν εξελιχθεί όπως εξελίσσονται τα
πράγµατα, θα είναι δραµατική για τη χώρα µας, για την οικονοµία
της, την πορεία µας, για όλα αυτά.
Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτήν την πρόταση, γιατί πιστεύω
ότι είναι η στιγµή τώρα, έστω και τώρα, να πάρει ο Πρωθυπουργός µια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι δική του εξάλλου η ευθύνη
των χειρισµών.
Εγώ θα ήθελα, πριν µπω στα άρθρα, να πω για τρία θέµατα
που έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, κάποια που τα θεωρώ σηµαντικά, κάποιες γενικές απόψεις.
Το πρώτο αφορά τη χρηµατοδότηση της «AEGEAN». Εµείς
ήµασταν και είµαστε υπέρ της στρατηγικής της χρηµατοδότησης. Πιστεύω, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, το να αφήσουµε
τον αεροµεταφορέα να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα προβλήµατα που έχει σε αυτήν τη φάση θα ήταν
πολύ κακό και θα είχε τεράστια αρνητικά αποτελέσµατα για
όλους µας και για την πορεία των αεροµεταφορών της χώρας
γενικότερα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι απέναντι σε αυτό κανείς δεν µπορεί να έχει καµµία πολύ ισχυρή αντίρρηση.
Με βάση την πρότασή σας, το δηµόσιο θα πάρει πίσω ένα
µέρος της εγγύησης µετά από τουλάχιστον δύο χρόνια, της
οποίας το ύψος εξαρτάται από την επιδότηση της εταιρείας. Αν
υποθέσουµε ότι η αύξηση σε δύο χρόνια φτάνει την αξία που είχε
τον Φεβρουάριο του 2020 που ήταν στο peak της η εταιρεία, αν
δηλαδή διπλασιαστεί η τιµή της εταιρείας, κάναµε έναν πρόχειρο
υπολογισµό και αυτά που θα πάρει πίσω το δηµόσιο είναι από τα
120 εκατοµµύρια τα 35 εκατοµµύρια. Αν έχει κάνει κάποια επεξεργασία περισσότερη και µπορεί να µας διαφωτίσει ο Υπουργός, θα ήταν πάρα πολύ καλά.
Μπορούσε η Κυβέρνηση να διαλέξει έναν άλλον τρόπο, ένα
µακροπρόθεσµο δάνειο µε δέκα άτοκες δόσεις που θα µπορούσαν να επιστραφούν όλα τα χρήµατα µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα, σε δέκα χρόνια για παράδειγµα. Θα µπορούσε να
διαλέξει µια πρόταση τύπου επιστρεπτέας προκαταβολής. Θα
µπορούσε να κάνει πολλές επιλογές διαφορετικές από αυτήν
που έκανε.
Ζήτησα, κύριε Υπουργέ, να µας φέρετε σήµερα τη συµφωνία
που έκανε το γερµανικό δηµόσιο µε τη «LUFTHANSA», γιατί,
κατά τη γνώµη µου -ίσως είναι λίγο προχωρηµένο-, µπορεί να
σκέφτεται κανείς ότι το ελληνικό δηµόσιο θα µπορούσε να διασφαλίσει και έλεγχο µε έναν τρόπο, όχι να παρεµβαίνει στις καθηµερινές δουλειές της εταιρείας, αλλά έχει δώσει τα χρήµατα
από το υστέρηµα του ελληνικού λαού, προκειµένου η εταιρεία
να λειτουργήσει.
Νοµίζω θα µπορούσαν να βρεθούν και πιο προοδευτικοί επί
της ουσίας τρόποι αντιµετώπισης. Νοµίζω ότι αυτό που διαλέξατε δεν µας λύνει τα προβλήµατα. Μακάρι να µας διαφωτίσετε
επί του συγκεκριµένου και να µας πείσετε.
Δεύτερον, υπάρχει στο άρθρο 39 µια υπόθεση που για πολλούς θεωρείται µικρή. Είναι η ad hoc λύση του προβλήµατος των
Δήµων Λαυρεωτικής κ.λπ.. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που
κάνατε και θα είναι σωστό πιθανά και αυτό που θα κάνετε και µε
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τον διπλανό δήµο που υπάρχει το πρόβληµα, όπως έχετε πει.
Επειδή έχω µια εµπειρία σηµαντική από αυτά τα θέµατα, όταν
ήµουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και επειδή πολλοί κατηγορούν τις προηγούµενες,
όλες τις κυβερνήσεις ότι σαράντα, πενήντα, εκατό χρόνια δεν λύνονται αυτά τα προβλήµατα, είναι –απ’ ό,τι θυµάµαι καλά- δέκα
µε δεκαπέντε περιπτώσεις σε όλη τη χώρα.
Αντί να αγωνιζόµαστε να φέρνουµε για κάθε ένα, µετά από
δύο, τρία, πέντε χρόνια, µία πρόταση επίλυσης, ας κάνει µια
έρευνα το Υπουργείο σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και να φέρει µια συνολική λύση-ρύθµιση ενιαία, που να τελειώσει αυτή η πληγή.
Είναι µια πληγή, µια πληγή αφάνταστη που δείχνει την ανικανότητα του ελληνικού κράτους να αντιµετωπίσει προβλήµατα
που χρονίζουν δεκαετίες επί δεκαετίες. Είναι µια παρατήρηση,
µια συνολικότερη ρύθµιση που θα έπρεπε να γίνει προς αυτή την
κατεύθυνση και νοµίζω ότι θα µπορούσε η Κυβέρνηση να το εξετάσει.
Υπάρχει και ένα τρίτο θέµα που αφορά το άρθρο 42, ένα ουσιαστικά σοβαρό θέµα που είναι η προένταξη των έργων –µε
βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, η δυνατότητα δηλαδή να εντάξουµε έργα, όχι εκ των υστέρων να εγκρίνονται,
αλλά να προεγκρίνονται και να προχωρά µετά, µέσα από το ταµείο ανασυγκρότησης κ.λπ., να γίνεται η χρηµατοδότηση.
Αυτή είναι µια σηµαντική αλλαγή για τα ευρωπαϊκά πράγµατα,
αλλά έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος που επιλέγει η Κυβέρνηση,
κυρίως ο απολύτως συγκεντρωτικός τρόπος που θα γίνεται αυτή
η διαδικασία, θα είναι ένας µεγάλος πειρασµός για επιλεκτικές
πολιτικές στις χρηµατοδοτήσεις των έργων και στην επιλογή των
έργων, που θα εγείρουν τεράστια ερωτηµατικά.
Θα ήθελα να µας προτείνετε µία διαδικασία συµµετοχής στη
διαδικασία της τελικής απόφασης-πρότασης που στέλνετε για
την προέγκριση των έργων, µία διαδικασία ελέγχου και συµµετοχής στην αξιολόγηση. Είναι κάτι που αφορά το µοντέλο διακυβέρνησης. Δεν έχω την ελπίδα ότι ο Πρωθυπουργός µπορεί να
µπει σε µια τέτοια λογική, γιατί είναι έξω από τη λογική του προφανώς, έτσι όπως βλέπω ότι συγκροτεί το Μαξίµου και το γενικότερο τρόπο διακυβέρνησης.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ είµαι υποχρεωµένος από τη δική µου
θέση να ζητήσω σε αυτό το θέµα –που θα είναι το επόµενο δύσκολο ζήτηµα που θα έχει σχέση µε µια πολιτική και κοµµατική
αντιπαράθεση, που µπορεί να προβλεφθεί από τώρα και να κυλήσει οµαλά αυτή η διαδικασία της προένταξης των έργων- να
υπάρξει µια τέτοια πρωτοβουλία, αν θέλετε, από την πλευρά της
Κυβέρνησης.
Αυτά είναι τα τρία θέµατα που ήθελα να θίξω, σε ό,τι αφορά
κάποια επιµέρους άρθρα.
Για τα άρθρα από 26 έως 30, τις επείγουσες ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας, θα έλεγα ότι οι
παρατηρήσεις µου είναι απλές.
Η πρώτη περίπτωση, δηλαδή το άρθρο 26, είναι µια εύλογη
διάταξη, όµως η προβλεπόµενη επιδότηση των µισθωµάτων –που
προβλέπεται στο επόµενο άρθρο- θα µπορούσε να λύσει το
θέµα. Υπάρχουν ακόµα περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί
ακόµα και από τον προηγούµενο Νοέµβριο και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ενστάσεις κ.λπ.. Αυτό πρέπει να το αντιµετωπίσετε µε έναν τρόπο, να ανοίξετε τη διαδικασία, για να
καλυφθούν αυτές οι περιπτώσεις.
Στο άρθρο που αφορά τα αξιόγραφα, είναι εύλογες σε έναν
βαθµό οι διατάξεις. Όµως, αν η Κυβέρνηση είχε υιοθετήσει ένα
σοβαρό πρόγραµµα ρευστότητας µέσα από τον τραπεζικό δανεισµό και το σύστηµα επιστρεπτέας προκαταβολής για όλες τις
επιχειρήσεις, δεν θα ήταν αναγκαίες αυτές οι αναστολές, τα
αξιόγραφα που στρεβλώνουν την αγορά.
Τονίσαµε και την άλλη φορά, όταν συζητούσαµε το σχετικό
θέµα, ότι δεν µπορούν να παραµένουν τόσα δισεκατοµµύρια
ευρώ από τη ρευστότητα που έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών στην
Τράπεζα της Ελλάδος, αντί να πέφτουν στην αγορά. Θα µπορούσε να υπάρξει µια πολύ πιο γενναία πολιτική, σε ό,τι αφορά
αυτή τη διαδικασία.
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Σε ό,τι αφορά την κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων µε τη µορφή
επιδότησης παγίων δαπανών, και αυτό είναι µε τη συγκεκριµένη
κατάσταση που ζούµε ένα εύλογο µέτρο, αλλά έχει αργήσει
πάρα πολύ, ενώ φαίνεται ότι είναι ανώριµη εξαγγελία, καθώς δεν
προβλέπει ούτε καν ποιες πάγιες δαπάνες θα καλύψει, ενώ παραπέµπει το πλαίσιο σε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχόµαστε να µην σχεδιασθεί µε την προχειρότητα και την επιλεκτικότητα του «ΤΕΠΙΧ
ΙΙ».
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 31 έως 42, εκτός από τα δύο που ανέφερα για τις επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις, τα περισσότερα είναι εύλογα, αν και τίθενται ερωτηµατικά
γιατί δεν είχαν προβλεφθεί. Κάποια έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και κάποια άλλα έχουν κάποιο βαθµό αοριστίας. Ίσως από
τη συζήτηση που θα προκύψει εδώ να µας διαφωτίσετε πιο πολύ,
ώστε η τελική θέση που θα πάρουµε να είναι θετική.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα άρθρα 1 έως 25 που είναι η διενέργεια
της γενικής απογραφής, θα σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να συνεργαστείτε µε την ΕΛΣΤΑΤ και να ζητήσετε να ελέγξετε τον µηχανισµό που θα γίνει και τα συγκεκριµένα δεδοµένα, γιατί είναι
µια χρυσή ευκαιρία να έχουµε µια µεγαλύτερη αποτύπωση της
ελληνικής πραγµατικότητας, της διαστρωµάτωσής της, της χωροταξικής της διάρθρωσης και παράλληλα, θα µας δώσουν πολύτιµα στοιχεία, για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µια
καινούργια βάση δεδοµένων, µιας και ο τρόπος που θα γίνει
τώρα είναι πολύ πιο σύγχρονος και ψηφιοποιηµένος σε έναν
πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Νοµίζω λοιπόν ότι αυτό είναι µια
χρυσή ευκαιρία και πρέπει να εξαχθούν συµπεράσµατα. Η µία
πρόταση είναι αυτή.
Η δεύτερη πρόταση είναι ο χρονικός προγραµµατισµός. Ξέρετε πάντοτε ότι η διαδικασία της απογραφής συνδέεται µε την
κατανοµή των εδρών, µε µια σειρά πράγµατα που εµπλέκονται
στις πολιτικές εξελίξεις, στον χρόνο των εκλογών κ.λπ.. Καλό θα
είναι να υπάρξει ένας αυστηρός χρονικός προγραµµατισµός ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας, ούτως ώστε να έχουµε µια
οµαλή πορεία και να µην χρησιµοποιηθεί η απογραφή σαν στοιχείο που θα µπορούσε να παρεµβαίνει ενδεχόµενα στις πολιτικές
εξελίξεις.
Το λέω αυτό, γιατί έχουµε και την ψήφο των αποδήµων,
έχουµε και τόσα πράγµατα µπροστά µας, που είναι πάρα πολύ
µεγάλα. Η απογραφή αυτή τη φορά έχει τροµακτικά κρίσιµο χαρακτήρα, όπως επίσης θα είναι η ευκαιρία, όπως είπα στην αρχή,
να µας δώσει πάρα πολλά στοιχεία.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, επί της αρχής θα το ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί πιστεύουµε ότι έχει άρθρα τα οποία προφανώς
έχουν και έναν θετικό χαρακτήρα και στο κάθε άρθρο ξεχωριστά
επιφυλασσόµαστε, µετά από τη συζήτηση που θα κάνουµε σήµερα εδώ όλη την ηµέρα, να πάρουµε αντίστοιχα θέση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Σκανδαλίδη, και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στην ειδική εισηγήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο ίσως συµπυκνώνει µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησαν
από την Κυβέρνηση τα υποτιθέµενα µέτρα διαχείρισης των συνεπειών της πανδηµίας, επισηµαίνουµε, αυτό για το οποίο
ασκούµε και κριτική στην Κυβέρνηση, ότι τα µέτρα µε τα οποία
επιχειρεί να στηρίξει την οικονοµία από τις συνέπειες της πανδηµίας και της βαθιάς οικονοµικής κρίσης που είναι σε εξέλιξη,
δεν µεταφράζονται µε τον ίδιο τρόπο για όλους. Βλέπετε, οι αντοχές της οικονοµίας δεν είναι για όλους το ίδιο ανεκτικές.
Εκατοµµύρια ζεστό χρήµα, αλλά και πληθώρα διευκολύνσεις
κατευθύνονται στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και
την ίδια ώρα πετάτε όσα ψίχουλα περισσεύουν στους αυτοαπασχολούµενους, µικρούς επαγγελµατίες, φτωχούς αγρότες και
τους ζητάτε µε αυτά να είναι και ευχαριστηµένοι.
Στα άρθρα του ίδιου, λοιπόν, νοµοθετήµατος έχουµε από τη
µια την παχυλή επιδότηση των 120 εκατοµµυρίων ευρώ ζεστό
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χρήµα στην «AEGEAN» και από την άλλη τα διάφορα προσωρινού
χαρακτήρα µέτρα που αναστέλλουν για λίγους µήνες οφειλές,
όπως την παράταση, για παράδειγµα, για έναν µήνα της ηµεροµηνίας πληρωµής των επιταγών, οι οποίες, βέβαια, προστίθενται
µαζί µε άλλες τόσες και γίνονται χρέη, που για χιλιάδες µικρούς
επαγγελµατίες της εστίασης, τα εµποροµάγαζα, άλλες µικρές επιχειρήσεις θα µετατραπούν σε οριστικό λουκέτο το αµέσως επόµενο διάστηµα, τότε δηλαδή που θα βρεθούν αντιµέτωποι µε την
καταβολή του συνόλου των οφειλών τους σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, πιστωτές και θα κινδυνεύουν να χάσουν ό,τι έχουν
και δεν έχουν, αφού για όλους αυτούς η µόνη δεύτερη ευκαιρία
που τους δίνεται είναι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί που
τους εξασφαλίσατε µε τον Πτωχευτικό Κώδικα.
Και βέβαια είναι πρόκληση να παρουσιάζετε την επιδότηση
προς την «AEGEAN» ως δήθεν απαραίτητη για την εξασφάλιση
χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπως παρουσιάζετε και µε µια σειρά
άλλες επιχειρηµατικές ενισχύσεις.
Όµως, η πραγµατικότητα έρχεται αµείλικτη να σας διαψεύσει,
όταν ήδη τους προηγούµενους µήνες έχει προχωρήσει σε δεκάδες απολύσεις από τµήµατα σε όλη την Ελλάδα, απολύσεις εργαζοµένων στις πλάτες των οποίων χτίστηκε τόσα χρόνια το
θαύµα του τουρισµού, χτίστηκαν τα υπερκέρδη -για τα οποία µας
µιλούσε ο εκπρόσωπος της «AEGEAN» στην ακρόαση των φορέων- αφού παράλληλα αξιοποιεί όλα τα αντεργατικά µέτρα που
ψηφίστηκαν µε τον σωρό µέσα στην πανδηµία, τα προγράµµατα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τις αναστολές, την τηλεργασία, που κάνουν λάστιχο τη ζωή όσων εργαζοµένων παραµένουν στη δουλειά.
Ήταν εξάλλου αποκαλυπτικές οι δηλώσεις των εκπροσώπων
της ότι οι µειώσεις στο προσωπικό είναι αναπόφευκτες, όπως
έκαναν όλες οι αεροπορικές εταιρείες που στηρίχθηκαν αδρά
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώσεις –αν θέλετε- που αποκαλύπτουν και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κοµµάτων που
υπερθεµατίζουν για την παχυλή ενίσχυση της «AEGEAN», ζητώντας όµως να υπάρξει ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας,
λες και µπόρεσαν ποτέ και πουθενά αυτές οι ρήτρες να εµποδίσουν τους οµίλους να επιτεθούν στους εργαζόµενους και τα δικαιώµατά τους.
Αποκαλυπτικές εξάλλου ήταν και οι ευχαριστίες που εισπράξατε από τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, των τουριστικών οµίλων,
λέγοντάς σας ότι υλοποιείτε πάγιες απαιτήσεις των βιοµηχάνων
-πέραν των άλλων- µετά τη ρύθµιση που εισάγετε για την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Εύλογα αισιοδοξούν, αφού ήδη οι όροι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη
διοχέτευση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης προς συγκεκριµένους οµίλους της ενέργειας, του τουρισµού, των µεταφορών
προδιαγράφουν -αν θέλετε- το πού θα κατευθυνθεί η µερίδα του
λέοντος και από αυτές τις ενισχύσεις.
Το µέτρο αυτό η Κυβέρνηση το διαφηµίζει ως ενίσχυση για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κρύβοντας ότι ως τέτοιες από την Κοµισιόν -που έχει και τον πρώτο λόγο-, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
και από την ίδια την Κυβέρνηση νοούνται αυτές που έχουν εκατό
ή εκατόν πενήντα άτοµα προσωπικό, µε σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισµό και άλλα. Δεν έχουν την παραµικρή σχέση, δηλαδή, µε
τον έµπορο, τον βιοτέχνη, τον επαγγελµατία, τον εστιάτορα, τον
αγρότη, που παλεύει όλη µέρα για ένα µεροκάµατο.
Όπως βέβαια και το µέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής
που προβάλλετε ως σηµαία για τη στήριξη προς τους επαγγελµατίες. Εκτός τού ότι στις πρώτες φάσεις του µέτρου αποκλείστηκε ο µεγάλος όγκος των επαγγελµατιών, ακόµη και για τις
φάσεις που κατάφεραν περισσότεροι να ενταχθούν, τα ποσά που
έλαβαν οι µικρές επιχειρήσεις δεν αρκούν ούτε στοιχειωδώς για
να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις τους, πόσω µάλλον
για να ζήσουν και την οικογένειά τους.
Και αυτό το χρησιµοποιήσατε ως πρόσχηµα για να κόψετε και
αυτό το ελάχιστο επίδοµα ειδικού σκοπού που πήραν τον Απρίλη
και τον Μάη.
Πώς, αλήθεια, περιµένετε να επιβιώσουν οι χιλιάδες επαγγελµατίες της εστίασης που βρίσκονται στο χείλος του γκρεµού,
τους οποίους όχι µόνο δεν στηρίζετε ουσιαστικά, αλλά τους ειρωνεύεστε και από πάνω µε τον γνωστό κυνισµό του κυρίου
Υπουργού Ανάπτυξης;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως, αυτό που έχει µάλλον µεγαλύτερη αξία να συζητάµε εν όψει και της επικείµενης απογραφής του πληθυσµού δεν
είναι τόσο τα διαδικαστικά ζητήµατα, στα οποία δεν θα µπορούσε κανείς να έχει και ουσιώδη αντίλογο, όσο το σε τι κατάσταση θα βρει αυτή η απογραφή τους εργαζόµενους, τους
χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους, µικρούς επαγγελµατίες, αγρότες, τα λαϊκά στρώµατα στο σύνολό τους, για την πλειοψηφία
των οποίων στη νέα και πιο βαθιά οικονοµική κρίση που είναι σε
εξέλιξη θα αλλάξουν δραµατικά τόσο τα οικονοµικά τους δεδοµένα όσο και οι συνθήκες στέγασης, για να µην κάνουµε λόγο
για άλλες –δυστυχώς, πιο επώδυνες- καταγραφές.
Αξίζει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι ακόµα και αυτούς τους ίδιους
τους ερευνητές, τους εργαζόµενους στην ΕΛΣΤΑΤ, όχι µόνο στη
διαδικασία των απογραφών, αλλά και κατά τη διάρκεια άλλων
ερευνών που γίνονται για λογαριασµό του κράτους, ακόµα και
αυτούς τους έχετε µε σχέσεις εργασίας µε µπλοκάκι, µε ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ στην πραγµατικότητα µε µια σταθερότητα απασχολούνται στον οργανισµό και µέχρι τώρα δεν
προσλαµβάνεται όλο το µόνιµο και απαραίτητο προσωπικό µε
σταθερές σχέσεις εργασίας που χρειάζεται.
Αντίστοιχα και η καταγραφή των στοιχείων του αγροτικού
τοµέα, που παρακολουθούνται µέσω των απογραφών, γίνεται µε
κριτήριο την προώθηση της εφαρµοζόµενης Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής, η οποία βασικό στόχο έχει την άνοδο της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλίων και τη συγκέντρωση της παραγωγής, αλλά και της γης στα λίγα χέρια, δηλαδή το ξεκλήρισµα των
βιοπαλαιστών αγροτών.
Σε αυτό συντελεί και ο τρόπος που τα διάφορα προγράµµατα
ενισχύσεων κατευθύνθηκαν, γιατί µπορεί, κύριε Υπουργέ, να αναφερθήκατε σε αριθµούς δικαιούχων, όµως τη µερίδα του λέοντος αυτών των ενισχύσεων, τα µεγαλύτερα ποσά, αλλά και τις
µεγαλύτερες διευκολύνσεις τα παίρνουν οι βιοµηχανίες του γάλακτος, οι µεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες, οι µεγαλύτερες αγροτικές
εκµεταλλεύσεις και βέβαια, δεν αντιµετωπίζονται προβλήµατα
που υπάρχουν στη φτωχή αγροτιά.
Αντίθετα για εκείνους υπάρχουν άλλου είδους επιβαρύνσεις
που όλο αυτό το διάστηµα νοµοθετήσατε, όπως για παράδειγµα
το πράσινο χαράτσι που φέρατε στο πετρέλαιο κίνησης, που αύξησε και άλλο τα έξοδα παραγωγής και µεταφοράς των προϊόντων αντί για το αφορολόγητο πετρέλαιο, που αυτό, βέβαια, είναι
προνόµιο που εξασφαλίζεται µόνο για τους εφοπλιστές.
Γι’ αυτό και αποτελεί εµπαιγµό για τους αγρότες, που παλεύουν να επιβιώσουν στις συνθήκες της νέας οικονοµικής κρίσης, να τους παρουσιάζετε δήθεν ως µέτρο ελάφρυνσης το ότι
τους απαλλάσσετε από την εισφορά αλληλεγγύης για τις αγροτικές επιδοτήσεις µόνο για το 2020.
Βέβαια, αυτό είναι µια ανάσα και το θεωρούµε ένα βήµα.
Ωστόσο, αυτό που πραγµατικά θα έπρεπε να κάνετε είναι να
καταργήσετε οριστικά την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί είναι ένα
µέτρο που πλήττει τα µικρά εισοδήµατα εργαζοµένων και αγροτοπαραγωγών, ουσιαστικά εξυπηρετεί στο µοίρασµα της φτώχειας µεταξύ τους. Ή αν δεν θέλετε να το καταργήσετε, να
κάνετε και για αυτούς την πληρωµή εθελοντική, όπως το έχετε
κάνει εξάλλου και για τους εφοπλιστές για το σύνολο σχεδόν της
φορολογίας τους.
Σας ακούµε να επαναλαµβάνετε ότι κάνετε αυτά που µπορείτε
και ότι τα δηµοσιονοµικά όρια δεν είναι ανεξάντλητα. Ξέρετε, το
πρόβληµα βρίσκεται στις προτεραιότητες που θέτετε σε αυτά τα
πεπερασµένα, όπως λέτε, όρια.
Αντί, δηλαδή, να «µπουκώνετε» µε ενισχύσεις τους επιχειρηµατικούς οµίλους, σας καλούµε να ακολουθήσετε την αντίστροφη πορεία, να υιοθετήσετε την πρόταση νόµου του ΚΚΕ για
τα µέτρα ανακούφισης των αυτοαπασχολουµένων της πόλης και
της υπαίθρου, που δίνουν ουσιαστική στήριξη σε αυτούς που
πραγµατικά το έχουν ανάγκη.
Είναι µέτρα ανακούφισης, αλλά και δραστικής µείωσης των
χρεών, επικεντρώνοντας σε όσους έχουν εισόδηµα µέχρι 12.000
ευρώ, µε προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος, εισόδηµα το οποίο προτείνουµε να επανέλθει στο
αφορολόγητο όριο.
Προτείνουµε για αυτούς που πραγµατικά το έχουν ανάγκη να
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διαγράψετε το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων από τα
χρέη τους προς τις τράπεζες και το δηµόσιο, να προχωρήσετε
σε γενναίο «κούρεµα» των αρχικών χρεών στο 30% για όσους
διατηρούν την επιχείρησή τους και 50% για όσους έχουν κλείσει
και παραµένουν άνεργοι.
Επίσης, για τους µήνες των περιορισµών της πανδηµίας προτείνουµε να επιδοτηθούν οι ατοµικές τους ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος και να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από τις
οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταµεία για τις ατοµικές τους εισφορές.
Επίσης, για αυτά τα εισοδήµατα να µην επιστραφεί κανένα
µέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής, για όσους, βέβαια, κατάφεραν να την πάρουν.
Προτείνουµε να δοθεί στους ελεύθερους επαγγελµατίες, βιοτέχνες, εµπόρους και αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες αποζηµίωση ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε µήνα από
τον Οκτώβριο του 2020 και µετά και για όσο διάστηµα διαρκούν
τα περιοριστικά µέτρα.
Ταυτόχρονα, βέβαια, να «παγώσουν» οι οφειλές τους για όσο
διάστηµα διαρκεί η κρίση και να µην επιτρέπονται µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Τα µέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία για την επιβίωση των
αυτοαπασχολουµένων, των βιοπαλαιστών αγροτών που έχουν
οδηγηθεί κυριολεκτικά σε απόγνωση. Είναι µέτρα που δεν µεταθέτουν για λίγο αργότερα τα αδιέξοδα, αλλά δίνουν απάντηση
στα πραγµατικά τους προβλήµατα, σε αυτά δηλαδή που δεν
απαντάνε τα οριζόντια και ανεπαρκή µέτρα της Κυβέρνησης,
όπως κυρίως το τι θα γίνει µε όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται.
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι οι αντοχές της οικονοµίας,
αλλά οι πολιτικές επιλογές και οι προτεραιότητες που βάζει η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδηµίας και τις κρίσεις. Αυτές
οι προτεραιότητες, εξάλλου, καθορίζουν τις εγκληµατικές πολιτικές επιλογές που κάνετε στη διαχείριση ιδιαίτερα του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας. Και αυτό, γιατί στα συνεχή µπρος-πίσω
στο άνοιγµα των διαφόρων δραστηριοτήτων οδηγεί η ακινησία,
αν όχι η οπισθοχώρηση στη θωράκιση του δηµοσίου συστήµατος
υγείας την ώρα που αντί να επιτάξετε τις ιδιωτικές δοµές της
υγείας και να τις θέσετε υπό ενιαίο σχεδιασµό και έλεγχο για να
µπορέσουν να καλυφθούν πραγµατικά οι επείγουσες ανάγκες
όλου του πληθυσµού, χρυσοπληρώσατε τις κλίνες ΜΕΘ των ιδιωτών και τους επιτρέπετε να θησαυρίζουν αξιοποιώντας το κενό
που έχει δηµιουργηθεί από τη µετατροπή των δηµόσιων νοσοκοµείων σε νοσοκοµεία µιας νόσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι
µέσα σε αυτόν τον χρόνο της πανδηµίας µειώθηκε τόσο ο κρατικός προϋπολογισµός για την υγεία, όσο και το µόνιµο προσωπικό
που εργάζεται σε όλες τις δηµόσιες δοµές κατά 2,5%. Αυτό για
τα διάφορα παραµύθια που παρουσιάζετε για τη δήθεν σοβαρή
ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας.
Σε αυτά τα µπρος-πίσω οδηγεί η απαράδεκτη κατάσταση στα
µέσα µαζικής µεταφοράς που παραµένει άθλια, η παντελής
απουσία ελέγχων στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού
τοµέα, στις διάφορες δοµές, όπως γηροκοµεία και άλλα, το
άνοιγµα των σχολείων µε τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που οδήγησαν στο κλείσιµό τους λίγους µήνες πριν, το ότι δίνετε 30 εκατοµµύρια ευρώ για να προσλάβετε Σώµα Αστυνόµευσης των
πανεπιστηµίων, αντί αυτά τα χρήµατα να δοθούν για να ανοίξουν
µε ασφάλεια επιτέλους οι σχολές που παραµένουν κλειστές επί
έναν χρόνο. Αυτά είναι που δείχνουν τις διαφορετικές προτεραιότητές σας για το πώς διαχειρίζεστε αυτές τις λεγόµενες «αντοχές» της οικονοµίας.
Και ενώ η πανδηµία αναζωπυρώνεται επικίνδυνα, επιλέγετε να
απειλείτε να φιµώσετε τον λαό και τους υγειονοµικούς που κινητοποιήθηκαν για να διεκδικήσουν τα µέτρα προστασίας της
υγείας του λαού, αντί να υλοποιήσετε επιτέλους αυτά τα επιτακτικά µέτρα που σας ζητάνε εδώ και έναν χρόνο. Είναι, µάλιστα,
πρόκληση όταν επιλέγετε για να ξεπλύνετε αυτές τις εγκληµατικές σας παραλείψεις, να αναφέρετε διάφορα φαιδρά και να πετάτε ξανά την ευθύνη τους στον λαό λέγοντας, για παράδειγµα,
ότι για την επιβάρυνση της πανδηµίας και των κρουσµάτων στη
Δυτική Αττική δεν ευθύνεται η ασυλία µε την οποία καλύπτετε
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τους εργοδότες και η δραµατική κατάσταση που επικρατεί στους
χώρους δουλειάς, αλλά γενικότερα η κινητικότητα, λες και οι εργαζόµενοι που κινούνται σ’ αυτές τις άθλιες συνθήκες µε αυτά
τα άθλια µέσα µεταφοράς πάνε από χόµπι στη Δυτική Αττική και
συνωστίζονται στους χώρους δουλειάς.
Οι αντοχές, λοιπόν, της οικονοµίας καθορίζονται από µια πολιτική που επιλέγει να δίνει στους λίγους και να καταδικάζει τους
πολλούς στον αποκλεισµό και στις τραγικές οικονοµικές συνέπειες. Γι’ αυτόν τον λόγο και καταψηφίζουµε επί της αρχής το
νοµοσχέδιο, γιατί θεωρούµε ότι συνεχίζει να κινείται στην ίδια
λογική της παροχής παχυλών ενισχύσεων προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους και παλεύει να κλείσει µε τσιρότα την αιµορραγία των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών επαγγελµατιών,
των λαϊκών στρωµάτων που οδηγούνται όλο και πιο βαθιά στα
αδιέξοδα.
Βέβαια, έχουµε τοποθετηθεί και συγκεκριµένα σε ορισµένα
άρθρα, για τα οποία έστω και αν είναι προβληµατικά θα τοποθετηθούµε και συγκριµένα µε την ψήφο µας στη συνέχεια.
Ήθελα να κάνω µόνο µία διευκρινιστική ερώτηση σε σχέση µε
την τροπολογία, για να τοποθετηθείτε συνολικά στην παρουσίασή σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε σχέση µε το άρθρο 1, όπου µιλάτε για τη διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης που αφορά τις πρώην ΔΕΚΟ, αναφέρει το άρθρο
ότι όλες οι εκκρεµείς δίκες οποιασδήποτε φύσης µε τη λήξη της
διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης καταργούνται αυτοδικαίως,
ενώ µόνο οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν υποθέσεις της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας θα περάσουν έναντι
τρίτων, θα εκχωρηθούν στο ελληνικό δηµόσιο. Θέλω, λοιπόν, να
ρωτήσω το εξής: Σε περίπτωση απαιτήσεων εργαζοµένων, τι θα
γίνει µε αυτές; Θα µπορούν εκείνοι να στραφούν κατά του δηµοσίου; Θεωρούµε ότι µε τον τρόπο που διατυπώνεται αν αυτές δεν
έχουν εκκαθαριστεί, θα µείνουν εκκρεµείς, θα χάνονται οριστικά.
Επίσης, σε σχέση µε το άρθρο 3 που αφορά την αναστολή των
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες του σεισµού της Σάµου, µας προβληµατίζει ότι περιορίζετε ουσιαστικά
τη διατύπωση των προσώπων αυτών που δικαιούνται να ενταχθούν στις αναστολές οριοθετώντας ουσιαστικά και την πληγείσα
περιοχή, αλλά και µε τη διατύπωση που λέτε ότι αφορά φυσικά
πρόσωπα που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση. Η διατύπωση, δηλαδή, περιορίζεται µόνο σε όσους έχουν µόνιµη κατοικία στη
Σάµο;
Η προηγούµενη διατύπωση µιλούσε συνολικά για τους πληγέντες από τον σεισµό. Πρόκειται για αποζηµιώσεις που έχουν
ήδη καθυστερήσει πολύ και µάλιστα στο ίδιο διάστηµα δηµιουργήθηκαν νέες σοβαρότατες ζηµιές από τις πληµµύρες που έγιναν
πριν από δύο ηµέρες, αποδεικνύοντας στην πράξη, αν θέλετε,
για άλλη µια φορά ότι όλα αυτά τα έργα ζωτικής σηµασίας για
τον λαό, τα έργα αντιπληµµυρικής και αντισεισµικής προστασίας,
δεν προκρίνονται από το κράτος, γιατί ουσιαστικά δεν εξασφαλίζουν τα υπερκέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων που υπερασπίζεστε. Φροντίστε να αποζηµιώσετε έστω και τώρα στο σύνολό
τους τους πληγέντες για το ύψος των καταστροφών που έχουν
υποστεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κοµνηνάκα.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Βιλιάρδο, θα δώσω τον λόγο στον
Υπουργό κ. Σκυλακάκη για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τις νοµοτεχνικές, επιτρέψτε µου να κάνω και µία πολύ
σύντοµη παρέµβαση για ένα, δύο θέµατα συµπληρωµατικά των
νοµοτεχνικών, αλλά και για κάποια επιπλέον.
Οι νοµοτεχνικές αφορούν αποκλειστικά το θέµα της διάταξης
για την προχρηµατοδότηση µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων µε πόρους που θα προέλθουν στη συνέχεια από το
Ταµείο Ανάκαµψης και είναι καθαρά νοµοτεχνικές. Έχουν δύο
θέµατα που καλύπτουµε. Προσθέτουµε τη λέξη «και προγράµ-
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µατα» στα έργα, γιατί πολλά από τις επενδύσεις του Ταµείου
Ανάκαµψης είναι ιδιωτικές. Πρόκειται για προγράµµατα επενδύσεων και όχι για συγκεκριµένα έργα.
Η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα να γίνεται µία διακριτή συλλογική απόφαση αντί για πολλές σε ό,τι αφορά την ένταξη. Είναι
κάτι που µας ζήτησε και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό, αλλά θα τις διαβάσω: Στον
τίτλο του άρθρου 42, µετά τη λέξη «έργων» προστίθενται οι λέξεις «και προγραµµάτων».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 µετά τις λέξεις «των έργων»
προστίθενται οι λέξεις «και προγραµµάτων».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 η λέξη «χρηµατοδοτείται»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «δύναται να χρηµατοδοτηθεί».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 µετά τη λέξη «έργα» προστίθενται οι λέξεις «και προγράµµατα».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 οι λέξεις «για τα έργα της
παραγράφου 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έργα και
προγράµµατα των παραγράφων 5 και 7».
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 42 µετά τη λέξη «έργων» προστίθενται οι λέξεις «και προγραµµάτων».
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 µετά τις
λέξεις «των έργων» προστίθενται οι λέξεις «και προγραµµάτων».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 µετά τις
λέξεις «χρηµατοδότηση έργων» προστίθενται οι λέξεις «και προγραµµάτων».
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 οι λέξεις
«από το Ταµείο Ανάκαµψης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας».
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 οι λέξεις
«του έργου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του έργου/προγράµµατος».
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν µπορούµε να σας παρακολουθήσουµε, κύριε Υπουργέ. Καταθέστε τες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αν δεν έχετε πρόβληµα, λοιπόν, θα τις καταθέσω.
Είναι καθαρά νοµοτεχνικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καταθέστε τες,
κύριε Υπουργέ. Θα φωτοτυπηθούν και θα διανεµηθούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας τις εξήγησα, λοιπόν, και σας τις καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Θεόδωρος Σκυλακάκης καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να πω µόνο δύο λόγια. Το Ταµείο Ανάκαµψης
είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο, µια µοναδική ευκαιρία για τη
χώρα και είναι ανάγκη µετά από αυτή την κρίση, όταν µε το καλό
αυτή τελειώσει, να έχουµε ανάκαµψη. Για να το πετύχουµε αυτό,
θα πρέπει να πετύχουµε µε το Ταµείο αυτό µία µοναδική οικονοµική και κοινωνική αποτελεσµατικότητα. Θα πρέπει, δηλαδή, να
έχουµε πολύ µεγάλη αποτελεσµατικότητα σε όποιους στόχους θέσουµε, είτε αυτοί είναι οικονοµικοί είτε είναι στόχοι κοινωνικής ανθεκτικότητας, όπως είναι οι στόχοι που επιτυγχάνονται µέσω των
πόρων που θα πάνε, για παράδειγµα, στην υγεία.
Και αυτό θα γίνει µε κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων. Πρέπει
αυτό το Ταµείο να κινητοποιήσει στον µέγιστο βαθµό πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους, έτσι ώστε η παρέµβασή του στην οικονοµία να είναι πολύ µεγάλη και ό,τι χρήµατα δώσουµε από
πλευράς κοινωνικής αποτελεσµατικότητας να πιάσουν τόπο.
Για να έχουµε αυτήν την αποτελεσµατικότητα, είναι ανάγκη
αυτό το Ταµείο να προετοιµαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Η δουλειά που γίνεται τώρα -άκουσα την αξιότιµη εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- δεν µπορεί να κοινοποιηθεί, γιατί ακόµη
συζητάµε µε την επιτροπή τις επιλεξιµότητες των έργων και το
µείγµα επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων που θα έχει το Ταµείο.
Μην ξεχνάτε ότι είναι αναγκαίο αυτό το Ταµείο να έχει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. Κάνουµε αξιολόγηση του κόστους και δίνουµε την εξήγηση γιατί αυτό το Ταµείο ανταποκρίνεται µε τα
έργα τα συγκεκριµένα, τις επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις
στις προϋποθέσεις για τον πράσινο και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό που θέτει, τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων και τα υπόλοιπα. Ο στόχος είναι περίπου µετά τα µέσα Μαρτίου να
µπορέσουµε να καταθέσουµε στην επιτροπή, για να κρίνει, το τελικό σχέδιο, το οποίο ελπίζω ότι θα µπορέσουµε να συζητήσουµε
και στη Βουλή, όταν θα έρθει η ώρα.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέµατα που έθιξε η κυρία εισηγήτρια
θα ήθελα να κάνω µόνο µία παρατήρηση. Υπάρχει αυτή η έρευνα
της ΓΣΕΒΕΕ, την οποία διάβασα µε µεγάλη προσοχή. Θα ήθελα
να σηµειώσω ότι ένα µεγάλο κοµµάτι των νοικοκυριών, όπως µας
λέει η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, περίπου το 62% έχει το ίδιο –ή και
λίγο καλύτερα ένα µικρό κοµµάτι- εισόδηµα σε σχέση µε το 2019.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κοµµάτι, το 37,5%, το οποίο έχει χειροτερεύσει.
Αυτή δεν είναι ίδια κρίση µε την κρίση που είχαµε στα χρόνια
των µνηµονίων. Στα χρόνια των µνηµονίων, ακόµα και µέχρι το
2018, είχαµε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι, την πλειοψηφία, να µας
λέει ότι έχει χειροτερεύσει. Για να είµαι ακριβής, 62% ήταν το
2017 και γύρω στο 44% ήταν το 2018. Αυτή η διαφορά είναι µία
διαφορά που έχει να κάνει µε τον τρόπο που έχει δοµηθεί αυτή
η κρίση, αλλά –καλώς ή κακώς- έχει να κάνει και µε τον τρόπο
που η Κυβέρνηση αντιµετώπισε αυτήν την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών µόλις οµολόγησε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία ότι µία σειρά προτάσεων, τις οποίες εντάσσει
ήδη να προχρηµατοδοτηθούν, θα τις κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τις συµφωνήσει και µετά θα τις φέρει στην
Εθνική Αντιπροσωπεία για να τις «συζητήσουµε», αφού τις έχει
προσυµφωνήσει και προχρηµατοδοτήσει.
Εάν έχετε αυτήν την αντίληψη για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να διεξαχθεί ο διάλογος για την αξιοποίηση των 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ, κύριε Σκυλακάκη, θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι εµείς έχουµε τελείως διαφορετική προσέγγιση, εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και µια και κάνετε σύγκριση µε την περίοδο των µνηµονίων, δείτε λίγο πόσο έχει µειωθεί το ΑΕΠ και
πόσο έχει αυξηθεί το χρέος στις ανεπτυγµένες χώρες από τον
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μπαίνετε τώρα
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στην ουσία, κύριε Κατρίνη. Θα τα πείτε, όταν σας δοθεί ο λόγος.
Νόµιζα ότι είναι κάτι επί της διαδικασίας ή για µία διευκρίνιση
από τον κύριο Υπουργό. Αυτό, όµως, είναι τοποθέτηση και θα τα
πείτε όταν σας δοθεί ο λόγος µε άνεση χρόνου…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό που είπα, το πρώτο, είναι συγκεκριµένη τοποθέτηση επί της συγκεκριµένης στρατηγικής επιλογής
της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, εντάξει.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Παρεµπιπτόντως, αναφέρω και το δεύτερο, επειδή σας αρέσει να κάνετε αναδροµή στην τελευταία δεκαετία. Δείτε όλα τα στοιχεία, για να κάνουµε µία αναλυτική
συζήτηση γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ. Είµαστε στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο κύριος Υπουργός για να διευκρινίσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω πολλά πράγµατα να πω πέραν τού ότι για να
καταθέσουµε να συζητήσουµε ένα πρόγραµµα, πρέπει να είναι
έτοιµο. Η συζήτηση ενός προγράµµατος που δεν είναι έτοιµο δεν
έχει νόηµα. Καταθέσαµε σε δηµόσια διαβούλευση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και θα συζητήσουµε όταν το πράγµα θα είναι
έτοιµο.
Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόγραµµα. Συνήθως, τα ΕΣΠΑ για να
γίνουν, θέλουν ένα µε δύο χρόνια, ενίοτε και τρία. Θυµάστε ποιες
είναι οι απορροφήσεις των ΕΣΠΑ. Εδώ πέρα καλούµεθα να κάνουµε τη δουλειά που υπό άλλες συνθήκες γινόταν σε δύο ή τρία
χρόνια, µέσα σε πέντε ή έξι µήνες. Γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι
δύσκολη δουλειά και η ανάγκη να ωριµάσει αυτή η δουλειά πριν
συζητηθεί, είναι εξαιρετικά κρίσιµη, διότι το χειρότερο που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι να βγαίνουµε και να µιλάµε στον κόσµο
σε αυτή τη φάση για έργα και προγράµµατα, τα οποία τελικά να
µη γίνουν, είτε διότι δεν είναι επιλέξιµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -εξ ου και η συζήτηση- είτε γιατί είναι ανέφικτο από πλευράς πραγµατικής απορρόφησης να γίνουν. Μην ξεχνάτε ότι το
πρόγραµµα πρέπει να τελειώσει σε πέντε χρόνια και µετά τα
λεφτά χάνονται. Στο ΕΣΠΑ στην ουσία έχεις δέκα χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει τεράστια προσοχή και σχέση µε
τον ρεαλισµό της απορρόφησης. Όλα αυτά είναι µία πολύ βαριά
τεχνοκρατική δουλειά που αν δεν τελειώσει, δεν είναι σοβαρό και
αξιόπιστο να συζητηθεί, διότι δεν θα µπορώ και εγώ να σας απαντήσω στις ερωτήσεις σας µε σοβαρότητα και αξιοπιστία, αλλά
ούτε και η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ήσασταν σαφής,
κύριε Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα
να έχω κι εγώ τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα δώσουµε τον
λόγο και στην κ. Παπανάτσιου για µία διευκρίνιση, για να κλείσουµε αυτήν την παρένθεση.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µία διευκρινιστική ερώτηση.
Μιλήσατε για τις επιλεξιµότητες του Ταµείου και είπατε ότι όντως
δεν είναι έτοιµες αυτή τη στιγµή. Δηλαδή, η εκταµίευση από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αυτό που θα ψηφίσουµε σήµερα, θα γίνουν αφού καθοριστούν οι επιλεξιµότητες του Ταµείου ή θα γίνουν νωρίτερα και µετά ενέχει ο κίνδυνος κάποιες
από αυτές να µην είναι στις επιλεξιµότητες που θα έχετε αποφασίσει ή που θα εγκριθούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να απαντήσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι εύλογη η απορία και δύσκολη και η επιλογή. Γι’ αυτό και
τη φέρνουµε στη Βουλή. Η επιτροπή δεν πρόκειται ποτέ να µας
πει «συµφωνώ», αν δεν έχει συµφωνήσει επισήµως. Προφανώς
κάνουµε έντονες διαβουλεύσεις. Έχουµε κάνει περίπου πενήντα
συναντήσεις µε την επιτροπή σε κεντρικό πολιτικό ή τεχνοκρατικό επίπεδο. Θα αναλάβουµε το ρίσκο. Αυτό σας λέω. Δεν µπορούµε να έχουµε βεβαιότητα. Θα έχουµε ισχυρή πιθανολόγηση.
Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Ευχαριστώ
πολύ.
Τώρα τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική
Λύση, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για να είµαστε αντικειµενικοί, σωστά ζήτησε ο Υπουργός να
κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στα Πρακτικά, µαζί µε το κόστος της, τη χρηµατοδότησή της και τις επιπτώσεις της στο δηµόσιο χρέος, καθώς επίσης και στο έλλειµµα.
Σε µας, πάντως, κύριε Υπουργέ, οφείλετε µια απάντηση σχετικά µε το σηµερινό ύψος του κόκκινου ιδιωτικού χρέους. Έχει
φτάσει στα 260 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει καταθέσει το
σηµερινό νοµοσχέδιο το οποίο αφορά, πρώτον, την απογραφή
που σχεδιάζει κόστους 101,5 εκατοµµυρίων ευρώ και, δεύτερον,
διάφορες φορολογικές διατάξεις, µέσα στις οποίες έχει κατά κάποιον τρόπο κρύψει τη διάσωση της «AEGEAN», που αποτελεί
τον βασικό λόγο για τον οποίο θα το καταψηφίσουµε.
Όσον αφορά το πρώτο µέρος του, την απογραφή, ο ουσιαστικός σκοπός της δεν θα πρέπει να είναι απλά να καταµετρηθούµε,
διαπιστώνοντας πως ο πληθυσµός µας µειώνεται συνεχώς και
αντικαθίσταται από ξένες εθνότητες, έτσι ώστε η κοινωνία µας
να είναι ευκολότερα ελεγχόµενη από τους δανειστές της.
Ο σκοπός της οφείλει να είναι, αφ’ ενός µεν, το πού βρισκόµαστε σήµερα, αφ’ ετέρου το πού θέλουµε να οδηγηθεί η χώρα
και πώς, στοχεύοντας προφανώς στην αύξηση του γηγενούς
πληθυσµού της, στην ανάκτηση της οικονοµικής της ανεξαρτησίας από την οποία εξαρτάται η εθνική της κυριαρχία και στην
ευηµερία της.
Πώς θα αυξηθεί ο πληθυσµός; Εν πρώτοις, µε την επιστροφή
των πεντακοσίων χιλιάδων Ελλήνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω του ότι δεν µπορούσαν να επιβιώσουν, µε αποτέλεσµα να χάσουµε περί τα 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ που µας έχει κοστίσει η εκπαίδευσή τους, χαρίζοντάς τα
ανόητα στις χώρες υποδοχής τους, καθώς, επίσης, και 25 δισεκατοµµύρια ευρώ ετήσιο ΑΕΠ αφού κάθε ένας εργαζόµενος παράγει
στην Ελλάδα 50.000 ευρώ ετησίως κατά µέσο όρο, εάν φυσικά
υπάρχουν επαρκείς θέσεις εργασίας.
Πώς θα επιστρέψουν; Προφανώς εάν εφαρµόσουµε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλάζοντας το αποτυχηµένο οικονοµικό µας µοντέλο που µας χρεοκόπησε και θα µας χρεοκοπεί
ξανά και ξανά.
Εν προκειµένω δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον τροχό,
αλλά απλά να επιλέξουµε το καλύτερο µοντέλο για τη χώρα µας
µεταξύ των τεσσάρων που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα οποία
είναι τα εξής: Πρώτον, το βρετανικό µοντέλο, το οποίο στηρίζεται
στην κατανάλωση, κάτι που προϋποθέτει εύκολη πρόσβαση σε
πιστώσεις, ένα ανεπτυγµένο οικονοµικό σύστηµα, όπως αυτό του
City του Λονδίνου και νοµισµατική, βέβαια, κυριαρχία. Όµως, παράγει ελλείµµατα, οπότε επιβιώνει µόνο όταν ο υπόλοιπος πλανήτης είναι πρόθυµος να χρηµατοδοτήσει.
Δεύτερον, το ακριβώς αντίθετό του, το γερµανικό µοντέλο που
προσανατολίζεται στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας αντί στην εγχώρια κατανάλωση, άρα
στη ζήτηση των άλλων χωρών. Βασίστηκε δε σε τρία στοιχεία:
Πρώτον, σε ένα αρκετά µεγάλο εξαγωγικό τοµέα που λειτουργεί
ως ατµοµηχανή για την οικονοµία στο σύνολό της και δεύτερον,
στη θεσµοθετηµένη συγκράτηση των µισθών µε την ατζέντα
2010 που δροµολογήθηκε το 2000 και τρίτον, σε ένα σταθερό
σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών που της το εξασφαλίζει το
ευρώ, ενώ της δίνει τη δυνατότητα να διατηρεί υποτιµηµένο το
δικό της ευρώ µε κριτήριο το κόστος εργασίας ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος λόγω των προβληµάτων των άλλων χωρών
της Ευρωζώνης. Έτσι παράγει τεράστια ελλείµµατα εις βάρος
µας που κάποτε πρέπει να σταµατήσουν.
Τρίτον, το ιταλικό µοντέλο που στηρίζεται στην κατανάλωση
και στις εξαγωγές προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας, ένα
µοντέλο που είναι καταδικασµένο εντός της Ευρωζώνης λόγω
της µη δυνατότητας υποτίµησης του νοµίσµατος, οπότε της συνεχούς µειούµενης ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Τέταρτο και τελευταίο, το σουηδικό µοντέλο που στηρίζεται,
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επίσης, στην κατανάλωση και στις εξαγωγές, όπως το ιταλικό,
αλλά η χώρα έχει τη νοµισµατική της κυριαρχία. Εκτός αυτού, σε
αντίθεση µε τη γερµανική οικονοµία στην οποία κυριάρχησε ο
µεταποιητικός τοµέας, οι σουηδικές εξαγωγές είναι πιο διαφοροποιηµένες, δίνοντας µεγαλύτερη σηµασία στους τοµείς της
πληροφορικής και των υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας
επειδή είναι λιγότερο ευαίσθητη στις τιµές.
Με βάση τα παραπάνω και χωρίς να επεκταθούµε σε λεπτοµέρειες, θα πρέπει να επιλεχθεί ένα νέο οικονοµικό µοντέλο για τη
χώρα µας, διαφορετικά η Ελλάδα θα υποστεί µια εθνική καταστροφή άνευ προηγουµένου προς όφελος των ξένων δυνάµεων
που εποφθαλµιούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη γεωπολιτική θέση
και τον πλούτο της χώρας µας που δυστυχώς εµείς υποτιµούµε.
Εµείς πάντως ως Ελληνική Λύση έχουµε εκπονήσει ένα λεπτοµερές πρόγραµµα πεντακοσίων σελίδων, το οποίο εγγυάται την
ανάπτυξη, την ανάκτηση της οικονοµικής και εθνικής µας κυριαρχίας, τον επαναπατρισµό των νέων µας και την ευηµερία των Ελλήνων.
Στην πρώτη επιτροπή τώρα και στο θέµα της απογραφής αναφέραµε πως, εκτός από τη συνεχή καθοδική πορεία της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία δέκα χρόνια, αυτό που πρέπει να
µας απασχολεί σε µεγάλο βαθµό είναι το δηµογραφικό, ενώ η
Κυβέρνηση το µόνο που γνωρίζει είναι να δανείζεται. Τον Ιανουάριο µόνο 7,1 δισεκατοµµύρια, αυξάνοντας το χρέος µας σχεδόν
στα 380 δισεκατοµµύρια ευρώ ή πάνω από το 230% του ΑΕΠ, εννοούµε της κεντρικής κυβέρνησης.
Σηµειώσαµε πως η εξέλιξη του πληθυσµού εξαρτάται από τις
εισροές αλλοδαπών, από τον επαναπατρισµό των Ελλήνων, από
τη µετανάστευσή τους, από την υγεία και από τον δείκτη γονιµότητας, ενώ τα τέσσερα τελευταία κατά 100% εξαρτώνται από την
οικονοµία.
Τονίσαµε πως η εξέλιξη του ΑΕΠ είναι συνάρτηση του πληθυσµού ενός κράτους, οπότε οι προβλέψεις για µείωσή του είναι αρνητικές για το ΑΕΠ. Σύµφωνα δε µε τη EUROSTAT ο πληθυσµός
της Ελλάδας από δέκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες το 2018
θα µειωθεί στα εννέα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες το 2050 και
στα οκτώ εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες το 2070, µε εννιακόσιες χιλιάδες πρόσθετο αλλοδαπό πληθυσµό το 2070. Το γεγονός
αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στο ΑΕΠ µας ύψους περίπου 50
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετήσια ανά ένα εκατοµµύριο µείωση των
εργαζοµένων, ένα τεράστιο ποσό. Εάν τώρα προσθέσουµε τις εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες των νόµιµα διαµενόντων ξένων, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 βέβαια, οι αλλοδαποί το 2070
θα είναι κατ’ ελάχιστο ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες σε
έναν συνολικό πληθυσµό οκτώ εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων, οπότε στο 21%, χωρίς να συµπεριλάβουµε τους παράνοµους
µετανάστες που δεν καταγράφονται.
Συµπληρώσαµε πώς φαίνεται καθαρά ότι αν δεν βελτιωθεί
άµεσα η οικονοµία µας ο κίνδυνος να εξαφανιστούµε ως έθνος
είναι απόλυτα υπαρκτός, χωρίς καµµία διάθεση υπερβολής.
Τέλος, προτείναµε στο άρθρο 2 και στο Παράρτηµα που
αφορά το ερωτηµατολόγιο να υπάρξει ερώτηµα για την εθνότητα, για τη θρησκεία, για τη µητρική γλώσσα, σηµειώνοντας
πως στην απογραφή των Ηνωµένων Πολιτειών δεν συλλέγονται
προσωπικά στοιχεία, όπως εδώ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, αλλά απλά
όνοµα, φυλή, ηλικία, µόρφωση, αριθµός ατόµων ανά νοικοκυριό
και αν το σπίτι είναι µε δάνειο, µε ενοίκιο ή ιδιόκτητο.
Συνεχίζοντας στις διάφορες φορολογικές διατάξεις του νοµοσχεδίου, επικεντρωθήκαµε αρχικά στο άρθρο 30 που αφορά στη
στήριξη της «AEGEAN» µε 120 εκατοµµύρια ευρώ και µε αντάλλαγµα δικαιώµατα αγοράς µετοχών της ποσοστού 11,5% εντός
πέντε ετών.
Εν προκειµένω στην ακρόαση των φορέων η εταιρεία δεν µας
απάντησε στα εξής πέντε βασικά µας ερωτήµατα: Πρώτον, πόσα
πήρε από τα περσινά µέτρα στήριξης των αερογραµµών ύψους
115 εκατοµµυρίων ευρώ για την επιδότηση εισιτηρίων, για το
προσωπικό της κ.λπ., καθώς, επίσης, και αν θα ζητήσει άλλα.
Δεύτερον, εάν αληθεύει πως τα 150 εκατοµµύρια ευρώ δάνειο
που πήρε από τις τράπεζες είναι µε εγγύηση του δηµοσίου
ύψους 80% χωρίς αντάλλαγµα.
Τρίτον, πόση θα είναι η επιβάρυνση του χρέους της από τα σα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ράντα έξι Airbus που έχει παραγγείλει αξίας 6,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, δηλαδή περί τα 140 εκατοµµύρια ευρώ το καθένα. Η εταιρεία παρήγγειλε σαράντα έξι πανάκριβα αεροπλάνα –δικό της
θέµα αυτό, αλλά να µην το πληρώνουµε εµείς- όταν η Πολεµική
µας Αεροπορία, δηλαδή το κράτος, αγόρασε µόλις δεκαοχτώ
Rafale που καθένα κοστίζει φθηνότερα. Αν είναι δυνατόν!
Τέταρτον, γιατί αγόρασε ρουµάνικη «ANIMAWINGS» και αν θα
χρειαστεί να τη στηρίξει µε νέα κεφάλαια, αφού ασφαλώς και
αυτή θα έχει ζηµίες λόγω του COVID-19.
Πέµπτον, γιατί επένδυσε στην «LAMDA» του κ. Λάτση 24 εκατοµµύρια ευρώ, καθώς επίσης τι θα µεταφέρει από το Ελληνικό
µε τη συµφωνία που υπέγραψε;
Εάν ακούσαµε δε σωστά οι ζηµίες της «AEGEAN» το 2020 ήταν
περί τα 300 εκατοµµύρια ευρώ, όσο δηλαδή όλα τα κεφάλαιά της
ύψους 328 εκατοµµύρια ευρώ το 2019. Πάντως, στο εννεάµηνο
είχε ζηµίες 187,1 εκατοµµύρια ευρώ, όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά.
(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)
Η στήριξή της τώρα µε τα 120 εκατοµµύρια είναι µικρότερη
από αυτή της πορτογαλικής «TAP», που ανέφερε σε σύγκριση ο
Υπουργός, ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά συγκρίσιµη
µε της «AUSTRIAN», που επίσης ανέφερε, ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ. Η «TAP», όµως, είχε αρνητική καθαρή θέση 580 εκατοµµύρια ευρώ και η χώρα δηλαδή η Πορτογαλία την επανακρατικοποίησε σε ποσοστό 75%. Το έκανε δε πριν τη στήριξή της,
µέσω µικρής αύξησης του κεφαλαίου της, αρνούµενη να δώσει
στον επενδυτή τα 350 εκατοµµύρια που ζήτησε.
Όσον αφορά τα οικονοµικά µεγέθη των τριών εταιρειών είναι
εντελώς διαφορετικά, όπως θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά, αφού ο τζίρος της «AEGEAN» το 2019 ήταν 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, της «TAP» 2,9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή υπερδιπλάσιος, και της «AUSTRIAN» 2,1 δισεκατοµµύρια, οπότε δεν υπάρχει καµµία σύγκριση.
(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)
Κλείσαµε το θέµα της «ΑEGEAN» αναφέροντας πως, µε µία
απλή εκτίµηση, µε 120 εκατοµµύρια, µε συνυπολογιζόµενη την
αύξηση κεφαλαίου ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ από τους µετόχους της, θα έπρεπε το δηµόσιο να πάρει warrants τουλάχιστον για το 40% των µετοχών της και όχι 11,5 εκατοµµύρια.
Επίσης, σηµειώσαµε πως είναι απαράδεκτο να µην έχει προβεί
σε εκτίµηση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς επίσης τι
συνέβη µε τα warrants για τη διάσωση των τραπεζών, που ουσιαστικά χάθηκαν όλα. Τέλος, πως ασφαλώς δεν πρόκειται για µία
συστηµική εταιρεία. Όπως ποτέ δεν συµµετείχαµε στα κέρδη
της, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συµµετέχουµε στις ζηµίες
της ούτε βέβαια στις λανθασµένες επιχειρηµατικές της κινήσεις,
γιατί η χρεοκοπηµένη Ελλάδα που ζει µε δανεικά έχει πολλές
άλλες ανάγκες που θα µπορούσαν να καλυφθούν µε τα 120 εκατοµµύρια, όπως είναι η πληρωµή των εκατοντάδων χιλιάδων συντάξεων που καθυστερούν.
Στη συνέχεια, µε αφορµή το άρθρο 33 αναφέραµε πως είναι
αδιανόητο να φορολογείται στη χώρα µας ο τζίρος µιας επιχείρησης και όχι οι εισπράξεις της, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στη Γερµανία. Ακόµη πιο αδιανόητο και άδικο είναι να
αποδίδεται ο ΦΠΑ για τιµολόγια που δεν έχουν εισπραχθεί, κάτι
που µόνο στην Ελλάδα συµβαίνει. Εκτός αυτού, αναρωτηθήκαµε
σχετικά µε το πώς είναι δυνατόν να πληρώνουν οι επιχειρηµατίες
φόρο εισοδήµατος και ΦΠΑ για τιµολόγια που έχουν δώσει µε
πίστωση και ίσως δεν εισπραχθούν ποτέ. Δεν στραγγαλίζονται
έτσι οι επιχειρήσεις που πωλούν µε πίστωση; Δεν πρόκειται για
µία φοροληστρική διαδικασία, για έναν αθέµιτο ανταγωνισµό;
Συνεχίζοντας στο άρθρο 10, ρωτήσαµε πώς θα διασφαλίζονται
τα προσωπικά δεδοµένα κατά την ηλεκτρονική απογραφή,
καθώς επίσης εάν ισχύει η διαρροή σύµφωνα µε την οποία η Κυβέρνηση έδωσε εκατόν πενήντα χιλιάδες προσωπικά δεδοµένα
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στην «PALANTIR» χωρίς ούτε εδώ να πάρουµε απάντηση από τον
Υφυπουργό εν προκειµένω.
Στο άρθρο 26 είναι µεν θετική η στήριξη των επιχειρήσεων,
αλλά δεν πρέπει να γίνεται µε τα χρήµατα των άλλων. Σε καµµία
άλλη χώρα δεν επιβάλλεται µείωση στους ιδιοκτήτες. Το πιο
σωστό θα ήταν η απευθείας καταβολή κάθε χαµένου µέρους των
µισθωµάτων στους εκµισθωτές και όχι για ορισµένους µήνες.
Από το άρθρο 27 φαίνεται καθαρά πόσο επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες, αφού η µείωση του ενοικίου που τους επιβάλλεται, είναι
οριζόντια και ισοδυναµεί µε αύξηση του φόρου τους. Έτσι δηµιουργούνται προβλήµατα σε αυτούς που έχουν δάνεια ή οικονοµική στενότητα. Είναι απαράδεκτη η ανισότητα µεταξύ των
φυσικών προσώπων, που χάνουν το 20% των ενοικίων τους και
των νοµικών προσώπων, των εταιρειών δηλαδή, που χάνουν το
40%, ενώ δεν συµπεριλαµβανόταν καθόλου το 2020. Καµµία φιλελεύθερη πολιτική δεν είναι αυτή.
Στο άρθρο 28 είναι θετική µεν η αναστολή των προθεσµιών
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής επιταγών, αλλά ανεπαρκής.
Εκτός αυτού, η πτώση του τζίρου σε ποσοστό 40% αφήνει εκτός
ρύθµισης χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και ειδικά
αυτές µε χαµηλά κέρδη και µε υψηλές υποχρεώσεις.
Όσον αφορά στην απαγόρευση καταχώρισης στα αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», κατά κάποιον τρόπο, θα πρέπει να περιλαµβάνει ολόκληρη την περίοδο
της πανδηµίας. Η δική µας πρόταση -θα καταθέσουµε ξανά στα
Πρακτικά τους υπολογισµούς µας- ήταν η παροχή εγγύησης του
δηµοσίου περί τα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει
ρευστότητα στην οικονοµία, καθώς επίσης να βοηθηθούν, τόσο
οι εκδότες των επιταγών, όσο και οι αποδέκτες τους ή εναλλακτικά, το factoring µέσω των τραπεζών, που προτάθηκε από τους
φορείς, καθώς επίσης η διαγραφή µέρους του ιδιωτικού χρέους.
Διαφορετικά δεν γίνεται. Σηµειώσαµε πως η Κυβέρνηση δεν δίνει
την απαιτούµενη σηµασία στα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν ξανά στις τράπεζες από την εκρηκτική άνοδο των κόκκινων
δανείων λόγω της πανδηµίας.
(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)
Ειδικά όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή πάντως, από
τα excel που µας δόθηκαν διαπιστώσαµε πως από τις είκοσι πέντε
χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι αιτήσεις οι δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες
δεκατρείς ή το 70% περίπου κρίθηκαν µη επιλέξιµες. Άρα ένας
πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δεν στηρίχθηκε καθόλου.
Ακόµη χειρότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες µας από τον κλάδο,
η εστίαση, ο δεύτερος µεγαλύτερος εργοδότης της χώρας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για ποιον
λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Αυτά είναι όµως τα δεδοµένα. Δεν
στηρίχτηκε το 70% των επιχειρήσεων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ξέρετε
για ποιον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Δεν ξέρω για ποιον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
είχαν αύξηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Απλά µου δείξατε κάποια νούµερα,
είδα κάποιες επιχειρήσεις. Δεν µπορώ να τις κρίνω. Είπατε τα
φαρµακεία και διάφορα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κύριε
Βιλιάρδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ακόµη χειρότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες µας από τον κλάδο, η εστίαση, ο δεύτερος µεγαλύτερος εργοδότης της χώρας µε τεράστια συνεισφορά στο ΑΕΠ και
µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα σήµερα, κατετάγη στην εκατοστή
εβδοµηκοστή έκτη θέση απόδοσης χρηµάτων µέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. Αν είναι δυνατόν!
Η εστίαση οδηγείται κυριολεκτικά στον Καιάδα µαζί µε πολλούς προµηθευτές της από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης. Θεωρούµε υποχρέωσή µας να καταθέσουµε στα Πρακτικά τις
προτάσεις του κλάδου για τη διάσωσή του ελπίζοντας να τις
λάβει υπ’ όψιν η Κυβέρνηση.
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(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)
Κλείνοντας, το µέτρο επιδότησης των παγίων δαπανών στο
άρθρο 29 είναι θετικό, αποτελεί δική µας πρόταση, αλλά εντελώς
ανεπαρκές, αφού ο µέσος όρος των παγίων δαπανών ενός εστιατορίου είναι 3.000 ευρώ µηνιαία.
Ο βασικός λόγος που θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο,
εκτός από το θέµα της «AEGEAN», είναι ο σηµαντικός κίνδυνος
να λειτουργήσει για άλλους σκοπούς η απογραφή, για τη συλλογή στοιχείων που θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα
funds για πλειστηριασµούς κ.λπ.. Δεν πειστήκαµε δε καθόλου
από τον διευθυντή της ΕΛΣΤΑΤ για το ότι δεν θα δοθούν τα στοιχεία και εκτός των άλλων δεν έχουµε εµπιστοσύνη σε µία ανεξάρτητη αρχή µε ένα σκοτεινό παρελθόν -την ΕΛΣΤΑΤ εννοούµε-,
καθώς ένας διοικητής της και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ µπορούσε να αλλάζει τα δεδοµένα χωρίς έλεγχο από το κράτος µε
αποτέλεσµα να οδηγηθούµε στο ΔΝΤ και στα µνηµόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιλιάρδο.
Τώρα θα δώσω τον λόγο, επειδή τον έχει ζητήσει, στον κ.
Υπουργό.
Με την ευκαιρία, αν θέλετε, εν όψει του ότι θα µιλήσει στη συνέχεια ο αγορητής του ΜέΡΑ25, ο κ. Αρσένης, πείτε µας αν θα
κάνετε δεκτή και την τροπολογία που έχουν καταθέσει για να
έχουµε µια συνολική εικόνα της κατάστασης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καµµία βουλευτική τροπολογία δεν
θα γίνει δεκτή ακόµα και αν κατατεθεί.
Κύριε συνάδελφε, είπατε κάποια στοιχεία τα οποία πραγµατικά
µε ξένισαν. Θα τοποθετηθώ για την εστίαση αναλυτικά, αλλά είπατε ότι η εστίαση είναι σε ποια θέση βοήθειας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Στην εκατοστή εβδοµηκοστή έκτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πώς προέκυψε αυτό; Τα στοιχεία σας τα έχω δώσει όλα. Θα σας πω για
να σας προϊδεάσω -θα το πω και στην οµιλία µου- ότι µόνο από
τις επιστρεπτέες προκαταβολές η εστίαση έχει πάρει 815 εκατοµµύρια ευρώ, από τις αναστολές συµβάσεων εργασίας 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ -αυτό κάνει περίπου 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ- και έχουµε την αποζηµίωση ειδικού σκοπού στις ατοµικές
επιχειρήσεις στην πρώτη φάση, άλλα 50 εκατοµµύρια, έχουµε τη
µείωση ενοικίων, έχουµε τη µείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα
µη αλκοολούχα, είχαµε τη µείωση της προκαταβολής φόρου πέρυσι το καλοκαίρι, έχουµε τις αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων, έχουµε τις µειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, έχουµε την
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα αυτή είναι µια πλήρης απάντηση στο ερώτηµά σας.
Δεν θριαµβολογούµε. Δεν ισχυριζόµαστε ότι δεν πιέζεται η
εστίαση. Θα τοποθετηθώ στην οµιλία µου, αλλά ειλικρινά αυτά
που είπατε δεν ισχύουν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, σας παρακαλώ. Όταν έρθει η σειρά σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για ένα λεπτό; Χρειάζεται µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κατρίνη,
σας παρακαλώ! Εδώ θα είναι ο Υπουργός. Τώρα πήρε τον λόγο
για να διευκρινίσει µια απορία του κ. Βιλιάρδου, κλείνει ο υπουργός και ένα λεπτό ο κ. Βιλιάρδος. Εδώ θα είναι ο Υπουργός και
ό,τι έχετε, θα τα πείτε στην αγόρευσή σας, οπότε θα απαντήσει
ο κύριος Υπουργός. Μην το κάνουµε αυτό συνέχεια.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Μία µικρή παρατήρηση έχω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν θα διαρκέσει πολύ. Αναφέρθηκα στην πέµπτη επιστρεπτέα προκαταβολή και πολύ ευχαρίστως θα σας καταθέσω
τα στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία για την πέµπτη επιστρεπτέα
προκαταβολή η εστίαση κατατάσσεται στην εκατοστή εβδοµη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοστή έκτη θέση λόγω του ότι έχετε βάλει µια συγκεκριµένη φόρµουλα η οποία δυστυχώς είναι εις βάρος της. Δεν αναφέρθηκα
σε όλα όσα έχουν δοθεί στην εστίαση. Όσον αφορά τα προηγούµενα, αυτό που είπα σχετικά µε το πόσες επιχειρήσεις δεν επιλέχθηκαν, αφορά το excel που εσείς ο ίδιος µας δώσατε στην
τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής. Δεν είπα κάτι δικό µου.
Αλίµονο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να διαβάζουµε το ίδιο excel. Σε αριθµό επιλέξιµων εταιρειών, στην πέµπτη επιστρεπτέα η πρώτη είναι η εστίαση -είκοσι τέσσερις
χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις- και η τρίτη είναι οι δραστηριότητες παροχής ποτών, είκοσι µία χιλιάδες ογδόντα επτά.
Τι µας λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά τον ειδικό
αγορητή του ΜέΡΑ25, τον κ. Αρσένη, τον λόγο ζήτησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο κ.
Βελόπουλος.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, Βουλεύτριες και Βουλευτές, θα πρέπει να
δούµε πώς φτάσαµε στο σηµείο αυτό, σε αυτά τα αδιέξοδα που
η Κυβέρνηση προσπαθεί να µας πείσει ότι αντιµετωπίζει.
Ήµασταν, στην πράξη, πολύ τυχεροί στο πρώτο κύµα του κορωνοϊού. Δεν είχαµε έκθεση από χώρες, όπως η Κίνα, προκειµένου να έχουµε τη µεγάλη διάδοση του κορωνοϊού στην Ελλάδα,
όπως είχαν άλλες χώρες. Γι’ αυτό στην πράξη και µε τα µέτρα
προστασίας των πολιτών περάσαµε τόσο ελαφριά το πρώτο
κύµα.
Αντί, όµως, η Κυβέρνηση να καταλάβει την τύχη µας, προσπάθησε να καρπωθεί αυτή την κατάσταση ως απότοκο των δικών
της ενεργειών, φέρθηκε αλαζονικά, δεν πήρε τα µαθήµατα, δεν
προετοιµάστηκε και είχαµε τη σηµερινή κατάσταση.
Το πρώτο πράγµα που έκανε -και είναι σηµαντική ιστορία για
να καταλάβουµε τι πρέπει να κάνουµε για να αποφύγουµε να συνεχιστεί αυτό το έγκληµα- ήταν να ανοίξει τη χώρα στον τουρισµό, χωρίς κανένα µέτρο προστασίας στην πράξη. Για την
ακρίβεια, στην αρχή πήγε να πάρει µέτρα ελέγχου στα σύνορα
και όταν στην ουσία ξεκίνησαν το bras de fer οι πολυεθνικές εταιρείες του τουρισµού, η Κυβέρνηση οπισθοχώρησε και πήρε πίσω
τα µέτρα προστασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Βεσυρόπουλε, µην αποσπάτε την προσοχή του κυρίου Υπουργού. Δεν µπορεί να παρακολουθεί τον εισηγητή.
Συνεχίστε, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ουσία εδώ πέρα είναι ο αλγόριθµος. Αφού η Κυβέρνηση
αποφασίζει να µην έχει µέτρα προστασίας στις πύλες εισόδου,
εµφανίζεται ο αλγόριθµος -πώς προέκυψε ο αλγόριθµος EVA;όπως µας είπε ο κ. Χαρδαλιάς από το Βήµα της Βουλής στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα. Προέκυψε από ένα e-mail του Έλληνα επιστήµονα του εξωτερικού. Έστειλε ένα e-mail στον
Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός το βρήκε εξαιρετική ιδέα. Το
έστειλε στην Επιτροπή των Επιδηµιολόγων. Οι επιδηµιολόγοι το
ενέκριναν, χωρίς να έχουν έναν µαθηµατικό και έναν στατιστικό
εκεί µέσα. Ενέκρινε έναν µαθηµατικό αλγόριθµο µια επιτροπή
που δεν είχε την αντίστοιχη επιστηµονική επάρκεια. Το τι περιγραφή συνιστά αυτό για τη χώρα µας και το πώς λειτουργούν οι
θεσµοί µας το αφήνω σε εσάς και τους συµπολίτες µας που µας
ακούν να το κρίνετε.
Στη συνέχεια και παρ’ όλο που εν γνώσει της Κυβέρνησης η
χώρα είναι ανοχύρωτη απέναντι στον εισερχόµενο από τον τουρισµό κορωνοϊό, δεν λαµβάνει κανένα µέτρο για τα νοσοκοµεία,
για τη θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, µέτρο όσον
αφορά την υποδοµή, είτε είναι αυτό µονάδες εντατικής θεραπείας είτε είναι η κάλυψη των ατελείωτων κενών που είχαν δηµιουργήσει τα µνηµόνια και οι µνηµονιακές κυβερνήσεις στην
υγεία.
Γίνεται ακόµα πιο εντυπωσιακό αυτό, αν δούµε ότι οι µονάδες
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εντατικής θεραπείας που θεωρητικά δηµιουργήθηκαν, δηµιουργήθηκαν είτε από χορηγίες, όπως αυτή της Βουλής και διαφόρων
ιδρυµάτων, είτε παίρνοντας µονάδες εντατικής από άλλες επείγουσες παθήσεις, δηλαδή στεφανιαία νόσο, όπως είναι το παράδειγµα της Καλαµάτας. Μπορούµε να πάµε από νοσοκοµείο σε
νοσοκοµείο. Είναι άπειρες οι κλινικές που είχαν εντατική και µετατράπηκαν αυτές σε κλινικές COVID.
Όταν βλέπουµε τα νούµερα εδώ πέρα, είναι πραγµατικά εντυπωσιακά. Όταν η Βουλή µε 8 εκατοµµύρια φτιάχνει περίπου πενήντα ΜΕΘ, το ερώτηµα είναι πόσο θα κόστιζε πραγµατικά στο
δηµόσιο να επενδύσει στην κατασκευή των επαρκών µονάδων
εντατικής θεραπείας όχι µόνο για την επιδηµία, αλλά και για τις
πάγιες ανάγκες του δηµόσιου συστήµατος υγείας; Εδώ, βέβαια,
η απάντηση είναι αστεία. Δηλαδή, µε 0,5 δισεκατοµµύριο θα µπορούσαµε να είχαµε πάνω από δύο χιλιάδες µονάδες εντατικής,
θα µπορούσαµε να είχαµε αναβαθµίσει το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, θα µπορούσαµε να είχαµε ανθεκτικότητα απέναντι στα
κύµατα του κορωνοϊού. Και βέβαια, αν δεν είχαµε ανοίξει τον τουρισµό, πιθανότατα δεν θα υπήρχαν αυτά τα κύµατα και σίγουρα
όχι σε αυτή την έκταση.
Το ίδιο µε τα σχολεία. Επιλέξατε να κλείσουν τα σχολεία, ενώ
µας λέγατε ότι στα σχολεία δεν κολλάει, την ίδια στιγµή που αρνηθήκατε πεισµατικά να µειώσετε τον αριθµό µαθητών ανά αίθουσα, παρ’ όλο που η εκπαιδευτική κοινότητα σας έλεγε ότι
είναι εφικτό, οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων σάς το ζητούσαν
και εσείς αρνηθήκατε. Αρνηθήκατε, γιατί αυτό θα σήµαινε να καλύψετε τα κενά στην εκπαίδευση µε προσλήψεις. Αρνηθήκατε,
γιατί αυτό θα σήµαινε την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος
παιδείας και είναι στρατηγικός στόχος η ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου, πόσω µάλλον όταν µιλάµε για την υγεία.
Να θυµίσω εδώ πέρα ότι από τα πρώτα πράγµατα που κάνατε
ήταν να ξεκινήσετε µε τη δηµοσιοποίηση των σχεδίων σας για
την ιδιωτικοποίηση της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, για να µετατραπεί µέσω ΣΔΙΤ σε πτέρυγα για τον ιατρικό
τουρισµό. Την ίδια στιγµή προχωρήσατε στη µετατροπή νοσοκοµείων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως ετοιµάζεστε να κάνετε και για τα αρχαιολογικά µας µουσεία. Την ίδια
στιγµή επιτρέπατε τα σχολεία να συνωστίζονται, όπως επιτρέπατε συνωστισµό στα δηµόσια µέσα µεταφοράς κ.ο.κ., οπότε
οδηγήσατε σε αυτό το αδιέξοδο τη χώρα, µε τις στρατηγικές σας
επιλογές για την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων υποδοµών, γιατί
αυτό ήταν το κίνητρο για την αδράνειά σας.
Τώρα, απέναντι στους επιχειρηµατίες οι οποίοι βρίσκονται σε
απόγνωση, τι κάνετε; Δίνετε δάνεια. Κάνετε ακριβώς αυτό που
ζητούσε η χώρα µας να µην κάνουν οι εταίροι µας σε µας. Τους
αυξάνετε το χρέος. Τους κάνετε ακόµα πιο πολύ εξαρτώµενους.
Είναι ακριβώς αυτό που οδήγησε τη χώρα µας σε αυτή την απώλεια ανεξαρτησίας και στα οικονοµικά αδιέξοδα που έχουµε
µπροστά µας, µε τη δέσµευσή µας για πρωτογενή πλεονάσµατα
µέχρι το 2060 και να µην το ξεχνάµε αυτό. Διότι την επόµενη
ηµέρα του κορωνοϊού αυτή η δέσµευση ενεργοποιείται και τότε
αυτό θα σηµάνει στην ουσία το πέµπτο µνηµόνιο.
Βλέπουµε εδώ πέρα στο άρθρο 28 ότι χορηγείτε διευκολύνσεις σε µια σειρά από επιχειρηµατίες µε τη µορφή αναστολών
σχετικά µε πληρωµές αξιογράφων, όπως τους δώσατε και την
επιστρεπτέα προκαταβολή, που θα πρέπει να επιστρέψουν.
Αλήθεια, πείτε µας -επειδή ο Υπουργός πολύ σωστά ανέφερε
την τεράστια διόγκωση, στην ουσία, του ιδιωτικού χρέους, ότι θα
είναι σε αδυναµία αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους οι µικροµεσαίοι και τα νοικοκυριά- το εξής: Πώς θα µπορέσουν την
επόµενη µέρα να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή;
Πώς θα µπορέσουν την επόµενη µέρα να πληρώσουν αυτά τα
αξιόγραφα που εσείς τώρα αναστέλλετε;
Θα µας πείτε: «Τι να κάνουµε; Αυτή είναι µια δύσκολη κατάσταση». Όµως, κάνετε. Φέρνετε νόµους που θα εγγυηθούν ότι
δεν θα πληρώσουν, που θα εγγυηθούν ότι θα πτωχεύσουν.
Φέρατε εν µέσω της κρίσης τον Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος
αποτελεί µια µεγάλη παγίδα των µικρών και µεσαίων επιχειρηµατιών, των αυτοαπασχολούµενων και των οικογενειών, προκειµένου να πτωχεύσουν.
Και θα είµαι σαφής. Έχετε φέρει έναν µηχανισµό έγκαιρης
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προειδοποίησης για την πτώχευσή τους. Σε ποιους αφορά ο
Πτωχευτικός Κώδικας; Σε οποιονδήποτε χρωστάει πάνω από
30.000 ευρώ, σε οποιονδήποτε έχει εγγυηθεί δάνειο άνω των
30.000 ευρώ, σε οποιονδήποτε κληρονοµήσει δανειολήπτη που
έχει δάνειο άνω των 30.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν όλους µας, και
το διαφηµίσατε κιόλας!
Τους βάζετε, λοιπόν, τον µηχανισµό έγκαιρης προειδοποίησης
για να χτυπήσει το κόκκινο καµπανάκι της χρεοκοπίας τους. Πανικόβλητοι τρέχουν να δηλώσουν τα επικαιροποιηµένα στοιχεία
για να έρθουν σε συµβιβασµό µε τους δανειολήπτες τους, οι
οποίοι όµως, δεν έχουν την παραµικρή υποχρέωση να τους
απαντήσουν καν, όχι να φτιάξουν αντιπρόταση. Παίρνουν τα
στοιχεία τους και ξεκινάνε αυτόµατα τη διαδικασία πτώχευσης,
την οποία πληροφορούνται οι συµπολίτες µας κατόπιν εορτής,
όταν έχει ήδη δροµολογηθεί.
Και βέβαια, για να τους υποχρεώσετε να µπουν σε αυτήν τη
διαδικασία, κάνετε κάτι αδιανόητο. Σε περίπτωση που η ακίνητη
περιουσία τους µπει σε πλειστηριασµό τρεις φορές χωρίς αποτέλεσµα, δηµεύεται από το κράτος χωρίς να αποµειώνεται το
προσωπικό τους χρέος και χωρίς να λαµβάνουν προφανώς και
δεκάρα τσακιστή στην τσέπη τους. Αυτό το κάνετε για έναν λόγο,
για να τους πανικοβάλετε να µπουν στη διαδικασία που θα οδηγήσει στη φτωχοποίησή τους. Αυτά κάνετε την ίδια στιγµή που
µε κροκοδείλια δάκρυα µας φέρνετε τις αναστολές πληρωµών,
όταν έχετε προετοιµάσει τη χρεοκοπία καθενός ξεχωριστά.
Και η πραγµατικότητα είναι ότι σας βολεύει η οικονοµική έρηµος που έρχεται. Φέρνει το αποτέλεσµα που επιδιώκατε τόσον
καιρό, τη συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που
περιγράφονταν στην έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, στην έκθεση
άλλων φορέων που κατά καιρούς είχατε παραγγείλει, που έλεγαν
«ναι, το µέλλον µας είναι ο τουρισµός, ναι, το µέλλον µας είναι η
γεωργία». Πώς; Με τη συγκέντρωση σε λίγους αυτών των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνετε µε αυτήν την κρίση
του κορωνοϊού. Για εσάς αυτή η κρίση γίνεται ευκαιρία.
Και βέβαια φέρατε και το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» και δεν το αποσύρετε παρ’ όλο που οι εγγυήσεις που από στιγµή σε στιγµή
µπορούν να ζητηθούν από το δηµόσιο είναι 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Με 12 δισεκατοµµύρια θα µπορούσαµε όχι µόνο να καλύψουµε όλα τα κενά στα νοσοκοµεία, να έχουµε το καλύτερο σύστηµα υγείας παγκοσµίως, το καλύτερο σύστηµα παιδείας
παγκοσµίως και ούτω καθ’ εξής, αλλά να ενισχύσουµε και πάρα
πολλές από τις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σήµερα.
Εµείς ζητάµε ξεκάθαρα πράγµατα: Διαγραφή φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών που δηµιουργήθηκαν το 2020 σε επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε δυσκολία. Η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει κεφαλαιακή ενίσχυση και όχι επιπλέον χρέος.
Ζητάµε το αυτονόητο, αυτό που ζητάει η χώρα µας από τους
εταίρους µας να το δώσει η χώρα µας στους πολίτες µας, στις
επιχειρήσεις µας.
Βέβαια, δεν συµπεριφέρεστε το ίδιο προς όλες τις επιχειρήσεις, για να είµαστε ειλικρινείς. Στην περίπτωση της «AEGEAN»
ξαφνικά συµπεριφέρεστε µε πάρα πολλή επιείκεια, όπως περίπου σας ζητάµε να συµπεριφερθείτε και σε άλλες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούµενους, που
παράγουν το 90% της απασχόλησης σε αυτήν τη χώρα και το
90% των δηµοσίων εσόδων.
Στην «AEGEAN», λοιπόν, δίνετε 120 εκατοµµύρια. Να θυµίσουµε ότι 80 εκατοµµύρια πούλησε το δικό σας κόµµα σε προηγούµενη κυβέρνηση την «Ολυµπιακή», που έφτασε τελικά στα
χέρια της «AEGEAN». Εσείς δίνετε 120 εκατοµµύρια στην
«AEGEAN» και αυτά τα χρήµατα µπορεί να της τα ζητήσετε σε
δύο χρόνια, µπορεί σε πέντε, µπορεί και να µην της τα ζητήσετε.
Δεν θα της τα ζητήσετε ποτέ ολόκληρα.
Έχετε πραγµατικά ξαφνικά µια µεγαθυµία απέναντι σε αυτήν
την ιδιωτική επιχείρηση. Δεν σας λέµε να µην ενισχύσετε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Δεν σας ζητάµε κάτι τέτοιο. Σας ζητάµε να
ενισχύσετε τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες και τους
αυτοαπασχολούµενους µε έναν τρόπο που δεν αυξάνει το χρέος
τους, µε έναν τρόπο που έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Και να
διαγράψετε τις υποχρεώσεις τους που δεν θα µπορέσουν να
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αποπληρώσουν. Να µην τους βάλετε και αυτούς, όπως µπήκε η
χώρα µας, στη µέγγενη του χρέους.
Τώρα για την ΑΑΔΕ, για την ενίσχυσή της µέσω αποσπάσεων
κ.λπ., δεν είµαστε ενάντια στην ενίσχυσή της, ενισχύστε την,
όµως πρέπει να την επαναφέρετε στο δηµόσιο. Πρέπει ξανά το
Υπουργείο σας -σε εσάς, κύριε Υπουργέ- να µπορεί να ελέγχει
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, τα δηµόσια έσοδα.
Προφανώς και πρέπει να το κάνουµε. Είναι θέµα αν έχουµε
εθνική ανεξαρτησία ή όχι, όταν δεν ελέγχουµε στην πράξη τα δηµόσια έσοδά µας και τα ελέγχουν οι θεσµοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ πολύ µικρή ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, κύριε Αρσένη, συνεχίστε.
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Όσον αφορά την απογραφή, προφανώς εδώ θα διαπιστώστε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες, νέοι µας, νέες οικογένειες, πολλοί µετανάστες που
είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, πάρα πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες τους και έχουν πάει τώρα πλέον στο εξωτερικό και ο πληθυσµός µας καταρρέει δηµογραφικά.
Τι οδηγεί στη δηµογραφική κατάρρευση, που προφανώς είναι
υπαρξιακό ζήτηµα και για την Ελλάδα; Οδηγεί η αποδιάρθρωση
των εργασιακών δικαιωµάτων, η διάλυση των συλλογικών συµβάσεων, που φέρνετε σχεδόν µε κάθε σας νοµοσχέδιο είτε είναι
κλαδικές είτε µε οποιαδήποτε µορφή κάθε φορά που διαλύεται.
Αυτό που δηµιουργεί, δηλαδή, την πλήρη εργασιακή ανασφάλεια, που οδηγεί στη µείωση τελικά των εισοδηµάτων. Την ώρα
που έχουµε περάσει τέσσερις επαναστάσεις, που θα έπρεπε να
οδηγούν στη µείωση του χρόνου εργασίας και στην εξοικονόµηση χρόνου εργασίας, στην Ελλάδα φτάνουµε πλέον να µην
υπάρχει χρόνος να φροντίσουν οι νέες οικογένειες τα παιδιά
τους, χρόνος για την πατρότητα, για τη µητρότητα. Αυτά είναι
θέµατα συλλογικών συµβάσεων. Αυτά είναι που διαλύετε κάθε
ηµέρα. Αν θέλετε να επιστρέψουν οι πολίτες µας πίσω, θα πρέπει
να αποκατασταθεί το πλαίσιο προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων.
Τέλος, στο άρθρο 36 φέρνετε τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ,
αλλά όχι για τα νησιά -που σας ζητήσαµε τόσες, µα, τόσες φορές
να αποκαταστήσετε τον µειωµένο συντελεστή για τα νησιά ακριβώς, επειδή λόγω της νησιωτικότητας είναι πολύ µεγάλο το οικονοµικό βάρος, επειδή υπάρχει κόστος µεταφοράς των
προϊόντων και ούτω καθεξής- εσείς µειώνετε το ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους.
Έχετε φέρει, δηλαδή εξορύξεις, έχετε φέρει το κυνήγι µε γεράκια, το νοµοσχέδιο που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το περάσατε τελικά εσείς. Αναρωτιόµαστε σε ποια εποχή µας πηγαίνετε,
στον µεσαίωνα της ιερακοθηρίας, στο 1900 των ζωολογικών
κήπων, στο 1950 και 1960 των εξορύξεων; Ποιο είναι το πρότυπό
σας; Στις υπόλοιπες χώρες αυτά είναι ξεπερασµένα. Αν θέλετε
να φέρετε µείωση ΦΠΑ, φέρτε στα νησιά, εκεί που οι πολίτες µας
ζουν στο σήµερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πότε καταργήθηκε;
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Η ιερακοθηρία έχει καταργηθεί
στη χούντα. Το επαναφέρατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ποιος
ήταν Υπουργός Οικονοµικών τότε;
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν καταργήθηκε επί κ. Βαρουφάκη, αν αυτό υπονοείτε. Επί κ. Βαρουφάκη δεν πέρασε κανένας
νόµος, παρά µόνο ένας νόµος για την κάρτα µε την οποία µπορούν να αγοράζουν προϊόντα δωρεάν τα αδύναµα νοικοκυριά.
Είναι ο µόνος νόµος που πέρασε.
Αλλά πάµε λίγο σ’ αυτό που πρέπει να περάσει τώρα, στο
άρθρο 40. Πολύ σωστά φέρνετε τη διάταξη που επιτρέπει να
αποζηµιωθούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόµενοι και συγκεκριµένα εδώ είναι πολύ θετικό για τους εργαζόµενους απολυµένους
στον «ΔΟΛ». Επειδή πρόλαβαν ειδικοί διαχειριστές, όµως, και
έβγαλαν σε πολλές άλλες επιχειρήσεις -στον «ΤΗΛΕΤΥΠΟ» και
σε πολλές άλλες επιχειρήσεις- τον πίνακα κατάταξης και βάζουν
πρώτα τις τράπεζες –άρα, δεν θα αποζηµιωθούν εργαζόµενοι-
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σας καταθέσαµε τροπολογία που να αλλάζει και αυτούς τους πίνακες κατάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας καλούµε να το κάνετε.
Λέτε ότι δεν δέχεστε ποτέ βουλευτικές τροπολογίες. Είναι
αδιανόητο αυτό, ξέρετε, σαν αρχή. Σε κανένα κοινοβούλιο του
κόσµου δεν εξαρτάται η κατάθεση τροπολογιών από τη γνώµη
του Υπουργού. Όποιος έχει την πλειοψηφία, µπορεί να απορρίψει τροπολογία. Αλλά το να µην µπαίνουν τροπολογίες σε ψηφοφορία, είναι αδιανόητο. Αναρωτιέµαι πώς και τα υπόλοιπα
κόµµατα το δέχτηκαν. Εµείς δεν το δεχόµαστε.
Σας καλούµε να σκεφτείτε ξανά αυτή την τροπολογία. Σας καλούµε να πάρετε τα µέτρα διαγραφής των χρεών. Σας καλούµε
να µην βάλετε, και µε αυτή τη διαδικασία που συζητάµε σήµερα,
τους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους στη µέγγενη του χρέους. Γιατί αυτό κάνουµε, µε
αφορµή την κρίση της επιδηµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, ειδικά για την απογραφή, κάποια στιγµή σε αυτό το Κοινοβούλιο να µιλήσουµε σοβαρά για το πρόβληµα που έρχεται. Το πρόβληµα του
δηµογραφικού. Κάποια στιγµή η Βουλή να κάνει µια επιτροπή,
κάτι να κάνει. Γιατί ξέρετε, κύριοι Υπουργοί…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το έκανε αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Να τελειώσω, κύριε Λοβέρδο.
Ξέρετε, πολλά κάνατε και σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν τα εφαρµόσατε. Στα λόγια καλοί ήσασταν, αλλά στην πράξη κολλάει το
πράγµα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι πρέπει σοβαρά να δούµε ότι η Ελλάδα πεθαίνει. Και πεθαίνουµε δηµογραφικά. Την οικονοµία κάποια στιγµή θα βρεθεί µια κυβέρνηση -ελπίζουµε και ευχόµαστε
να είµαστε εµείς- να την επανορθώσει. Το δηµογραφικό πρόβληµα, όµως, επιζητά εναγωνίως λύση.
Η Ελλάδα υπάρχει όταν υπάρχουν Έλληνες και όσο υπάρχουν
Έλληνες, υπάρχει Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει
Ελλάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε
σοφιστεία ούτε να είσαι ειδικός, κύριοι Υπουργοί, ώστε να βρείτε
µέτρα εφαρµογής. Το έκανε µια χώρα που λέγεται Ουγγαρία.
Μπορεί ο καθένας να διαφωνεί µε τον Όρµπαν γι’ αυτά που κάνει
και γι’ αυτά που λέει. Όµως, αύξησε τις γεννήσεις σε τρία χρόνια.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να αντιγράψουµε πετυχηµένες συνταγές. Διότι για εµένα η κραυγή που πρέπει να βγει από εδώ µέσα
είναι ότι χρειαζόµαστε και άλλους Έλληνες. Χρειαζόµαστε και
άλλους νέους, όχι µόνο για να υπάρξουµε ως έθνος και ως κράτος-έθνος. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι µόνο αυτό. Για εµένα το µείζον
είναι αυτό. Αλλά για να µπορούν να τροφοδοτηθούν οι συντάξεις
που δεν θα πληρώνονται από εδώ και πέρα. Χωρίς εργαζόµενους
νέους, θα υπάρχουν µόνο γέροι, των οποίων τις συντάξεις κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Το λέω στους Υπουργούς, οι οποίοι
φαντάζοµαι κάποια στιγµή -κάποια στιγµή- θα καταλάβουν ότι η
άσκηση οικονοµικής πολιτικής δεν είναι ευχολόγια µέσω excel
ούτε υµνολόγια του εαυτού τους και της κυβέρνησής τους µέσω
θεωρητικών τοποθετήσεων για την οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός δεν ξέρει ότι η Ελλάς τον
πρώτο µήνα, τώρα που µιλάµε, δανείστηκε επτά δισεκατοµµύρια
εκατόν είκοσι εκατοµµύρια ευρώ. Δανειστήκαµε, κύριε Υπουργέ,
τον πρώτο µήνα επτά δισεκατοµµύρια εκατόν είκοσι εκατοµµύρια
ευρώ; Είναι σε οµόλογα και σε έντοκα. Είναι πέντε δισεκατοµµύρια πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ σε οµόλογα και ακόµα εξήντα
δύο δισεκατοµµύρια ευρώ µε έντοκα γραµµάτια. Ναι ή όχι; Δανειστήκατε.
Πρέπει να καταλάβουµε, όµως, ότι όταν δανειζόµαστε, σηµαί-
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νει ότι υπερχρεώνουµε τις επόµενες γενιές. Η διαφορά στην οικονοµική πολιτική -ως επιχειρηµατίας το λέω αυτό, για να το καταλάβετε- δεν είναι µια επιχείρηση να δανείζεται για να επιβιώνει,
αλλά είναι να παράγει πλούτο, για να µπορεί να πληρώνει τις
υποχρεώσεις της.
Το ελληνικό κράτος από τότε που το ξέρω -να µην πω από το
’74 και µετά- από το 1824 και µετά µε τα πρώτα δάνεια των Άγγλων, τα οποία δεν θα τα πάρουµε ποτέ -ας µην κοροϊδευόµαστε-, συνεχώς δανείζεται. Και φτάσαµε σε πολλές πτωχεύσεις.
Σας το έχω πει χίλιες φορές ότι µε δάνεια παράγουµε χρέος. Με
δάνεια παράγουµε χρέος, τίποτα περισσότερο. Και αν δείτε πού
έχει φτάσει το έλλειµµα, θα καταλάβετε που οδηγείται η χώρα.
Η χώρα οδηγείται στην καταστροφή, µαθηµατικά. Η πανδηµία θα
τελειώσει κάποια στιγµή. Είναι δεδοµένο αυτό. Νοµοτελειακά θα
τελειώσει. Όπως τόσες πανδηµίες πέρασαν, θα περάσει και
αυτή. Η οικονοµία που γκρεµίζεται, όµως, η κοινωνία που συνθλίβεται πώς θα επανορθώσει, πώς θα ανακάµψει, πώς θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, τη δυσχερή θέση που είχε επί
την περίοδο της κρίσεως;
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, µε δάνεια δεν µπορείς να ασκήσεις
σοβαρή πολιτική. Κάποια στιγµή πρέπει να δείτε τα λάθη που
έχετε κάνει στην οικονοµία.
Εµείς µπήκαµε εδώ για να λέµε µόνο την αλήθεια. Είµαστε η
φωνή της λογικής, ξέρετε. Επιχειρούµε, στιγµατίζοντας τα λάθη
µε σοβαρότητα και µέτρο, να σας αναδείξουµε τυχόν επιλογές
και προτάσεις και να τις καταθέτουµε κάθε φορά, ώστε να διορθώσετε τα λάθη σας, κύριε Σταϊκούρα.
Κύριε Σταϊκούρα, το περίφηµο «µαξιλάρι» µάς κοστίζει δύο
ακόµα 2,27% τον χρόνο τόκο, ναι ή όχι; Μας κοστίζει. Πάλι, λοιπόν, και το «µαξιλάρι» που υποβοηθά την οικονοµία, που θα ήταν
το αµορτισέρ, πάλι τόκους έχει. Πάλι χρέος βγαίνει. Πάλι, δηλαδή, φορτώνουµε στην επόµενη γενιά -αν υπάρχει- ή τη µεθεπόµενη τα λάθη των προηγούµενων κυβερνήσεων και αυτών.
Πάλι, δηλαδή, αναπαράγουµε ένα φαύλο ζήτηµα, το οποίο θα
λυθεί µε έναν τρόπο.
Εγώ δεν είµαι σαν τους φίλους από εδώ, από την Αριστερά
που λένε «διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε». Ναι, λέω «διαγράψτε», αλλά πώς το λέω; Ότι πρέπει να παραχθεί πλούτος, για
να µπορεί η οικονοµία να σταθεροποιηθεί και να γίνουν οι διαγραφές. Θέλω προτάσεις, προτάσεις συγκεκριµένες.
Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, έχει ένα µεγάλο πρόβληµα. Και λέγεται, κύριε Υπουργέ -το οποίο θα έρθει σε λίγες ηµέρες, µετά
την εστίαση- τουρισµός. Δεν φαίνεται να τελειώνει η πανδηµία.
Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες είναι υπό κατάρρευση
στις τουριστικές περιοχές. Και δεν αναφέροµαι στα µεγάλα ξενοδοχεία. Στα µικρά ξενοδοχειάκια αναφέροµαι, αυτά που φτιάχτηκαν από ανθρώπους στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στη
Χαλκιδική, σε περιοχές στη Β’ Θεσσαλονίκης, κύριοι συνάδελφοι,
και οι οποίοι δεν θα ανοίξουν. Αλλά και από την άλλη, είκοσι
πέντε χιλιάδες οικογένειες έχουν µηδενικό εισόδηµα. Είναι νούµερα που υπάρχουν από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αφορούν ανθρώπους. Αυτά πρέπει να δούµε.
Το επίδοµα ανεργίας στον τουρισµό έληξε τον Δεκέµβριο του
2020, κύριε Υπουργέ. Δεν δικαιούνται νέα παράταση. Είναι τρεις
χιλιάδες διπλωµατούχοι ξεναγοί, χωρίς εισόδηµα εδώ και µήνες.
Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Πείτε µου. Φανταστείτε τον εαυτό
σας, κύριε Υπουργέ!
Θέλω να µε ακούσετε αν µπορείτε, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι ως Υπουργός Οικονοµικών έχετε πρόβληµα, έχετε επικοινωνίες. Το αντιλαµβάνοµαι, αλλά θέλω να µε ακούτε.
Φανταστείτε τρεις χιλιάδες οικογένειες, έναν οικογενειάρχη ο
οποίος δεν έχει εισόδηµα -είναι µηδενικό!- να πληρώσει τη ΔΕΗ
του, να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του που δεν πρέπει να το πληρώσει-, τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου
του, να πληρώσει το φαγητό των παιδιών του. Πώς; Αν µου πείτε
ότι «ήρθα στη θέση του ανθρώπου αυτού και πιστεύω ότι µπορεί
να το κάνει», κάνετε λάθος.
Πρέπει να βρεθούν τρόποι, σοβαροί τρόποι. Τριακόσιες χιλιάδες παππούδες µας, κύριε Υπουργέ, συντάξεις δεν παίρνουν.
Παππούδες µας είναι, βρε παιδιά! Πατεράδες µας είναι. Περιµένουν να πάρουν σύνταξη. Και βρήκε τον µαγικό τρόπο ο κ. Χα-
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τζηδάκης να λέει ότι θα πάρουν όλοι τριακόσια ευρώ σύνταξη.
Μου χρωστάει το κράτος χίλια ευρώ εδώ και χρόνια, κάθε µήνα
να µου δίνει, και θα µου δίνει τριακόσια ευρώ και πρέπει να πω
και ευχαριστώ. Τι να πω εγώ στον συνταξιούχο που δεν µπορεί
να πάρει στο εγγόνι του κάτι, ένα δωράκι για το Πάσχα. Το καταργήσατε και αυτό πέρυσι, το καταργήσατε και φέτος, εν πάση
περιπτώσει. Να του πάρει ένα δώρο. Πείτε µου εσείς. Μιλάµε για
τους πατεράδες µας!
Η «NIKE» βάζει λουκέτο. Τριακόσια καταστήµατα στην Ελλάδα.
Και φτάσαµε, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω πόσο σας αρέσει και
στον κ. Βεσυρόπουλο-, να ακούµε χθες τον Υπουργό -Υπουργός
δικός σας, συνάδελφός σας- να παρακαλάει την Αλβανία να
επενδύσει στην Ελλάδα. Υπάρχει δήλωση Υπουργού της Κυβέρνησης! Δεν θέλω να µπω σε πρόσωπα. Έχω κουραστεί. Δεν µε
ενδιαφέρει το πρόσωπο, «ο Βελόπουλος» ή «ο τάδε Υπουργός».
Όταν φτάνει, όµως, µια κυβέρνηση να παρακαλάει την Αλβανία
να επενδύσουν Αλβανοί επιχειρηµατίες στην Ελλάδα ή Σκοπιανοί
ή Βούλγαροι, έχει χαθεί η µπάλα.
Η Ελλάς θα ήταν ο µεγάλος ηγέτης των Βαλκανίων. Και τώρα
από ηγέτης, έγινε επαίτης! Αυτή είναι η µεγάλη επιτυχία µας;
Και σας είπα πολλές φορές, γιατί δεν κάνετε µια φορολογική
τροποποίηση για τις εταιρείες που υπάρχουν στη Βουλγαρία;
Είναι έξι δισεκατοµµύρια ευρώ τζίρος. Το λέω και το ξαναλέω.
Προτάσεις δεν θέλετε; Σας λέω προτάσεις. Βρείτε τρόπο, ώστε
αυτές οι εταιρείες να επιστρέψουν στην Ελλάδα µε χαµηλή φορολόγηση, να ισχύει για δέκα έτη. Αλλά έξι δισεκατοµµύρια τζίρος µε πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι ένα χάπι. Είναι
ασπιρίνη, θα µου πείτε. Είναι κάτι, όµως!
Να παρακαλάει ο Υπουργός τον Αλβανό, τον Σκοπιανό, τον
Ρουµάνο, τον Βούλγαρο να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα! Στην
ηγέτιδα χώρα, που λέγαµε πριν µερικές δεκαετίες, όχι πολλές.
Το έλεγε το ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν.
Σας λέµε, λοιπόν, να βρείτε νοµοθετικό πλαίσιο να επιστρέψουν οι εταιρείες αυτές, να δουλέψουν οι εργαζόµενοι, οι Έλληνες, να έχουν µεροκάµατα, κύριε Σταϊκούρα.
Επίσης, επιβάλατε στα ταξί, κύριε Υπουργέ, λόγω της πανδηµίας να µπαίνουν ένα ή δύο άτοµα. Δεν ξέρω πόσοι µπαίνουν.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν κίνηση οι άνθρωποι. Είναι σε απελπισία. Δώστε ένα βοήθηµα στα ταξί. Είναι στον κωδικό σας µέσα
το ταξί; Ψάξτε το.
Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Μη µου λέτε ότι είναι. Τι τους δώσατε έχει σηµασία. 200 ευρώ; 500; Πόσο; Πείτε µας νούµερο.
Ένας που έχει ένα ταξί πόσα χρήµατα πήρε; Αυτό θέλω να
ακούσω.
Αν πείτε «δώσαµε 500 ευρώ», δηλαδή σε ένα χρόνο 500 ευρώ,
κύριε Υπουργέ, ούτε τα λάδια του αυτοκινήτου δεν είναι, του
ταξί.
Το λέω αυτό, για να καταλάβετε τα λάθη που κάνετε. Και φτάνετε στο Υπουργείο, στο Υπουργικό Συµβούλιο, να µαλώνετε οι
Υπουργοί µεταξύ σας για την ινδική κάνναβη ενός επιχειρηµατία,
ο οποίος θέλει να επενδύσει. Και δεν άκουσα κανέναν να µιλάει
εδώ µέσα. Και µαθαίνω ότι ο επιχειρηµατίας είναι αυτός ο άνθρωπος, που ενεπλάκη στην υπόθεση των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ µε µια εταιρεία, την «ENERGA».
Και µαλώνουν οι Υπουργοί µεταξύ τους στο Υπουργικό Συµβούλιο, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για την ινδική κάνναβη,
για το αν θα πρέπει να γίνει επένδυση ινδικής κάνναβης. Φτάσατε
στο σηµείο ακόµα και σε αυτό να µαλώνουν µεταξύ τους δύο
Υπουργοί γιατί εξυπηρετούν συµφέροντα ή δεν εξυπηρετούν
συµφέροντα ή θέλουν την επένδυση σ’ αυτό.
Ε, δεν είναι επένδυση αυτό. Άντε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια πολιτική
προοδευτική, είχε τον Καρανίκα εκεί και έλεγε τα δικά του µε την
ινδική κάνναβη. Και εσείς για την ινδική κάνναβη µιλάτε; Και εσείς
πέφτετε στα ναρκωτικά; Ο Χριστός και η Παναγία! Μέχρι πού θα
φτάσουµε; Αυτές είναι επενδύσεις; Σοβαρά µιλάµε;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µου πείτε και κάτι άλλο για τους δασικούς χάρτες. Έχω µια επιστολή στα χέρια, σύµφωνα µε την
οποία οι άνθρωποι ξόδεψαν 3.000 ευρώ για τοπογραφικά κ.λπ.
και τα τρία τέταρτα σε όλη την Ελλάδα βγαίνουν ότι είναι δασικά.
Και τώρα του λέτε του ανθρώπου αυτού: «Θα κάνεις ένσταση,
θα πληρώσεις για κάθε ένσταση 100 ευρώ και έλα να σε ελέγ-
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ξουµε». Γιατί; Για ποιο λόγο; Πού θα τα βρει τα λεφτά ο άλλος;
Αυτό έγινε στην Κεφαλλονιά, στην Κέρκυρα. Μου το καταγγέλλουν άνθρωποι. Οι δασικοί χάρτες δεν έγιναν για να βάζουµε
πρόστιµα στον Έλληνα να πληρώνει και να πληρώνει ξανά και
ξανά. Έγιναν και έπρεπε να γίνουν. Όµως, αν είναι το λάθος της
Κυβέρνησης ή της πολιτείας -δεν αναφέροµαι στον Υπουργό, γενικά της πολιτείας-, δεν θα το πληρώσει πάλι ο πολίτης το λάθος
της πολιτείας. Τι πράγµατα είναι αυτά;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, υιοθετήσατε µια πολύ καλή πρόταση
δική µας για την εστίαση: «Επιδότηση παγίων δαπανών της µαζικής εστίασης». Εντάξει, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω
εστίαση, έχω άλλα µαγαζιά. Αν θέλει ο Υπουργός σας, να πάρει
τα κλειδιά µου. Θα του τα δώσω. Του τα δίνω αύριο το πρωί. Έχω
κλείσει τέσσερα καταστήµατα έτσι και αλλιώς. Θα του τα δώσω.
Σε όλους σας θα τα δώσω. Μιλάµε για τέσσερα καταστήµατα,
τριάντα εργαζόµενους µόνο στα καταστήµατα αυτά. Θα σας
δώσω τα κλειδιά των επιχειρήσεών µου. Μπορώ να το κάνω.
Να προσέχουµε τι λέµε. Βέβαια, το ανασκεύασε ο άνθρωπος
και καλά έκανε, αλλά το θέµα δεν είναι αυτό. Το θέµα είναι το
πολιτικό σύστηµα που είναι απόρροια µιας κοινωνίας. Πρέπει να
καθρεφτίζεσαι στην κοινωνία. Πρέπει να προσέχουµε τι λέµε.
Πρέπει να προσέχουµε τι εκστοµίζουµε.
Και θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, τις προτάσεις
µας για την εστίαση εγγράφως. Εµείς τις καταθέτουµε για τον
ιστορικό του µέλλοντος, όχι γιατί θέλουµε να βαυκαλιζόµαστε
και να λέµε ότι έχουµε δίκιο ή έχουµε άποψη.
Κύριε Υπουργέ, σηµειώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ και ζητώ
από τους καλούς συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να µου απαντήσουν: Έχω µπροστά µου τον νόµο, µε τον
οποίον ο κ. Χατζηδάκης ήθελε να κάνει προσλήψεις.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Ο νόµος είναι ο 2643/1998: «Άτοµα
µε αναπηρία, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και παιδιά αναπήρων πολέµου θα προσληφθούν στο δηµόσιο».
Μισό λεπτό. Λέει τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Και εγώ
αρχίζω. Το 1945 ο άνθρωπος αυτός, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντιστάσεως, ήταν είκοσι χρονών. Μετά από δέκα χρόνια, τριάντα
ετών, έκανε ένα παιδί, αν και τότε έκαναν νωρίτερα παιδιά. Το
παιδί του σήµερα είναι εβδοµήντα ενός ετών. Πότε θα τον προσλάβετε στο δηµόσιο αυτόν; Το λέει ο νόµος. Σας λέω και τον νόµο.
Ψάξτε τον. Δηλαδή, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Το έχει
κάνει το ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν. Εκείνη την περίοδο βόλεψε
κόσµο και κοσµάκη. Γι’ αυτό και υπήρχε µια συµπαγής οµάδα ανθρώπων. Βέβαια, τώρα πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Ξέχασαν
τα ευεργετήµατα του ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, εβδοµήντα ετών άνθρωπος πού
θα προσληφθεί; Για πείτε µου εσείς.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα σας πω αυτό µε τα ΚΑΠΗ. Οι άνθρωποι πληρώνουν τα νοίκια τους ακόµα και τώρα και είναι κλειστά τα ΚΑΠΗ. Γιατί να πληρώνουν τα ενοίκιά τους, τα έξοδά
τους, τη ΔΕΗ τους; Σας τα λέω για να τα καταλάβετε, να βρείτε
τρόπους να βοηθήσετε.
Και πάµε τώρα στον κορωνοϊό. Εδώ αρχίζει το πάρτι. Θα σας
πω ένα-ένα τα λάθη που κάνατε, γιατί θέλω ειλικρινά να είµαστε
συνεπείς σε επίπεδο λαθών. Τα υποδεικνύουµε, ώστε να τα διορθώσετε.
Σταµατήστε τους όλους αυτούς τους ειδικούς που τροµοκρατούν τον κόσµο. Σταµατήστε όλους αυτούς τους τύπους που
βγαίνουν στα κανάλια και έχουν τροµοκρατήσει µια ολόκληρη
κοινωνία.
Βγαίνει ο κ. Γώγος, ο οποίος είναι συµπαθής κατά τ’ άλλα, µε
φυσιογνωµία καλή -είναι στο Πανεπιστήµιο Πατρών, αν δεν κάνω
λάθος- και λέει: «Η άποψή µας είναι να κυκλοφορούν οι πολίτες
µονά-ζυγά, ανάλογα µε την ταυτότητα». Μα, ο Χριστός και η Παναγία! Όταν τα λένε αυτά επίσηµοι άνθρωποι, δικοί σας άνθρωποι, υπάρχει λάθος στη λογική τους.
Δεύτερο λάθος: «Τώρα που κοκκίνησε η Αττική ανοίγουν γυµνάσια και λύκεια. Όταν δεν ήταν κόκκινη η Αττική, ήταν κλειστά
τα σχολεία». Σας λέω τα λάθη σας.
Τρίτο λάθος: Ο Πρωθυπουργός είπε: Αν υπάρχει συνωστισµός, κολλάει. Όµως µας είπε ο Πρωθυπουργός εδώ ότι έχει µελέτες -λέει- ότι δεν κολλάει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά τα λάθη κάνουν την Κυβέρνηση να µην είναι πειστική.
Αυτό είναι το πρόβληµα. Δεν θα πω τώρα τι έγινε στην Καρδίτσα
που µαζεύτηκαν διακόσιοι άνθρωποι εκεί και έκαναν τα πάρτι
τους ή τα λάθη του Πρωθυπουργού. Τα προσπερνώ όλα αυτά.
Είναι λαϊκισµός. Δεν µπαίνω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή
προσωπικές µοµφές.
Τέταρτο λάθος: Οι Υπουργοί καταγγέλλουν συναθροίσεις.
Έγγραφο από το αρµόδιο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, το οποίο
θα καταθέσω στα Πρακτικά. Ενώ οι Υπουργοί βγαίνουν στα κανάλια και καταθέτουν να µην κάνουµε συναθροίσεις, να µην κάνει
πορείες η Αριστερά, υπάρχει έγγραφο που λέει: «Επιτρέπεται η
συµµετοχή µε κωδικό 6». Ενώ οι Υπουργοί καταγγέλλουν τις συναθροίσεις να µη γίνονται, υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου
που λέει ότι επιτρέπεται η συµµετοχή στις συναθροίσεις.
Δεν θα γίνετε πειστικοί έτσι. Ειλικρινά το λέω ότι δεν θα γίνετε.
Πέµπτο λάθος -ακούστε- όσον αφορά το lockdown, πόσο επιτυχές είναι; Θα σας πω ότι δεν είναι επιτυχές, γιατί πραγµατικά
τελειώσατε την οικονοµία, σκοτώσατε την οικονοµία µε τα συνεχή lockdown χωρίς µέριµνα, χωρίς πρόνοια, µε συνέπεια τώρα
να µην πιστεύει κανένας και να µη µαζεύονται οι Έλληνες, γιατί
αν έχεις κλεισµένο κάποιον έναν χρόνο σπίτι του, στο τέλος θα
αποτρελαθεί και δεν θα µπορεί ο άνθρωπος αυτός να σε ακούσει
γιατί δεν θα σε πιστεύει πλέον.
Επίσης, όλα τα έχετε αφήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βγαίνει ο Γερµανός Υπουργός Υγείας, ο Γενς Σπαν και λέει: Συµβούλιο
Κορυφής µε τη Μέρκελ και Πρωθυπουργούς κρατιδίων για τα εµβόλια» Κάνει δικό του συµβούλιο ο Υπουργός Υγείας της Γερµανίας ξεχωριστό για να αποφασίσει να πάρει το εµβόλιο ποιο; Να
σας πω εγώ: Το Sputnik, αυτό που σας είπε από τις αρχές Σεπτεµβρίου ο Βελόπουλος εδώ και τον κοροϊδεύατε όλοι σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι το µοναδικό που δεν έχει mRNA. Πάρτε τα Πρακτικά της
Βουλής. Σας έλεγα για το Sputnik από τότε και κοροϊδεύατε της
Νέας Δηµοκρατίας Λέγατε: Ζήτω η «PFIZER».
Ποια είναι η διαφορά; Αν ήµουν κακοπροαίρετος, θα σας κατήγγειλα για µπίζνα. Θα έλεγα ότι κάνει 20 το Pfizer, 9,5 κάνει
αυτό. Άρα, κάποιοι κερδίζουν 10 ευρώ. Δεν το λέω, γιατί δεν
θέλω να γίνω κακοπροαίρετος. Όµως, η εµµονή σας µε τη
«PFIZER» µου δηµιουργεί ιδιαίτερους προβληµατισµούς.
Δεν µιλάτε για τα φάρµακά ποτέ. Γιατί δεν µιλάτε για τα φάρµακα; Πώς έγινε καλά ο Τραµπ; Ρωτάω εγώ εσάς. Μέσα σε δύο
µέρες έγινε Ρόµποκοπ. Βγήκε από το νοσοκοµείο. Γιατί δεν µιλάτε για τα φάρµακα; Να σας πω εγώ. Γιατί το εµβόλιο θα το κάνετε υποχρεωτικά σε δέκα εκατοµµύρια Έλληνες, το φάρµακο
το χρειάζεται µόνο όποιος είναι άρρωστος. Καταλάβατε; Η
µπίζνα είναι µεγάλη.
Αυτό είναι το πρόβληµα. Και δεν λέω ότι εµπλέκεστε εσείς,
αλλά οι σύµβουλοι του Πρωθυπουργού θα τον κάψουν στο
τέλος. Είναι βέβαιο αυτό.
Όσον αφορά τα φάρµακα -ο κ. Ξανθός δεν είναι σήµερα- µας
έλεγε για τα µαντζούνια. Βγαίνει η καθηγήτρια, η κ. Λάζαρη, η
Διαµάντω Λάζαρη, και µιλάει για την κολχικίνη. Δεν ξέρω αν
ισχύει αυτή η ιστορία.
Ακούστε, κύριε συνάδελφε, γιατί µου λέτε για µαντζούνια.
Όταν εγώ αγωνίστηκα επί έξι ολόκληρα χρόνια για να στήσω µια
ολόκληρη εταιρεία γύρω από την ιστορία των φαρµακευτικών βοτάνων, κάτι ήξερα. Έχω ειδικούς. Η κυρία αυτή, η καθηγήτρια
φαρµακογνωσίας του τµήµατος Φαρµακευτικής του ΑΠΘ, ξέρετε
τι είπε; Πού είναι η κολχικίνη; Ξέρετε; Πού υπάρχει η κολχικίνη;
Ξέρει κανείς από εσάς; Το λέει η καθηγήτρια σε δήλωση στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα το βάλω και αυτό στα Πρακτικά. Να σας πω πού; Υπάρχει στον κρόκο Κοζάνης.
Ο κρόκος Κοζάνης ο φθινοπωρινός έχει µέσα την ουσία την
κολχικίνη. Και µου λένε εµένα οι αγράµµατοι, οι αστοιχείωτοι, για
διάφορα µαντζούνια. Δεν είναι µαντζούνια, είναι η δυνατότητα
που έχει η χώρα µας να κάνει βαριά βιοµηχανία τη βοτανολογία
µε τζίρους 100 δισεκατοµµυρίων ετησίως.
Το έχω το σχέδιο έτοιµο και όταν η Ελληνική Λύση κυβερνήσει,
θα το εφαρµόσουµε από την πρώτη στιγµή. Έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε βαριά βοτανολογία. Έχουµε τη δυνατότητα και
µπορούµε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε στον κ. Μόσιαλο, τον οποίον άκουσα πριν έναν µήνα.
Είναι συµπαθής. Τον συµπαθώ πάρα πολύ τον κ. Μόσιαλο. Τον
ξέρω προσωπικά ήταν κάποτε Βουλευτής εδώ, Υπουργός, ο
οποίος και αυτός τώρα λέει ότι το εµβόλιο του Sputnik είναι το
καλύτερο.
Γι’ αυτό σας λέω να ακούτε την Ελληνική Λύση. Ξέρουµε τι σας
λέµε. Από τον Σεπτέµβριο σας το λέγαµε. Μην παίρνετε mRNA.
Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, είναι υποχρεωτικό το εµβόλιο. Υπάρχουν και άλλοι δρόµοι και άλλες λύσεις.
Με δήλωση του Γερµανού Υπουργού Υγείας, η Γερµανία είναι
ανοιχτή πλέον στα εµβόλια του Sputnik. Γιατί λοιπόν επιµένετε
στο Pfizer εσείς; Πείτε µου εσείς. Άντε, λέγαµε ότι η Γερµανία
και η Ευρωπαϊκή Ένωση µας λένε να πάρουµε Pfizer. Γιατί ακόµα
και τώρα επιµένετε στο Pfizer;
Αυτά είναι που µε ενοχλούν ως άνθρωπο και δεν θέλω να ξιφουλκήσω γιατί έχουµε πανδηµία και δεν θέλω να κάνω προσωπικές στοχεύσεις. Δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή µου. Όµως, θα
σας θέσω µερικά ερωτήµατα και θέλω απάντηση από όλους σας.
Εµβολιάζονται δέκα εκατοµµύρια Έλληνες µε το Χ εµβόλιο, το
οποιοδήποτε. Θα σταµατά να φορά µάσκα αυτός; Όχι! Δεύτερο
ερώτηµα: Θα λειτουργούν κανονικά τα εστιατόρια, καταστήµατα
και τα λοιπά; Όχι! Αυτό το λένε οι ίδιοι οι επιστήµονες οι ειδικοί
σας. Θα λειτουργούν θέατρα, κινηµατογράφοι και στάδια; Όχι!
Το λένε οι ειδικοί σας.
Ειρήσθω εν παρόδω, επειδή ασχολείσθε µε τον αθλητισµό,
κύριε Καράογλου, να σας υπενθυµίσω ότι όλα τα ερασιτεχνικά
σωµατεία σε Γερµανία, σε Ιταλία, σε Γαλλία λειτουργούν. Στην
Ελλάδα τα κλείσατε όλα! Γιατί; Τα ερασιτεχνικά σωµατεία γιατί
τα κλείσατε, για ποιον λόγο;
Θα λειτουργεί κανονικά το σχολείο; Όχι! Το λένε οι ειδικοί σας.
Θα είµαι ανθεκτικός στον COVID-19; Όχι! Το λένε οι ειδικοί σας.
Μπορώ να σταµατήσω την κοινωνική αποστασιοποίηση; Όχι! Το
λένε οι ειδικοί σας. Μπορώ να αγκαλιάσω τον ηλικιωµένο πατέρα
µου; Όχι! Το λένε οι ειδικοί σας. Θα είµαι µεταδοτικός, µπορείς
να το µεταδώσεις; «Κανείς δεν ξέρει» λένε οι ειδικοί σας. Οι εµβολιασµένοι θα µπορούν να συγκεντρωθούν; Όχι! Το λένε οι ειδικοί σας. Θα σταµατήσω την απολύµανση των χεριών; Όχι! Το
λένε οι ειδικοί σας.
Ποιο το όφελος του εµβολιασµού; «Ο ιός δεν θα σε σκοτώσει»
λένε οι ειδικοί σας, αλλά δεν είµαστε βέβαιοι. «Είστε βέβαιοι ότι
δεν θα µας σκοτώσει;» ρωτώ τους ειδικούς σας. «Όχι» ξαναλένε.
Αν ο ιός στατιστικά δεν θα µε σκοτώσει, γιατί να εµβολιαστώ;
«Για την προστασία των άλλων» λένε οι ειδικοί σας. Αν εµβολιαστώ, οι άλλοι είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα κολλήσουν; «Όχι»
λένε οι ειδικοί σας. Μόλις εµβολιαστώ, δεν θα ξαναβγώ θετικός
χρησιµοποιώντας το PCR; Όχι! Στην πραγµατικότητα θα βγείτε
θετικός χρησιµοποιώντας PCR ακόµη πιο γρήγορα. Μόλις εµβολιαστώ, θα διατρέχω τον κίνδυνο σοβαρών θανατηφόρων παρενεργειών; «Κανείς δεν το ξέρει» λένε οι ειδικοί σας.
Πώς θα γίνετε πειστικοί, λοιπόν; Για πείτε µου εσείς. Αυτά τα
λένε οι ειδικοί σας, δεν τα λέω εγώ. Πώς θα βγω εγώ δηµοσίως,
σοβαρός πολιτικός Αρχηγός ή µη σοβαρός ή οτιδήποτε –πείτε
εσείς ό,τι θέλετε- και θα πω στον ελληνικό λαό «τρέξτε κάντε το
εµβόλιο»;
Και λένε εµένα αντιεµβολιαστή; Έχω κάνει εµβόλια στη Γερµανία. Μου τα έκαναν. Δεν είµαι εναντίον των εµβολίων. Όµως,
για ένα εµβόλιο το οποίο δεν είναι σίγουρο, 100% καλό, εγώ δεν
µπορώ –να σας το πω αλλιώς- να κάνω τον κράχτη «πάτε κάντε
το για να κονοµάει η εταιρεία». Δεν θα το κάνω ποτέ µου. Και δεν
θα το κάνω ποτέ µου, γιατί δεν παίζεις µε την υγεία των άλλων.
Και επειδή πιέζει ο χρόνος, ας πάµε και λίγο στα εθνικά. Κύριοι
συνάδελφοι, ντρέποµαι ειλικρινά που κατοικοεδρεύω σε µια
χώρα που µου θυµίζει ότι βρίσκοµαι την εποχή –θα σας το πω
για να το καταλάβετε- του 1823, 1824, 1825.
Βγαίνει ο Πρεσβευτής των Ηνωµένων Πολιτειών που πολλοί
αγαπάτε εδώ µέσα –τα περισσότερα κόµµατα πλην ΚΚΕ, αν δεν
κάνω λάθος, τον αγαπάτε, τον λατρεύετε όλοι σας τον κ. Πάιατκαι κάνει δυο τρεις δηλώσεις και κανείς να απαντάει, ούτε ένα
διάβηµα από την ελληνική πλευρά. Διατάζει να µην δώσουµε το
λιµάνι του Πειραιά στους Κινέζους γιατί ενοχλούνται οι Αµερικα-
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νοί. Υπάρχει tweet του κ. Πάιατ, του ίδιου, να µη δώσουµε αεροδρόµια σε άλλες χώρες, πλην των Αµερικανών. Ο ίδιος ο κ. Πάιτ
λέει να αλλάξουµε τα σχολικά βιβλία για να µην ενοχλούµε τους
Σκοπιανούς. Ο ίδιος ο κ. Πάιατ να λέει πού πρέπει να περάσουν
και να µην περάσουν οι αγωγοί. Ο ίδιος ο κ. Πάιατ να λέει να µαταιώσουµε ασκήσεις για να µην προσβάλλουµε τους Τούρκους.
Ο ίδιος ο κ. Πάιατ!
Κι εγώ λέω το εξής: Πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να
κάνει ένα διάβηµα, να τον καλέσει στο γραφείο; Ποιος είναι ο
Πάιατ που θα µου πει εµένα ότι το λιµάνι της Θεσσαλονίκης,
κύριε συνάδελφε, δεν µπορεί να το έχει ο Σαββίδης –δεν µε ενδιαφέρει ο Σαββίδης εµένα!- ή το λιµάνι κάτω στον Πειραιά να
µην το έχουν οι Κινέζοι, αλλά να το έχουν οι Αµερικανοί; Ποιος
είναι ο Πάιατ; Πρεσβευτής των Ηνωµένων Πολιτειών είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Αυτή είναι η εξωτερική µας πολιτική; Αυτή είναι η εθνική ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία που διακηρύσσαµε και λέγαµε και
φωνάζαµε για ένα ανεξάρτητο κράτος, όχι υποτελές σε οποιονδήποτε ξένο παράγοντα είτε Αµερικανό είτε Ρώσο είτε Γερµανό;
Δεν µε ενδιαφέρει ποιος είναι.
Και επίσης πείτε µου, κύριοι συνάδελφοι, πόσο περήφανοι
είστε –ειλικρινά το λέω αυτό- να βγαίνει η Ρωσία και να λέει ότι
είναι ανεπίτρεπτο η Ελλάς να εµπλέκεται µε τα αµερικανικά συµφέροντα, όταν δεν έχει δίκιο η Αµερική. «Είναι απαραίτητο να
αποκλειστεί η εµπλοκή του εδάφους µιας χώρας φιλικής» -αναφέρεται στην Ελλάδα η Ρωσία- «στο γεωπολιτικό παιχνίδι που
σχετίζεται µε την ανάσχεση της Ρωσίας». Αυτό το είπε ο Ρώσος
Υπουργός Εξωτερικών.
Και δεν είπε µόνο αυτό. Κάνατε λάθος. Μιλάµε, στη Νέα Δηµοκρατία είστε πραγµατικά απίστευτοι. Προσπαθείτε να καλέσετε τον Πρόεδρο της Ρωσίας τον Πούτιν για την 25η Μαρτίου
και δεν τον καλείτε µέσω διπλωµατικού γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αλλά βάζετε τον Υπουργό Άµυνας!
Πού το έχετε δει αυτό; Πού έχετε δει γραµµένο µια χώρα
χωρίς να κάνει παρασκηνιακά συµφωνίες, για να µην πάρει όχι,
να τον καλεί και να παίρνει όχι; Και η Ελλάς για πρώτη φορά πήρε
όχι από µία ισχυρή χώρα, τη Ρωσία, να έρθει εδώ ο πρόεδρός
της την 25η Μαρτίου. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό το
πράγµα!
Όµως, επειδή ελέγχετε τα µέσα, δεν βγήκαν τα µέσα να αποκαλύψουν τη βλακώδη επιλογή κάποιων να τον καλέσουν επίσηµα και δηµόσια, όταν αυτά γίνονται παρασκηνιακά, µε
διεργασίες. Και τι περιµένατε; Να σας πει «ναι» ο Πούτιν, να έρθει
εδώ την 25η Μαρτίου για να κάνετε το κοµµάτι σας;
Κάνετε λάθος! Αφού όλα τα µέτρα που παίρνετε είναι εις
βάρος της Ρωσίας! Όλα τα µέτρα που πήραν µέχρι σήµερα και
ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς είναι εναντίον των ρωσικών συµφερόντων!
Δεν λέω τα δικά µας ή τα δικά τους. Πώς θα έρθει εδώ;
Μιλάµε για επιπολαιότητες, ερασιτεχνισµούς, που δεν συνάδουν µε µια σοβαρή κυβέρνηση και εκθέτετε τον Έλληνα Πρωθυπουργό µε αυτά τα λάθη! Τον εκθέτετε όλοι όσοι εµπλέκεστε
στην ιστορία αυτή!
Πάµε, επίσης, στο επόµενο. Πιστεύετε ότι η Γερµανία είναι
φίλη µας. Έχει ο κύριος Πρωθυπουργός µια ιδιαίτερη σχέση µε
τη Γερµανία, όπως και εγώ. Εγώ βέβαια γεννήθηκα και µεγάλωσα
εκεί. Ξέρετε τι συµβαίνει µε τη Γερµανία. Μόλις είδαν τον Σαλβίνι
να ανεβαίνει και µόλις είδαν τον Σαλβίνι στην Ιταλία να µπορεί να
πάρει την ηγεσία της Ιταλίας, πάνε και βάζουν τον Μάριο
Ντράγκι. Με εντολή των Γερµανών! Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπάρχει γερµανική Ένωση και αυτή την Ένωση µόνο η
Ελληνική Λύση θα την αποδοµήσει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κανείς άλλος από εσάς! Γιατί πρώτα είστε Ευρωπαίοι και µετά
Έλληνες. Εµείς είµαστε πρώτα Έλληνες και µετά Ευρωπαίοι!
Αυτή είναι η διαφορά µας.
Καµµιά αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα Ίµια. Δεν άκουσα
κανέναν σας. Ούτε ένα δελτίο Τύπου! Η ΟΝΝΕΔ κάτι έκανε για
ξεκάρφωµα και κάποιοι δήθεν πατριώτες που έχετε στη Νέα Δηµοκρατία που ναι, ναι, κάνουν τους πατριώτες, αλλά ψηφίζουν
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ό,τι φέρνει η Νέα Δηµοκρατία εδώ, τους στηρίζουν κιόλας. Καµµία αναφορά για τα Ίµια, για τρεις νεκρούς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η λέξη
«δήθεν» για τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να αφαιρεθεί! Είναι ντροπή να ακούγεται…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ποιος είσαι εσύ;
Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να µε διακόπτει κάποιος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υψηλάντη, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή να ακούγονται αυτά τα πράγµατα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Αυτή είναι χρυσαυγίτικη συµπεριφορά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, κύριε Βελόπουλε.
Κύριε Υψηλάντη, µε συγχωρείτε. Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, έχετε εισηγητή, µπορούν να ζητήσουν και να πάρουν
τον λόγο ή κι εσείς µπορείτε, αν θεωρείτε ότι θίγεστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Όχι, δεν αναφέρθηκα στο όνοµα κανενός εδώ πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να συνεχίσει ο κ. Βελόπουλος για να ολοκληρώσει κιόλας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Λέω, λοιπόν, το εξής στους καλούς συναδέλφους: Αφού
λοιπόν, είστε πατριώτης, εσείς προσωπικά που µε διακόψατε,
που παραβήκατε τον Κανονισµό της Βουλής, θέλω να υπογράψετε την εξεταστική για τη Μακεδονία! Τώρα όµως! Αφού είσαι
πατριώτης, την εξεταστική επιτροπή για τη Μακεδονία για τον κ.
Κοτζιά, εσύ και οι υπόλοιποι! Έτσι; Εσύ και οι υπόλοιποι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να την υπογράψετε, όµως! Όχι στα λόγια πατριώτης. Όλοι πατριώτες είµαστε. Εγώ δεν είπα κανέναν προδότη εδώ µέσα! Κανέναν! Κανέναν! Όµως, εν τοις πράγµασιν αποδεικνύουµε τι
εννοούµε και τι λέµε. Έτσι; Να είναι καθαρές οι κουβέντες και δεν
αναφέρθηκα σε κανέναν προσωπικά. Δεν το κάνω ποτέ µου.
Προχωρώ στα υπόλοιπα και κλείνω εδώ. Δήλωση του Προέδρου
των Σκοπίων. Μίλησε για Μακεδόνες στην Ελλάδα! Ο πρόεδρος
των Σκοπίων µίλησε για Μακεδόνες στην Ελλάδα. Ούτε ένα διάβηµα δεν έγινε! Λάθος, λάθος και αυτό λάθος! Θα έπρεπε να κάνουµε διάβηµα ως χώρα. Λάθος!
Το Προξενείο Κοµοτηνής βγάζει επίσηµο δελτίο Τύπου –επίσηµο!- που µιλά για τουρκική µειονότητα στη Θράκη! Ούτε µία διαµαρτυρία από την πλευρά µας. Και στην τελική, να το πω αλλιώς.
Εµείς είµαστε µιας άλλης άποψης. Κλείσιµο του Προξενείου, για
να τελειώσει η σφηκοφωλιά πρακτόρων που λειτουργούν µέσα
στο Προξενείο και επηρεάζουν τους αδελφούς µουσουλµάνους
της Θράκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, φοβάστε τη Γερµανία και επειδή όντως υπάρχουν πολλοί πατριώτες καλοί συνάδελφοι στη Νέα Δηµοκρατία, θα τους
ενηµερώσω τι έκαναν στην Ευρωβουλή. Η Ελληνική Λύση λοιπόν
µάζεψε από Ευρωβουλευτές υπογραφές όλων των χωρών, όλων
των κρατών, για να συνδεθεί η Ίµβρος και η Τένεδος µε τη Λήµνο
ακτοπλοϊκά. Κανένας Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέγραψε.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Εδώ είναι, ορίστε, ο πατριωτισµός εν τοις πράγµασι αποδεικνύεται, όχι στα λόγια. Εδώ είναι.
Να συνδεθεί η Ίµβρος και η Τένεδος µε τη Λήµνο, µε Ελλάδα,
ακτοπλοϊκά. Δεν υπάρχει σύνδεση. Πρόκειται για πρόταση Ευρωβουλευτών πολλών χωρών κρατών, από τον Ευρωβουλευτή µας,
αλλά από Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέγραψε κανένας. Και
πολλά άλλα µπορώ να πω.
Κλείνοντας θα ήθελα να καταθέσω µερικές προτάσεις, γιατί
εµείς µπήκαµε εδώ για να δίνουµε και να καταθέτουµε προτάσεις.
Σας είπαµε για τα Rafale και είναι προς τιµήν του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε πραγµατικά αυτό το εγχείρηµα.
Μπράβο! Να του πούµε και µπράβο –γιατί δεν είναι µόνο να του
κάνεις κριτική- µε τα Rafale, εύστοχα επέλεξε τα Rafale. Με µερικές βελτιώσεις, µε µια ακόµα µοίρα, ίσως να είµαστε οι καλύτεροι
στην περιοχή. Το λέµε για να µην νοµίζουν κάποιοι ότι κάνουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόνο κριτική.
Όµως, υπάρχει το πρόγραµµα «FCAS», ένα πρόγραµµα συµπαραγωγής ενός αεροσκάφους έκτης γενεάς από την Ευρώπη.
Αφού είστε Ευρωπαίοι, µπείτε στο πρόγραµµα µε 10%! Δεν είναι
πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, συµπαραγωγή ενός µαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς! Σας λέµε προτάσεις. Περιλαµβάνει το ευρωµαχητικό έκτης γενιάς. Πήγε ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, είδε
το F-16 Viper στην ΕΑΒ, δεν είδε, όµως, τον «Τηλέµαχο». Ο «Τηλέµαχος» είναι ένα ελληνικής κατασκευής «anti-drone» -εδώ είναι και
ο Πρόεδρος της Βουλής- εγώ θα πάω να το δω την Πέµπτη.
Επίσης, λέω στον Πρωθυπουργό –θα του τηλεφωνήσω, θα τον
ενηµερώσω- να πάρει τους Harop. Τι είναι οι Harop; Θα σας πω
εγώ. Οι Harop είναι drones, επιθετικά, όµως. Βγαίνει από τη λέξη
«άρπυια». Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι η «άρπυια» στην αρχαιότητα. Οι Ισραηλινοί που τα κατασκευάζουν δίνουν ελληνικά ονόµατα. «Άρπυια», Harop λέγεται. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα drone το
οποίο είναι επιθετικό. Και αν πάρουµε είκοσι τέτοια drones –είκοσι µε σαράντα- έχει ουσιαστικά η Ελλάδα ένα φονικό αιωρούµενο πυροµαχικό drone. Έχει ένα τεράστιο πλεονέκτηµα.
Επίσης, κλείνοντας, επειδή θα προκαλέσει αντιδράσεις η οµιλία µου, θα πω κάτι πολύ απλό στους καλούς συναδέλφους όλων
των κοµµάτων και στους δικούς µου Βουλευτές, αν θέλετε: Στα
εθνικά θέµατα δεν πρέπει να κάθεσαι φρόνιµα, πρέπει να έχεις
φρόνηµα. Άλλο το «φρόνιµα» µε γιώτα και άλλο το «φρόνηµα»
µε ήτα. Όποιος καταλαβαίνει καταλαβαίνει.
Και επίσης, για την παιδεία θα πω το εξής: Έχει παρατηρηθεί
το εξής φαινόµενο, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία συµφωνείτε σε
όλα τα µεγάλα θέµατα στα εθνικά. Στο Σκοπιανό συµφωνείτε, ελληνοτουρκικά συµφωνείτε, µιλάτε για διερευνητικές. Συµφωνείτε
στα εθνικά. Συµφωνείτε σε αυτά, στα µείζονος σηµασίας συµφωνείτε. Στα ελάσσονος, όµως, διαφωνείτε, παραδείγµατος χάριν,
στην παιδεία. Για αυτούς είναι µείζον θέµα. Γιατί να υπάρχει σύγκρουση και αντιπαράθεση; Αυτή είναι η αλήθεια. Μικρά που γίνονται µεγάλα από εσάς και µεγάλα που γίνονται µικρά.
Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό και δεν είναι ρητορικό το ερώτηµά
µου, το λέω προς την Αριστερά, στους καλούς συναδέλφους της
Αριστεράς: Το πρόβληµα δεν είναι αν θα βάλει Αστυνοµία η Νέα
Δηµοκρατία στο πανεπιστήµιο. Κάνετε λάθος. Αυτό είναι το αποτέλεσµα. Το αίτιο να θεραπεύσουµε. Το αίτιο είναι το πρόβληµα,
γιατί χρειάζεται η Αστυνοµία για να επιβάλει την τάξη στο πανεπιστήµιο, γιατί είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη, δυστυχώς.
Εγκληµατικές πράξεις, ναρκωτικά, καίνε, βιαιοπραγούν, κάνουν
µπούλινγκ. Και εδώ έρχεται η Νέα Δηµοκρατία µε έναν νόµο να
εφαρµόσει την κείµενη νοµοθεσία.
Και επειδή πολλοί από εσάς έχετε πάει σε αµερικανικά κολέγια
–ο κ. Τσακαλώτος στην Αγγλία δεν ήταν;- εδώ έχω το Harvard.
Δείτε το Χάρβαρντ, κύριοι συνάδελφοι: Αστυνοµικοί είναι
αυτοί! Έχω πάει και στο Χάρβαρντ, έχω πάει και στο MIT. Αστυνοµία, κανονική Αστυνοµία µε όπλα –έτσι;- εικόνες, κανονική
Αστυνοµία, περιπολικά µέσα στο πανεπιστήµιο. Να τα, εδώ είναι,
εδώ, για να τα βλέπουν όλοι! Γιατί φοβόµαστε την Αστυνοµία;
Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποιος είναι ο λόγος;
Άρα, να θεραπεύσουµε το πρόβληµα και εµείς σας δίνουµε την
πρόταση τώρα. Πώς θεραπεύεται και δεν είναι απαραίτητη η
Αστυνοµία µέσα στα πανεπιστήµια; Πώς µπορεί να γίνει αυτό;
Μία λύση: Θα ξεκινήσει η Νέα Δηµοκρατία µε την κατάργηση της
ΔΑΠ, θα καταργηθούν όλες οι κοµµατικές παρατάξεις που βάζουν τραπεζάκια, αφίσες, κάνουν ό,τι θέλουν στο πανεπιστήµιο
και βιαιοπραγούν ο ένας µε τον άλλο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι ένα πρώτο βήµα. Έτσι θα επικρατήσει η ηρεµία.
Επίσης, συγκεκριµένες προτάσεις –θα τις καταθέσω στα Πρακτικά και αυτές, για να τις έχει η Κυβέρνηση- οι καθηγητές πρέπει
να γίνουν παιδαγωγοί. Πολλοί εξ αυτών έχουν γίνει προαγωγοί
ιδεοληψιών, πολλοί! Δεν είπα όλοι, για να µην πεταχτούν κάποιοι
από εδώ µέσα. Λέω ότι πολλοί προάγουν και προωθούν την ιδεοληψία τους, µιλούν για την Αριστερά, τη Δεξιά, κάνουν εργασίες, βοηθούν φοιτητές. Δεν τα ξέρετε αυτά. Αυτό είναι το
καρκίνωµα του ελληνικού πανεπιστηµίου, οι συναλλαγές µεταξύ
φοιτητών και καθηγητών και όλων αυτών.
Και η λύση ξέρετε ποια είναι, αφού καταργηθούν οι παρατά-
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ξεις; Ειδικά µηχανήµατα στις εισόδους, όπως στα αεροδρόµια.
Δεν θα µπαίνει κανένας, αν δεν έχει τη συγκεκριµένη ταυτότητα,
ούτε πελάτης ούτε δεν ξέρω τι επισκέπτης, κανένας!
Γιατί είναι ντροπή να βλέπω στη Γαλλία εδώ και πέντε µέρες,
πριν από έναν µήνα, να γίνονται πορείες, κύριε Σταϊκούρα µου,
πορείες µαθητών εναντίον του lockdown, γιατί είναι κλειστά τα
σχολεία! Ήθελαν οι µαθητές να ανοίξουν τα σχολεία, έκαναν πορείες στη Γαλλία και στην Ελλάδα βγαίνουν κάποιοι δήθεν µαθητές για να κλείσουν τα σχολεία! Δείτε την ποιοτική διαφορά και
είναι ουσιαστική αυτή η διαφορά! Κοµµατικές νεολαίες, κοµµατικές εντολές, να εκλέγονται οι πρυτάνεις από τους φοιτητές,
όλα αυτά είναι παθογένειες δεκαετίας του 1970 και του 1960. Ας
τις κόψουµε! Ας κόψουµε, επιτέλους, το απόστηµα!
Πολιτική, κύριοι συνάδελφοι –και κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρεείναι πρόβλεψη. Ο κύριος Πρωθυπουργός φέρνει νόµο για την
παιδεία. Καλά κάνει! Πρέπει να πω, όµως, κάτι, το οποίο θεωρώ
πολύ σηµαντικό: Τον Σεπτέµβριο του 2013 η Νέα Δηµοκρατία µε
συγκυβέρνηση, µε Υπουργό τον κ. Μητσοτάκη, απέλυσε χίλιους
τριακόσιους σαράντα εννιά εργαζόµενους, φύλακες των πανεπιστηµίων. Το 2013 απολύθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό τότε Υπουργό- οι φύλακες των πανεπιστηµίων! Και σήµερα
έρχεται να διορθώσει το λάθος εκείνο που έκανε µε νέες προσλήψεις. Να πει ένα «συγγνώµη, έκανα λάθος, δεν είχα πολιτικό
ένστικτο να προβλέψω την εξέλιξη», γιατί ξέρετε η διαφορά του
πολιτικού από έναν απλό πολιτικό είναι αυτή, ότι ο πολιτικός µπορεί να προβλέπει, αλλά ο απλός πολιτικός διορθώνει συνεχώς τα
λάθη που κάνει, εάν τα διορθώνει.
Η παιδεία είναι πολύ µεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να καταλάβετε
κάτι, ότι η παιδεία δηµιουργεί νέους πολίτες. Χρειάζεται αγωγή
ο Έλληνας, χρειάζεται µόρφωση, χρειάζεται γνώση, αλλά κυρίως
χρειάζεται από τα κόµµατα να τον ξεκόψουµε από τη στείρα κοµµατική αντιπαράθεσή µας!
Καταργείστε, λοιπόν, τα πλακάτ, καταργείστε τα γραφειάκια,
τα τραπεζάκια, τους ξυλοδαρµούς, τα ρόπαλα, τα κράνη, που
υπάρχουν µεταξύ των παρατάξεων, καταργείστε τις παρατάξεις,
για να καταργηθεί η ανοµία στα πανεπιστήµια! Και οι χίλιοι και οι
πέντε χιλιάδες αστυνοµικοί και οι δέκα δεν θα φτάσουν για να
γίνει η δουλειά.
Ακούστε την Ελληνική Λύση για να θριαµβεύσει λογική, γιατί
είµαστε η µοναδική λύση, η σοβαρή λύση και η φωνή της λογικής. Δεν είµαστε κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και για να το διορθώσω, κύριε συνάδελφε, κανέναν δεν θεωρώ
περισσότερο πατριώτη από εµένα! Κανέναν! Ποτέ δεν το εκστόµισα αυτό εγώ προσωπικά.
Θέλω να πω, όµως –πιστεύω- κάτι σοβαρό: Σας είπα κάτι, ότι
εν τοις πράγµασι κρινόµαστε όλοι µας. Ξέρω ότι όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας σφίγγουν τα δόντια λόγω του σκοπιανού, κυρίως οι Μακεδόνες, γιατί µιλάω µαζί τους. Ξέρω ότι τα
σφίγγουν τα δόντια, όπως και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι. Κάποια στιγµή, όµως, από το πολύ το σφίξιµο θα σπάσουν τα δόντια
σας και θα τα χάσετε και αυτά και αυτά -ειλικρινά το λέω- προστατέψτε τα, όπως πρέπει να προστατεύσετε τη Μακεδονία και
την Ελλάδα από οποιονδήποτε εχθρό και κυρίως από τους κακούς Υπουργούς που υπογράφουν αυτοί και την πληρώνετε
εσείς!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτάκι τώρα. Έχει
ζητήσει ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας τον λόγο.
Κύριε Μπουκώρο, θέλετε να προηγηθείτε του Υπουργού; Εγώ
καταλαβαίνω ότι θέλετε…
Ο κ. Σταϊκούρας έχει τον λόγο.
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Είναι για θέµα της οµιλίας του κ. Βελόπουλου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Άρα και οι δύο για δύο
λεπτά και να είναι καθαρό ότι θα αφαιρεθεί ο χρόνος που θα µιλήσετε από τον κ. Βρούτση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Βεβαίως.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς ως Νέα Δηµοκρατία δεν διατηρούµε
καµµία αµφιβολία ότι όλες οι παρατάξεις του Κοινοβουλίου αγαπούν την πατρίδα. Βεβαίως, ο πατριωτισµός από κάθε παράταξη
εκφράζεται µε διαφορετικό τρόπο. Και ζήτησα τον λόγο λόγω
της δικαιολογηµένης ενόχλησης αρκετών συναδέλφων.
Για εµάς, κύριε Πρόεδρε, η πιο ακέραιη µορφή πατριωτισµού
είναι η έµπρακτη. Δεν είναι ούτε η λεκτική, ούτε η συναισθηµατική, ούτε η διαδικτυακή, ούτε η τηλεοπτική µορφή πατριωτισµού. Είναι η έµπρακτη!
Και τούτη η Κυβέρνηση τους δεκαεννιά µήνες που κυβερνάει
αντιµετώπισε µε απόλυτη επιτυχία την πρόκληση του Έβρου, αντιµετώπισε τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό πραγµατικά έδειξε ότι είναι παράγοντας
ισχύος.
Αυτή η Κυβέρνηση υλοποιεί το µεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των Ενόπλων Δυνάµεων των τελευταίων δεκαετιών, ύψους πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ και
αυξάνει την ισχύ της χώρας και την αποτρεπτική και την αµυντική.
Διαχειρίζεται µε αποτελέσµατα την άλλη πρόκληση της εποχής µας, το µεταναστευτικό. Και ακούω ορισµένες παρατάξεις
εδώ να λένε να αναθεωρήσουµε συνθήκες, γιατί ενδεχοµένως
δεν συµφωνούσαµε και µπορεί ακόµα και να µην συµφωνούµε,
την ώρα που η αναθεώρηση συνθηκών είναι το όχηµα των γειτόνων µας για να αλλάξουν το γεωπολιτικό status της περιοχής! Να
αναθεωρήσουµε εµείς τις συνθήκες µε τις όποιες έχουµε διαφωνίες και τις έχουµε εκφράσει, υπογραµµίσει και επισηµάνει εγκαίρως και να ανοίξουµε την κερκόπορτα για άλλες
αναθεωρήσεις! Έχει σκεφτεί κανείς τα αποτελέσµατα;
Γι’ αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η πιο ακέραιη
µορφή πατριωτισµού για εµάς στη Νέα Δηµοκρατία είναι αυτή
που εκφράζεται εµπράκτως, είναι αυτή που ενισχύει εµπράκτως
τη χώρα και τις Ένοπλες Δυνάµεις και όχι οποιαδήποτε άλλη συναισθηµατική ή λεκτική προσέγγιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Περιµένετε, κύριε Χήτα,
περιµένετε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης κατέθεσε για πολλοστή φορά µία πανσπερµία σκέψεων
επί παντός επιστητού, ενώ προφανώς δεν µίλησε και πάλι για το
νοµοσχέδιο. Συνεπώς, θα µου επιτρέψετε να µοιραστώ µαζί σας
δύο σκέψεις επί όλων αυτών που αναφέρθηκαν.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήµια, τα πανεπιστήµια
είναι χώροι εκπαίδευσης, έρευνας και δηµοκρατίας. Η Κυβέρνηση προχωρά µε τόλµη µε το βλέµµα στο µέλλον, έτσι ώστε να
αντιµετωπίσει χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν στον χώρο.
Θα προχωρήσει σε µία γενναία µεταρρύθµιση των ΑΕΙ, µε στόχο
την αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών, την ασφάλεια της πανεπιστηµιακής κοινότητας και τη συνολική εξυγίανση των πανεπιστηµίων. Θέλουµε µέσα από αυτή τη γενναία µεταρρύθµιση να
κερδίσουν οι δυνάµεις της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της εργασίας και της παραγωγής.
Δεύτερον, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε εθνικά θέµατα. Δεν σύρθηκε η
Κυβέρνηση. Επιλογή της Κυβέρνησης ήταν και είναι, όπως είπε
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, να
ενισχύσει την εθνική άµυνα και την αποτρεπτική δύναµη της
χώρας. Αυτή η Κυβέρνηση µε σοβαρότητα, µε µεθοδικότητα, µε
υπευθυνότητα και µε διορατικότητα εξασφάλισε τους πόρους
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και τον δηµοσιονοµικό χώρο για να γίνουν αυτά τα οποία συζητάµε σήµερα, δηλαδή να ενισχυθεί η άµυνα της χώρας. Και το
πράττουµε χωρίς διαγωνισµούς και διαγκωνισµούς πατριωτισµού.
Και τέλος σε ό,τι αφορά δύο µικρές αναφορές που έκανε σε
πτυχές του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να πω ότι για την εστίαση τοποθετήθηκα και θα µιλήσω πολύ πιο διεξοδικά στην οµιλία µου.
Όµως, αναφέρθηκε ενδεικτικά και σε µία άλλη κοινωνική οµάδα,
στα ταξί και είπε ότι δεν δώσαµε τίποτα. Στην πέµπτη επιστρεπτέα προκαταβολή δεκαέξι χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα
ταξί µοιράστηκαν κατά µέσο όρο 1.191 ευρώ το καθένα. Το λέω,
επειδή µίλησε για 100 και 200 ευρώ.
Στις πέντε επιστρεπτέες -από εδώ και πέρα θα σας κάνουµε
άθροιση σε ό,τι λέτε για το τι πηγαίνει στην κάθε κοινωνική οµάδαδόθηκαν 55,4 εκατοµµύρια ευρώ σε δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια
ταξί από τα είκοσι επτά χιλιάδες που λειτουργούν στη χώρα. Δηλαδή, το κάθε ταξί της χώρας έχει πάρει κατά µέσο όρο 2.947
ευρώ, περίπου 3.000 ευρώ µέχρι σήµερα, καλύπτοντας το 70%
των ταξί που λειτουργούν. Παράλληλα, έχουµε καθιερώσει εδώ
και πολλούς µήνες, όπως ζήτησαν τα ταξί, χαµηλότερο ΦΠΑ στις
µετακινήσεις, κάτι που γνωρίζετε και το γνωρίζει και ο κλάδος.
Άρα, θα επαναλάβω και εδώ ό,τι είπα στον προβληµατισµό που
εγέρθη µε την εστίαση. Δεν πανηγυρίζουµε, δεν θριαµβολογούµε, δεν καλύπτουµε το σύνολο των απωλειών των κλάδων
που πράγµατι υφίστανται τεράστια ζηµιά, αλλά αποδεικνύουµε
ότι κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να περιορίσουµε αυτές τις
δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες. Και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί κάποια στιγµή και από την Αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχουν ζητήσει τον λόγο
για δύο λεπτά ο κ. Χήτας και ο κ. Κατρίνης. Να είστε σίγουροι ότι
ο χρόνος αυτός θα αφαιρεθεί από τον συνολικό χρόνο. Και για
να είµαστε εντάξει, αν δεν ζητήσει τον λόγο άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Μπουκώρο, µπορείτε κι εσείς να ζητήσετε τον λόγο, γιατί ανοίξατε αυτόν τον κύκλο.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω απαντώντας στον Υπουργό κ. Σταϊκούρα.
Κύριε Υπουργέ, είπατε για τα πανεπιστήµια. Χορτάσαµε από
λόγια, κύριε Σταϊκούρα. Αυτά που είπατε πριν από λίγο ήταν πάλι
λόγια. Θέλετε «να» κάνετε. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Το θέµα στην
Ελλάδα είναι η εφαρµογή των νόµων, κάτι που ισχύει και για το
άσυλο και για την Αστυνοµία. Όποτε χρειάζεται Αστυνοµία, µπορεί να µπει µέσα στα πανεπιστήµια. Το θέµα είναι ότι δεν θέλετε
να «καθαρίσετε» τα πανεπιστήµια.
Πάµε παρακάτω τώρα σε ό,τι αφορά την εθνική άµυνα. Προφανώς και είµαστε υπέρ και καλώς ενισχύετε µε εξοπλιστικά την
εθνική άµυνα, αφού πρώτα τη διαλύσατε. Εσείς τη διαλύσατε!
Εσείς κυβερνήσατε αυτή τη χώρα! Αφού, λοιπόν, διαλύσατε της
εθνική µας άµυνα, έρχεστε τώρα να την ενισχύσετε µε 500 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο εξοπλιστικά για εννέα, δέκα χρόνια.
Προφανώς και χειροκροτάµε. Και δική µας πρόταση, του Προέδρου µας, ήταν τα Rafale και όχι µόνο. Όµως, θα πρέπει να προσέχουµε τι λέµε. Δεν είστε από παρθενογένεση. Δεν ήρθατε
σήµερα εσείς εδώ πέρα! Κυβερνήσατε αυτή τη χώρα πολλά χρόνια και έχετε µεγάλη ευθύνη.
Όσον αφορά τώρα τα ταξί, κύριε Σταϊκούρα, τι πήραν από την
πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη επιστρεπτέα; Να ζήσετε εσείς µε 1.191 ευρώ! Μπορείτε να ζήσετε εσείς για πέντε
µήνες µε 1.191 ευρώ; Αν µπορείτε να ζήσετε εσείς µε 1.191
ευρώ, να πούµε και στους ταξιτζήδες, οι οποίοι µάλλον ζουν σε
ένα παράλληλο σύµπαν και έχουν άδικο που παραπονιούνται, να
ζήσουν µε τα λεφτά αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ακούστε
τι λέµε! Είπαµε ότι η πέµπτη επιστρεπτέα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Η πέµπτη επιστρεπτέα είναι µόνο 1000 ευρώ. Το άθροισµα είναι
3.000 ευρώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν θα κάνουµε διάλογο τώρα σε
αυτό. Ας ακούσουµε µετά τον κύριο Υπουργό. Να πάρετε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχει αρκετός χρόνος για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και για τους Υπουργούς. Δυστυχώς, όµως, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τον κ. Βλάχο που είναι και ο πρώτος οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα απαντήσω λίγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν κατάλαβα γιατί
ταραχτήκατε. Είπαµε ότι όλοι κρινόµαστε στην πράξη. Αυτό ακριβώς είπαµε κι εµείς. Η πράξη έχει σηµασία. Αφήστε τις θεωρίες!
Εµείς είπαµε πως είµαστε σίγουροι ότι και οι τριακόσιοι εδώ
πέρα αγαπάνε την πατρίδα τους. Πρέπει να το δείξουν, όµως,
στην πράξη, κύριε Μπουκώρο. Δεν είπαµε κάτι άλλο. Τα ίδια
λέµε! Η πράξη είναι το θέµα. Ξέρετε τι σηµαίνει πράξη; Η πράξη
σηµαίνει η Νέα Δηµοκρατία που πονάει το σκοπιανό και ήταν αντίθετη στη συµφωνία και τη χαρακτήριζε ως κατάπτυστη και µη
επωφελή για τη χώρα, να υπογράψει την εξεταστική που έχει καταθέσει και ζητήσει η Ελληνική Λύση. Γιατί δεν την υπογράφετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Το κόµµα σας και η στοίχιση γύρω από τις κοµµατικές εντολές
είναι πάνω από τον πατριωτισµό σας; Δείτε µας, λοιπόν, στην
πράξη ότι είστε µαζί µας.
Πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, µην πάµε παρακάτω, κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Δανεικά είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δανεικά δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν είναι έτσι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πώς είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Πρόεδρός σας µίλησε
τον διπλάσιο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα είχα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αφήστε το «θα είχα τελειώσει». Εσείς τώρα απλά επαναλαµβάνετε τον Πρόεδρό σας.
Δεν γίνεται, σας ακούσαµε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μιλήσατε ήδη τρία
λεπτά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μία κουβέντα και να τελειώσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Θα είχα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είµαστε εµείς αυτοί, κύριε Μπουκώρο, που αφήναµε το
«Ορούτς Ρέιτς» να κάνει βόλτες. Δεν είµαστε εµείς, κύριε Μπουκώρο, αυτοί που υπογράψαµε συµφωνίες µε µειωµένη επήρεια
στα νησιά µας. Εσείς τα κάνατε! Και δεν είµαστε εµείς αυτοί που
πάµε στη Χάγη και σερνόµαστε σε διάλογο µε τους Τούρκους.
Εσείς τα κάνετε! Πράξη θέλετε; Υπογράψτε την πρόταση της Ελληνικής Λύσης για εξεταστική για τα Σκόπια. Τώρα, κάντε το
τώρα, σήµερα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει τώρα ο κ.
Κατρίνης εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συγκρατώ ως ανησυχητικά ενδιαφέρουσα την αποστροφή του
Προέδρου της Ελληνικής Λύσης ότι τα ζητήµατα παιδείας είναι
ήσσονος σηµασίας. Αυτό είναι το πρώτο στην τριάντα πέντε λεπτών τοποθέτησή του µε µία σειρά ασύνδετων θεµάτων, όπως επίσης και την ποινικοποίηση των φοιτητικών παρατάξεων. Βέβαια,
πολλοί εξ ηµών σ’ αυτήν την Αίθουσα είχαµε τις πρώτες πολιτικές
µας εµπειρίες συµµετέχοντας µε υγιή τρόπο σε φοιτητικές παρατάξεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να του πω ότι ο µοναδικός τρόπος εισόδου
στην πολιτική δεν µπορεί να είναι µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και µέσα από τη φοιτητική συµµετοχή και µέσα
από τους συλλόγους. Μπορεί ο ίδιος να µην το αποδέχεται, αλλά
αυτή είναι η πραγµατικότητα.
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Τώρα, όσον αφορά τα ζητήµατα πατριωτισµού τα οποία εθίγησαν, βλέπω ότι τις τελευταίες τρεις, τέσσερις µέρες βρίσκουν
πολύ µεγάλη απήχηση ευρύτερα στη «Δεξιά πολυκατοικία». Μάλιστα, το θέµα των Ιµίων φαίνεται ότι είναι και πολύ εύπεπτο για
να µπορούν να το ανακαλούν κάποιοι στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνοντας τα πατριωτικά τους αντανακλαστικά, για να
πλήξουν δήθεν τη µη πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ το 1996.
Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε αυτή τη σύντοµη τοποθέτησή µου να σας θυµίσω ότι µε µια σειρά ατυχών περιστατικών
οδηγηθήκαµε στην κρίση των Ιµίων το 1996. Όµως, θέλω, επίσης,
να σας θυµίσω ότι στην κρίση των Ιµίων το 1996 η χώρα, ακριβώς
επειδή αµφισβητήθηκε η εθνική της κυριαρχία, απάντησε. Και
απάντησε µε τον τρόπο που πρέπει, θρηνώντας βεβαίως τρεις
ήρωες, τον Υποπλοίαρχο Καραθανάση, τον Υποπλοίαρχο Βλαχάκο και τον Αρχικελευστή Γιαλοψό, αλλά η χώρα απάντησε µε
τον τρόπο που πρέπει σε οποιονδήποτε τόλµησε να επιβουλευθεί
την εθνική µας κυριαρχία.
Ως εκ τούτου, τις κρίσεις εκ του ασφαλούς χωρίς οι κυβερνώντες σήµερα να δουν τι λένε υψηλά κυβερνητικά στελέχη για τις
«κόκκινες» γραµµές ή τον τρόπο που απάντησαν και κάποιους
άλλους για να τα περιφέρουν, ας το θυµηθούν αυτό, ότι δηλαδή
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σηµίτη
έδωσε –και τελειώνω- την απάντηση που πρέπει σε αυτόν που
τόλµησε να θεωρήσει ότι µπορεί να παραβιάσει τα χωρικά µας
ύδατα, την εδαφική µας ακεραιότητα και την εθνική µας κυριαρχία. Τελεία και παύλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, κύριε
Χήτα και κύριε Μπουκώρο, µισό λεπτό να ξεκαθαρίσουµε µερικά
πράγµατα. Δεν µιλώ για καµµία οµιλία. Ο πατριωτισµός οποιουδήποτε εδώ δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν το έκανε κανένας αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αν το αµφισβητεί κανείς,
θα πρέπει να το αποδείξει στην πράξη. Άρα, να κλείσει αυτή η
συζήτηση εδώ αυτή τη στιγµή και να περάσουµε στα του νοµοσχεδίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Μα, δεν είπαµε κάτι τέτοιο εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν ξέρω τι είπατε ούτε
απαντάω σε σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Για ποιον λόγο το λέτε τότε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας λέω, λοιπόν, ότι
έχετε και τους Βουλευτές και την ικανότητα εσείς, κύριε Χήτα,
όπως και ο κ. Μπουκώρος και άλλοι από την πλευρά όλων των
κοµµάτων, στις τοποθετήσεις σας να αφιερώσετε ένα λεπτό από
τα επτά ή ένα λεπτό από τα δώδεκα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και γι’ αυτό το ζήτηµα.
Άρα, πραγµατικά σας προτρέπω και µε µία έννοια σας συµβουλεύω κανείς να µην αµφισβητεί τον πατριωτισµό του άλλου
κι όποιος τον αµφισβητεί να το αποδείξει όχι από τις πολιτικές
του επιλογές, αλλά στην πράξη, γιατί η πολιτική επιλογή είναι πολιτική επιλογή. Αυτός ο τόπος έχει υποφέρει πολύ από τη λογική
«Έκανες µία πολιτική επιλογή, δεν είσαι πατριώτης». Έχει υποφέρει πάρα πολλά χρόνια και από πάρα πολλές πλευρές! Και δεν
ξέρω αν είναι και κανένας σήµερα εδώ σε αυτήν την Αίθουσα ο
οποίος βρέθηκε σε κανένα ξερονήσι ακριβώς µε αυτή τη λογική.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτή τη λογική θα µιλήσω και θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Γι’ αυτό, σας παρακαλώ
–ιδιαίτερα εσάς, κύριε Μπουκώρο- να προχωρήσουµε, για να
κλείσουµε αυτό το θέµα και να µην έχουµε µία διαδικασία ερωταπαντήσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µισό λεπτό θα
ήθελα να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τι θέλετε να πείτε, κύριε
Χήτα; Θέλετε να πείτε κάτι σ’ αυτά που είπα εγώ; Πείτε µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δέχοµαι και παραινέσεις από τους
συναδέλφους, κύριε Πρόεδρε, καθώς µε όλους έχω και µία εξαιρετική σχέση.
Η Ελληνική Λύση ποτέ δεν αµφισβήτησε κανέναν πατριωτισµό
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κανενός εδώ µέσα! Τι άλλο να πούµε για να το καταλάβετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι έτσι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Λέµε, όµως, ότι πρέπει να αποδεικνύουµε και στην πράξη όλα αυτά που λέµε στη θεωρία.
Εµείς δεν αµφισβητήσαµε τον πατριωτισµό κανενός, κύριε
Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ να µη γίνονται παρεξηγήσεις. Το
ξαναλέω, για να γίνει αντιληπτό. Δεν αµφισβητούµε τον πατριωτισµό κανενός εδώ µέσα. Λέµε, όµως, το εξής: Ακολουθήστε και
τη λογική και ελάτε να υπερασπιστούµε τα ιδανικά και τα δίκαια
της πατρίδας µας! Τίποτα άλλο δεν λέµε! Στην πράξη! Τίποτα
άλλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, ωραία.
Ορίστε, κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Σας
παρακαλώ να είστε πολύ σύντοµος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ζητούσα και
πάλι τον λόγο, αλλά εδώ αµφισβητούµε διά δηλώσεων ότι δεν
αµφισβητούµε και είναι ένα θέατρο του παραλόγου.
Είναι, λοιπόν, για µας σαφέστατη αιχµή η έκφραση «δήθεν πατριώτες». Πιστεύω ότι το αντιλαµβάνεστε. Θυµάστε πώς ξεκίνησα και την προηγούµενη τοποθέτησή µου. Είπα ότι δεν
αµφισβητούµε τον πατριωτισµό καµµίας παράταξης. Εκφράζεται
διαφορετικά αυτός ο πατριωτισµός και νοµίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό από όλους.
Εµείς λέµε ότι η πιο ακέραιη µορφή πατριωτισµού είναι η έµπρακτη και απαρίθµησα τι έχει κάνει η Κυβέρνηση τους δεκαεννιά µήνες, χωρίς καµµία αιχµή. Το να λέµε «Δεν αµφισβητούµε
τον πατριωτισµό κανενός» και να µιλάµε για «δήθεν πατριώτες»
ή να προσπαθούµε να εκβιάσουµε υποστήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών «Ή υπογράφετε την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πολιτική πρωτοβουλία είναι αυτό ή
εθνικό θέµα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι ακριβώς πολιτική πρωτοβουλία! Ακριβώς αυτό είναι! Το «διαφορετικά δεν είστε πατριώτες»
είναι µία δεύτερη σοβαρότατη αιχµή, γιατί είπαµε ότι υπάρχουν
πάντα στο τραπέζι οι πολιτικές επιλογές.
Εκείνο που λέω και ξεκαθαρίζω άπαξ διαπαντός είναι το εξής:
Είναι πολύ εύκολο από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης να προτείνεις, αν θέλεις ακόµα και να βάζεις µαξιµαλιστικούς στόχους.
Όταν είσαι κυβέρνηση όµως και έχεις την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, έχεις την ευθύνη της συνέχισης του κράτους
και έχεις κυρίως την ευθύνη να αντιµετωπίσεις τα όπλα τα οποία
απειλούν την πατρίδα. Και ο αναθεωρητισµός στην ευρύτερη περιοχή µας ξέρουµε ότι είναι µεγάλη απειλή. Αυτό λέµε και όσοι
θέλουν να το καταλάβουν και πραγµατικά εµφορούνται όπως δηλώνουν –και εµείς δεν το αµφισβητούµε- από πατριωτικά αισθήµατα, πρέπει επιτέλους να το κατανοήσουν. Ποτέ δεν θα
συµφωνήσουµε όλοι, αλλά στα σοβαρά και µεγάλα οφείλουµε
να βρίσκουµε λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, εντάξει.
Κάναµε, λοιπόν, µία ορισµένη συζήτηση µεταξύ µας περί πατριωτισµού στην πράξη –µη αναγκαία, κατά τη γνώµη µου- η
οποία, βέβαια, προκλήθηκε. Το λέω, για να το ξεκαθαρίσουµε.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
Όµως, να ξέρετε, επειδή ξεφεύγουµε από τον χρόνο µε ευθύνες, κ.λπ., µετά είναι ο κ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα επτά
λεπτά θα είναι επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσουµε να είµαστε εντός χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι
δρα άµεσα και αποτελεσµατικά, για να περιορίσει τις επιπτώσεις
αυτής της πρωτόγνωρης υγειονοµικής κρίσης, ενισχύοντας επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από την πανδηµία.
Ταυτόχρονα, για την άµβλυνση των επιπτώσεων στην οικονοµία η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει και χρόνια προβλήµατα, όπως γίνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο που ρυθµίζει θέµατα γενικών
απογραφών. Καθορίζεται ο σκοπός, το αντικείµενο, το πεδίο
εφαρµογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των απογραφών κτηρίων, πληθυσµών, κατοικιών, γεωργίας, κτηνοτροφίας
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για το 2021 και περιλαµβάνονται διατάξεις για µία αποτελεσµατική και ακριβή απογραφή, η οποία θα αποτελέσει οδηγό για την
αποτελεσµατική άσκηση οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητάµε εισάγει, επίσης, ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού και φορολογικού χαρακτήρα και –το σπουδαιότερο- περιλαµβάνει µία ακόµη δέσµη
µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και του επιχειρηµατικού κόσµου.
Γνωρίζουµε ότι πολλοί κλάδοι της οικονοµίας, επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες, βρίσκονται σε κρίση. Γι’ αυτό και λαµβάνουµε,
όπου χρειάζεται, επιπρόσθετα µέτρα, όπως µε το νοµοσχέδιο
αυτό το οποίο περιλαµβάνει, όπως είπα και νωρίτερα, ευεργετικές διατάξεις για το σύνολο του επιχειρηµατικού κόσµου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής
µισθώµατος, ρυθµίζεται ο χρόνος κτήσης εισοδήµατος από
αγροτικές ενισχύσεις και άλλα πολλά, τα οποία πάρα πολύ ωραία
ανέπτυξε και ο εισηγητής µας, αλλά θα αναπτύξουν και οι Υπουργοί και στην Ολοµέλεια.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι
βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση, κάνοντας το καλύτερο δυνατό
για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που γεννάει η πανδηµία
του κορωνοϊού, ακολουθώντας βήµα-βήµα ένα συνεκτικό σχέδιο
για την ανάκαµψη και τη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεχίζω, κυρίες κύριοι συνάδελφοι –και εκεί θέλω να δώσω
έµφαση- στο άρθρο 39 που αφορά βεβαίως την περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι η ρύθµιση που φέρατε δεν
ήταν η αναµενόµενη. Είχα µείνει µε την εντύπωση πριν από τρεις
µήνες όταν κατέθεσα µία τροπολογία και είπατε ότι δεν θα συζητηθεί προκειµένου να φέρετε υπουργική που θα λύνει προβλήµατα όλης της Ελλάδας, ότι πράγµατι η πρότασή µου
–τουλάχιστον η δική µου, αλλά και των άλλων συναδέλφων- είχε
γίνει τότε κατανοητή.
Γιατί, λοιπόν, αυτή η ρύθµιση σήµερα δεν είναι ολοκληρωµένη;
Δεν είναι ολοκληρωµένη γιατί δίνει λύση µόνο σε ένα µέρος της
περιοχής όπου υπάρχει η απόφαση µε αριθµό 1151, που είναι
εντός σχεδίου και αυτά που ήταν πρώην δασικά. Τι, δηλαδή, δεν
περιλαµβάνει ακόµα και για τα εντός σχεδίου; Αυτά που δεν ήταν
δασικά. Δεν τα ακουµπάµε µε το άρθρο 39 που φέρατε.
Δεύτερον και κυριότερον ακόµα και γι’ αυτά που λύνετε, βάζετε προϋποθέσεις οι οποίες δεν ισχύουν πουθενά στην Ελλάδα!
Γιατί σε όλη την Ελλάδα, µε τον ν.3127/2003 η χρησικτησία είναι
είκοσι χρόνια και εσείς φέρνετε για τη Σαρωνίδα να είναι σαράντα χρόνια; Γιατί βάζετε για τη Σαρωνίδα να µην υπάρχει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής; Και αν υπήρχε πρωτόκολλο
αποβολής πριν από πενήντα χρόνια και σήµερα στο µέρος εκείνο
που είναι εντός σχεδίου έχει χτιστεί µία πολυκατοικία, τι θα πείτε
στους ανθρώπους; Θα τους πείτε να γκρεµίσουν την πολυκατοικία; Ρωτώ, για να συνεννοηθούµε επιτέλους!
Γι’ αυτό λοιπόν σας είπα ότι εγώ αυτό το άρθρο δυσκολεύοµαι
να το ψηφίσω, αρνούµαι να το ψηφίσω και είπα ότι πρέπει να
συµπληρωθεί. Τότε ο Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος µάς είπε
ότι επειδή δεν προλαβαίνουµε τώρα να το συµπληρώσουµε, καλύτερα να το αποσύρουµε και να το επαναφέρουµε ολοκληρωµένο. Σε αυτό τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος κ. Βορίδης που
συµµετείχαµε σε µια τηλεδιάσκεψη µε τον Υφυπουργό, συµφωνήσαµε να γίνει έτσι.
Εγώ ποτέ δεν είπα να αποσυρθεί. Είπα να συµπληρωθεί. Είπα
να ολοκληρωθεί. Αλλά ποιο είναι αυτό το περίφηµο πρόβληµα
γιατί είναι η τέταρτη, πέµπτη φορά που δίνεται παράταση αναστολής εκδικάσεων; Ποιο είναι αυτό το πρόβληµα; Το πρόβληµα
είναι ότι υπάρχει µία απόφαση σκοπιµότητας του 1872, η περίφηµη απόφαση 1151, για να µην πάρει ιδιώτης όλα τα ορυχεία
που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή, έρχεται και εκδικάζει µε
συνοπτικές διαδικασίες και λέει «αυτά ανήκουν στο δηµόσιο».
Και είναι όλη η περιοχή Λαυρίου και σήµερα Δήµου Σαρωνικού
µια τεράστια περιοχή που ανήκει στο δηµόσιο.
Μάλιστα η παραλαβή λέγεται ότι έγινε από το ελληνικό δηµόσιο
πώς; Όταν οι κλητήρες του δηµοσίου πήγαν στην κορυφή του
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βουνού και τους έδειξαν ποια περιοχή παίρνει το δηµόσιο. Δεν µετριόταν. Την πήραµε από την κορυφή του βουνού. Με αυτή την
περιοχή για πάρα πολλά χρόνια δεν ασχολήθηκε κανείς. Κι έρχεται
επί δικτατορίας να γίνει διάνοιξη του δρόµου Αθήνα - Λαύριο και
διαπιστώνουν οι κάτοχοι των εκτάσεων ότι δεν παίρνουν αποζηµίωση. Τότε για πρώτη φορά άκουσαν οι άνθρωποι –καταλαβαίνετε πώς ήταν οι κοινωνίες τότε- «δεν αποζηµιώνεστε γιατί υπάρχει
η απόφαση 1151 που απαγορεύει, γιατί είναι του δηµοσίου».
Τότε λοιπόν οι πολίτες της Κερατέας µε αφορµή αυτό έκαναν
προσφυγές και έρχεται ο αείµνηστος Μιλτιάδης Έβερτ το 1977
µε τον ν.719 και ρυθµίζει τα της Κερατέας µόνο. Εµείς τι λέµε;
Αυτό που ισχύει για την Κερατέα που τρεις φορές έχει κριθεί
συνταγµατικό, να ισχύει για όλη την έκταση της 1151 εντός και
εκτός σχεδίου. Τίποτα περισσότερο. Συνταγµατική ρύθµιση να
ισχύσει για όλη την περιοχή.
Και δεν µπορώ να καταλάβω πού είναι η δυσκολία, ποιο είναι
το πρόβληµα, ποιος µας κάνει τον αντίλογο, ποιος αµφισβητεί
περιουσίες ανθρώπων που έχουν χαρτιά και έχουν συµβόλαια.
Κανείς δεν µίλησε για δάσος, κανείς δεν µίλησε για τίποτε άλλο.
Μη τα παρερµηνεύουµε. Μιλάµε για περιουσίες που νόµιµα ανήκουν στους συµπολίτες µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα λοιπόν φέρατε µια πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, και
προς την σωστή κατεύθυνση και πρέπει να το πω. Δίνετε µια αναστολή εκ νέου µέχρι το τέλος Μαΐου, έχετε δεσµευτεί ότι θα σχηµατιστεί µια επιτροπή µε στελέχη των υπηρεσιών, αλλά και των
αυτοδιοικητικών, προκειµένου να καταρτίσουν µια τελική ρύθµιση που θα ικανοποιεί τους πάντες, δηλαδή θα είναι δίκαια για
όλους. Δεν έχω εγώ τίποτα να διεκδικήσω.
Με αυτό το πνεύµα λοιπόν πράγµατι αλλάζει το σκηνικό. Προφανώς ας µείνει το 39 για να δώσει λύσεις όπου δίνει. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Δεν υπήρχε από την αρχή. Αλλά
το σκηνικό το αλλάζει η δέσµευσή σας ότι µέχρι τέλος Μαΐου θα
έρθει µια ολοκληρωµένη ρύθµιση που πράγµατι θα δώσει οριστική, ριζική και ολοκληρωµένη λύση στο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βλάχο, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι γιατί πράγµατι µετά από τόσες κουβέντες σήµερα το
πρόβληµα έγινε κατανοητό. Θέλω να ζητήσω συγγνώµη από τον
Υπουργό και τον Υφυπουργό που αναγκαζόµαστε να τρώµε
χρόνο λέγοντας τα ίδια και τα ίδια, αλλά όταν ένα πρόβληµα που
όλοι συµφωνούµε ότι είναι σωστό, είναι δίκαιο δεν βρίσκει τη
λύση του, επόµενο είναι να γυρίζουµε γύρω γύρω και πολλές
φορές να χαλάµε και λίγο τις καρδιές µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Καββαδάς από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µια αναφορά στην οµιλία του εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. Όπως ακούστηκε, λίγο µε τρόµαξε, αλλά
τον ξέρω από παλιά τον Θεόδωρο Καράογλου, οπότε καταλαβαίνοντας και την αίσθηση του χιούµορ που έχει, πραγµατικά θα
συµφωνήσω µαζί του, όταν είπε ότι το 2021 είναι η χρονιά που
θα µετρηθούµε. Και θα συµφωνήσω πολιτικά µαζί του. Είναι πολύ
σωστή η διατύπωση πολιτικά. Αλλά ποιοι θα µετρηθούν και µε τι;
Το 2021, λόγω των µέτρων της Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και η Νέα Δηµοκρατία θα µετρηθεί µε τα προβλήµατα της κοινωνίας και θα µετρηθεί µε το αν µπορεί να δώσει
λύση στα προβλήµατα της κοινωνίας. Και κλείνοντας τα δύο χρόνια δυστυχώς της Κυβέρνησης τον Ιούλιο, θα πρέπει να κάνει και
έναν απολογισµό ως προς το τι έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Και πραγµατικά θα µετρηθεί µε τα προβλήµατα, µε την έννοια
ότι θυµούνται οι πολίτες, θυµούνται επιχειρηµατίες, θυµόµαστε
και εµείς και θα σας το θυµίζουµε συνέχεια. Δεν θα σας πω σήµερα για τους είκοσι εννέα άδικους φόρους γιατί έχει γίνει ανέκδοτο, το έχετε ξεχάσει κι εσείς. Θέλετε να παραγραφούν αυτά
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που βγάζατε και οι δύο ως αρµόδιοι τοµεάρχες της Νέας Δηµοκρατίας ως ανακοινώσεις. Δεν θέλω να σας τα ξαναπώ κι εγώ να
σας στεναχωρήσω. Αλλά θα µετρηθείτε µε αυτά που λέγατε προεκλογικά, εκείνα τα τεράστια πυροτεχνήµατα.
Θυµάµαι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά
«Σταθερό φορολογικό σύστηµα για τουλάχιστον πέντε χρόνια».
Έχετε µετρήσει από τότε που αναλάβατε την ευθύνη στο Υπουργείο Οικονοµικών πόσα νοµοσχέδια έχετε φέρει µε φορολογικές
διατάξεις; Είναι το τριακοστό πρώτο. Μέχρι να κλείσετε διετία
πόσα θα φέρετε; Διότι ακούµε συνέχεια ότι θα φέρετε και άλλα
και άλλα και τα λοιπά.
Έχετε την εµπειρία ότι δεν µπορεί να έχουµε φορολογικό σύστηµα που να µην είναι σταθερό και να ζητάµε επενδύσεις και
ανάπτυξη. Στοιχειώδης προϋπόθεση είναι και το λένε οι πάντες.
Θα µετρηθείτε επίσης και µε τα όσα λέγατε προεκλογικά αλλά
µερικοί το λένε ακόµα, διότι έχουν κρατήσει το ίδιο «σκονάκι» για
τη δήθεν καταστροφή που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στους µικροµεσαίους
και πόσο εσείς θα τους σώζατε και πόσο τους έχετε σώσει.
Θα µετρηθείτε λοιπόν µε βάση αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι οι
φορείς των παραγωγικών και των κοινωνικών φορέων, µε τα όσα
λέει η ίδια η ελληνική συνοµοσπονδία εµπορίου επιχειρηµατικότητας στο υπόµνηµα που έχει καταθέσει από 1η Φεβρουαρίου
που το έχετε και εσείς, στο οποίο δεν έχετε απαντήσει ακόµη
στοιχειωδώς. Θα πω πιο κάτω γι’ αυτήν την κοινοβουλευτική πρακτική. Δεν έχετε απαντήσει καν στα θέµατα που βάζουν.
Και παράκληση -όταν τελειώσετε βέβαια τον διάλογο µε τους
κυρίους συναδέλφους- να απαντήσετε σε αυτό το οποίο θέτουν
οι ίδιοι και είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Δώστε µία απάντηση.
Ζητούν θεσµοθέτηση και εφαρµογή ειδικού ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογαριασµού. Ναι ή όχι και για ποιον λόγο; Κι επίσης, ζητούν καθιέρωση µειωµένης-καταργηµένης προκαταβολής
φόρου εισοδήµατος εποµένου έτους και επίσης µεταβολή του
ορισµού των πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων.
Απαντήστε, λοιπόν, διότι θα µετρηθείτε µε το αν λύνετε τα
προβλήµατα αυτά, όπως θα µετρηθείτε και µε τον χώρο της
εστίασης, όχι έναν χώρο φιλικά διακείµενο στον ΣΥΡΙΖΑ, έναν
χώρο όµως πολιτικά εχθρικά απέναντι στη Νέα Δηµοκρατία, διότι
καταλαβαίνει τι έχετε κάνει στον τοµέα αυτό και έναν χώρο ο
οποίος έχει φτάσει να αντιστέκεται στα όσα λέει ο Υπουργός σας
που θέλει να πάρει τα κλειδιά από τα εστιατόρια και να τα κάνει
κρατικά -µάλλον αυτή είναι η φιλοσοφία που έχει, γιατί θέλει να
µαζέψει τα κλειδιά-, ένας χώρος ο οποίος στρέφεται πλέον µε
αγωγές εναντίον Υπουργών και ζητάει συγκεκριµένες αποζηµιώσεις.
Θα µετρηθείτε, επίσης, και µε τα όσα λέγατε περί ορθής νοµοθέτησης. Εγώ θα σας το θυµίζω σε κάθε νοµοσχέδιο, διότι την
προηγούµενη φορά που το είπα µου κάνατε παρατήρηση, κύριε
Υπουργέ, λέγοντάς µου «µην υπολογίζεις όλες τις σελίδες του
νοµοσχεδίου και µας λες για τόσες σελίδες». Όλες όµως οι σελίδες του νοµοσχεδίου πρέπει να µελετηθούν από εµάς για να
έρθουµε στη Βουλή.
Στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, λοιπόν, κατά την προσφιλή τακτική σας, φέρατε στη διαβούλευση είκοσι ένα άρθρα, σαράντα
τρία άρθρα τελικά έρχονται στην Ολοµέλεια συν πέντε άρθρα η
τροπολογία, σύνολο σαράντα οκτώ άρθρα. Και µας δώσατε σαράντα έξι ώρες για να διαβάσουµε διακόσιες δεκαεπτά σελίδες
και να ετοιµαστούµε. Ορθή νοµοθέτηση λέγεται αυτό κατά τη
γνώµη σας. Δεν ισχύει στη συγκεκριµένη περίπτωση σε καµµία
περίπτωση.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά για το νοµοσχέδιο, αλλά η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπός µας Κατερίνα Παπανάτσιου έχει
τοποθετηθεί µε πλήρη πολιτική επάρκεια πάνω σε αυτά τα ζητήµατα. Άρα, δεν θα πω για πάρα πολλά από αυτά.
Θα µιλήσω µόνο για το άρθρο 27, διατυπώνοντας ένα ερώτηµα
πρώτα απ’ όλα, το οποίο σας το έχουν απευθύνει λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονοµολόγοι, πολίτες. Πολλοί από αυτούς δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, διότι πίστευαν «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα»
που λέγατε για την ιδιοκτησία.
Ανοίγω µια παρένθεση. Στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ το Σάββατο
υπενθύµισα στους φίλους ιδιοκτήτες ότι τη µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ιδιοκτησία δεν τη θεσµοθέτησε ο ΣΥ-
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ΡΙΖΑ. Άλλα κόµµατα τη θεσµοθέτησαν και αύξαναν κάθε χρόνο
τον ΕΝΦΙΑ και έφτασαν τους φόρους περιουσίας από τα 650 εκατοµµύρια στα ακίνητα στα 3,4 δισεκατοµµύρια. Εµείς ήµασταν
το πρώτο κόµµα που δεν τον αυξάναµε ούτε ένα ευρώ ανά χρόνο
και το πρώτο κόµµα που καταφέραµε το 2019 και κάναµε τη µεγαλύτερη µείωση ΕΝΦΙΑ από τη θεσµοθέτησή του.
Έρχοµαι, όµως, στο άρθρο 27. Ερώτηµα: Θα δηλώσουν οι
ιδιοκτήτες ενοίκια που λόγω COVID δεν εισέπραξαν; Ναι ή όχι;
Και αν όχι, θα το λύσετε αυτό νοµοθετικά διότι ακόµα δεν έχει
λυθεί; Στο συγκεκριµένο άρθρο πολύ σωστά ενισχύονται οι ιδιοκτήτες. Πολύ σωστά. Και εµείς από την αρχή ζητούσαµε και µε
πάρα πολλές παρεµβάσεις µας να λύσετε αυτό το θέµα. Ποιοι
ιδιοκτήτες όµως; Φαντάζοµαι ότι όλοι ενδιαφερόµαστε να ενισχυθούν τα φυσικά πρόσωπα, οι µικροί και οι µεσαίοι ιδιοκτήτες,
όχι αυτοί που κατέχουν µεγάλο αριθµό ιδιοκτησιών, όχι αυτοί
που έχουν τεράστια εισοδήµατα. Σε έναν πίνακα του τµήµατος
οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 27, που θα τον
καταθέσω στα Πρακτικά, έχουµε κάνει µια επεξεργασία. Μπορεί
να έχουµε κάνει και λάθος.
Εξηγήστε µου, λοιπόν, λόγω της διαδικασίας του αφορολόγητου...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ όσο χρόνο χρειάστηκε ο κ. Βλάχος, παρά το ότι συµµερίζοµαι την αγανάκτησή
του.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το άρθρο 27 είναι αληθές ή όχι ότι φυσικό πρόσωπο µε 1.400 ευρώ µηνιαίο εισόδηµα από ενοίκια µε
τις διατάξεις που φέρατε θα έχει ένα όφελος 18,8 ευρώ τον
µήνα, ενώ ένας που έχει 12.000 ευρώ, θα έχει 3.367, ένας που
έχει 20.000 ευρώ θα έχει 6.104 από τη συνολική επίπτωση φόρου
εισοδήµατος, εισφοράς αλληλεγγύης κ.λπ.. Το ερώτηµα είναι
εάν ισχύουν αυτά ή όχι και αν αυτή η πολύ σωστή παρέµβαση
που κάνατε θα ενισχύσει τους µικρούς και τους µεσαίους ή τους
µεγάλους. Εµείς είµαστε σαφέστατα υπέρ του να δοθεί ενίσχυση
στους µικρούς και στους µεσαίους και όχι στους µεγάλους.
Κλείνω µε µία παρατήρηση που αφορά κυρίως το Προεδρείο
της Βουλής, αν και είµαι σε αµηχανία να τη διατυπώσω από αυτό
το Βήµα διότι δεν ξέρω πού πρέπει να την πω, στο Προεδρείο
της Βουλής ή στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πείτε την εσείς τώρα και
θα δούµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εγώ σέβοµαι, κύριε Αντιπρόεδρε, σέβοµαι τους ανθρώπους που έχουν αρχές και σέβοµαι αυτήν την
αρχή ότι «δεν κάνω δεκτή καµµία βουλευτική τροπολογία». Αυτό
όµως να µπει και στον Κανονισµό της Βουλής, για να µην ταλαιπωρούµαστε άδικα, να µην φέρνουµε τροπολογίες, να µην τις
καταθέτουµε. Να µπει µια διάταξη ότι δεν γίνονται δεκτές βουλευτικές τροπολογίες και ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγµα και
να περιµένουµε µια εναλλαγή της κυβέρνησης και να δούµε τι
θα κάνουν τότε όσοι βρεθούν στα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Όµως δεν είναι δυνατόν τα ζητήµατα αυτά να περνούν µε µία
οριζόντια διάταξη.
Και εκτός από αυτό εδώ έχουµε και µια άλλη πρωτοφανή κοινοβουλευτική διαδικασία. Έρχεται η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής µε την έκθεσή της και φέρνει µια σειρά παρατηρήσεις.
Με ξεπερνά το ότι σας διορθώνει µε βάση το λεξικό του Μπαµπινιώτη, ακόµα και στα ορθογραφικά. Φαντάζοµαι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε
περάσει κατά πολύ τον χρόνο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με ξεπερνάνε τα ορθογραφικά. Πάω στα ουσιαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Αλεξιάδη, µιλάτε
ήδη εννέα λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κλείνω τη φράση µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, κλείστε την.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Στη σελίδα 13 σχετικά µε το άρθρο 30
αναφέρει ότι οι εν λόγω παρεµβάσεις πρέπει να υπόκεινται σε
σαφείς όρους τους οποίους και διατυπώνει. Ερώτηµα: Το νοµοθέτηµά σας εξασφαλίζει αυτά που λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής; Ναι ή όχι;
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Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σε απάντηση του εύλογου ερωτήµατός σας -βεβαίως το καταλαβαίνετε και εσείς και
νοµίζω ότι το ξέρετε- να πω ότι δεν πρόκειται να µπει ποτέ τέτοια
διάταξη στον Κανονισµό της Βουλής, ότι απαγορεύονται οι βουλευτικές τροπολογίες, γιατί στην ουσία έτσι καταργείται η συζήτηση. Είναι ζήτηµα κυβερνητικής πρακτικής και όχι Προεδρείου
της Βουλής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι
αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει να είναι σαφές ότι
όταν έρχονται βουλευτικές τροπολογίες, πρέπει να µελετώνται,
να αξιολογούνται και να υπάρχει ποσοτικοποίηση αυτών. Αλίµονο
αν ερχόταν µε υπευθυνότητα ένας Υπουργός Οικονοµικών εδώ
και έκανε αποδεκτή κάποια τροπολογία, αν δεν την είχε µετρήσει
πρώτα. Άρα, το δηµοσιονοµικό αποτύπωµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για να αποδεχθείς κάτι. Συνεπώς, δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτές βουλευτικές τροπολογίες που δεν έχουν
ποσοτικοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά τον κ. Καββαδά, θα µιλήσει
ο κ. Γρηγοριάδης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
και κατόπιν η σειρά είναι η εξής: ο κ. Λοβέρδος από το Κίνηµα
Αλλαγής, ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και η κ. Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη σειρά τη λέω γιατί δεν αλλάζει.
Αµέσως µετά είναι ο κ. Μελάς κανονικά, αλλά δεν ξέρω αν θα
έρθει κάποιος πολιτικός αρχηγός κ.λπ..
Κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες µέρες
συµπληρώνουµε έναν χρόνο από την ηµέρα που η χώρα µας,
αλλά και όλη η ανθρωπότητα µπήκαν στη δίνη της πιο µεγάλης
δοκιµασίας µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το εύρος και ο υψηλός δείκτης κινδύνου της πανδηµίας δηµιούργησαν νέα δεδοµένα που αναπόφευκτα επηρέασαν την οικονοµική και κοινωνική
ζωή. Οι επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία είναι δεδοµένες
όπως άλλωστε και στην ελληνική.
Η κριτική που ασκείται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση στις
αλλεπάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που
περιλαµβάνουν µέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είναι κατώτερη των
περιστάσεων. Πριν από επτά και δέκα χρόνια ο λαϊκισµός είχε
πέραση. Ο λαϊκισµός κυβέρνησε τη χώρα, οι πολίτες υπέστησαν
τις επιπτώσεις, πλήρωσαν ακριβό τίµηµα. Γι’ αυτό και απέρριψαν
οριστικά τον λαϊκισµό.
Στη δίνη της πιο µεγάλης κρίσης η Ελλάδα εξακολουθεί και
έχει καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά στον αριθµό κρουσµάτων,
αλλά και στο υγειονοµικό πεδίο σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Στη δίνη της πιο µεγάλης οικονοµικής κρίσης η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές και αντλεί χρήµατα µε εξαιρετικά ευνοϊκούς
όρους. Πρόσφατα το ελληνικό δηµόσιο µέσα από την έκδοση
του δεκαετούς οµολόγου άντλησε 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε
το επιτόκιο να κινείται στο ιστορικό χαµηλό του 0,8%. Προφανώς
οι αγορές, αλλά και η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών
βλέπουν αυτό που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσποιείται ότι
δεν βλέπει, ότι υπάρχει µια σοβαρή και συγκροτηµένη Κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός που εµπνέει εµπιστοσύνη.
Τα µέτρα που ενεργοποιεί η Κυβέρνηση είναι διαρκή εδώ και
έναν περίπου χρόνο. Ανανεώνονται, επικαιροποιούνται, επέρχονται βελτιωτικές παρεµβάσεις, αλλά και προσαρµογές στα νέα δεδοµένα. Η διαπίστωση αυτή έχει ως πεδίο εφαρµογής το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, στο οποίο υπάρχουν ουσια-
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στικά µέτρα στήριξης όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις πανδηµίας. Αναφέροµαι στα κυριότερα από αυτά. Πρώτον η απαλλαγή από το σύνολο του ενοικίου για τους µήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές µε κρατική
εντολή έως τις 15 Ιανουαρίου. Είναι ένα µέτρο που περιλαµβάνει
χιλιάδες επιχειρήσεις, από το λιανεµπόριο και την εστίαση έως
τα τουριστικά καταλύµατα, τα τουριστικά γραφεία, τα κοµµωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα γυµναστήρια.
Δεύτερον, για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων στα οποία
οι µισθωτές απαλλάσσονται από το ενοίκιο προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ από το κράτος του 80% του ενοικίου -αν πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα- και του 60% του ενοικίου για τα νοµικά
πρόσωπα.
Τρίτον, απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται
το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος
του 2020.
Τέταρτον, υπάρχει η πρόβλεψη να µην καταχωρηθούν στον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» επιταγές που λήγουν µεταξύ 2 και 25 Ιανουαρίου,
εφόσον εξοφληθούν εντός εβδοµήντα πέντε ηµερών για όσους
πλήττονται από την πανδηµία. Επίσης, για τις επιταγές που έχουν
ηµεροµηνία εµφάνισης, λήξης ή πληρωµής από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου δίνεται παράταση εβδοµήντα πέντε
ηµερών.
Ανάλογα µέτρα στήριξης προβλέπονται και για τους κοµιστές
των επιταγών που συνδέονται µε την παράταση της προθεσµίας
καταβολής βεβαιωµένων οφειλών από ΦΠΑ. Όλοι οι άνθρωποι
της αγοράς γνωρίζουν ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η ρευστότητα. Χθες άνοιξε η πλατφόρµα για την επιστρεπτέα προκαταβολή πέντε, ώστε να µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για
ενίσχυση περίπου δέκα χιλιάδες νέες επιχειρήσεις που έκαναν
έναρξη δραστηριότητας από την 1η Νοεµβρίου του 2019 µέχρι
και τις 29 Φεβρουαρίου του 2020 και από την 1η Αυγούστου του
2020 µέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2020, οι οποίες είχαν αποκλειστεί αρχικά από τον πέµπτο κύκλο του προγράµµατος.
Άλλο ένα πολύ σηµαντικό χρηµατοδοτικό εργαλείο που ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων θεσµοθετείται µέσα από
το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Αναφέροµαι στην επιδότηση των παγίων δαπανών για τις επιχειρήσεις, που µπορεί να
περιλαµβάνει δαπάνες µισθοδοσίας, ενοίκια, λογαριασµούς
ΔΕΚΟ, αλλά και λειτουργικά έξοδα. Οι άµεσα ωφελούµενοι από
αυτή τη ρύθµιση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
πανδηµία και οι δαπάνες που µπορούν να επιδοτηθούν είναι
αυτές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν από τον Μάρτιο του 2020
έως τον Ιούνιο του 2021. Πληττόµενες επιχειρήσεις, µε βάση τα
όσα προβλέπονται στο κοινοτικό καθεστώς, είναι οι επιχειρήσεις
που έχουν υποστεί µείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση µε το 2019.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο ρευστότητος ιδιαίτερα για
τις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι, σχεδόν επιχαίροντας,
εκτιµούν ότι τα 7,5 δισεκατοµµύρια που είχε προϋπολογίσει η Κυβέρνηση για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζοµένων το 2021
δεν θα φτάσουν. Την απάντηση την πήραν από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Σταϊκούρα, που τόνισε ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παίρνει και άλλα µέτρα στήριξης για όσο
διάστηµα χρειαστεί, όπως γίνεται από την πρώτη στιγµή.
Να υπενθυµίσω ότι µέχρι σήµερα προχωρήσαµε σε αναστολές
πληρωµής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, µειώσαµε
τα ενοίκια σε επιχειρήσεις, εργαζόµενους και φοιτητές, προχωρήσαµε στην καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε µισθωτούς, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις και στην επέκταση των
επιδοµάτων ανεργίας και µια σειρά άλλων µέτρων στήριξης που
θα συνεχίσουν να λαµβάνονται και στο µέλλον.
Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα, ότι υπάρχουν κλάδοι,
όπως αυτός της εστίασης που πρέπει να στηριχθεί όχι µόνο
τώρα, αλλά και αργότερα, όταν επιχειρηθεί η επανεκκίνηση
αυτών των επιχειρήσεων. Θα είµαστε πρώτοι εµείς, οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, που θα καταθέσουµε προτάσεις, αλλά
και θα ζητήσουµε από την Κυβέρνηση να στηρίξει αυτούς τους
ανθρώπους.
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Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών κρίνει µε ωριµότητα και
µε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών και όλες οι µετρήσεις της
κοινής γνώµης, όσο και αν δεν αρέσουν σε κάποιους, επιβεβαιώνουν ότι αυτή η πλειοψηφία στηρίζει την Κυβέρνηση και περιβάλλει µε εµπιστοσύνη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Καββαδά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης, παραχωρεί τη θέση του στον κ. Λοβέρδο.
Κύριε Λοβέρδο, έτσι και αλλιώς, ήσασταν ο επόµενος οµιλητής, οπότε -αφού συνεννοηθήκατε οι δυο σας- έχετε τον λόγο.
Εγώ είπα ότι µέχρι την κ. Αχτσιόγλου δεν θα αλλάξει, αλλά εσωτερικές αλλαγές µπορούν να γίνονται µετά από συνεννόηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κ.
Γρηγοριάδη για την ευγένειά του. Η σειρά µου ήταν αυτή και
µιλώ στη σειρά µου µε τη δική του κατανόηση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ως προς το σχέδιο νόµου και ειδικά ως προς το θέµα της απογραφής, κατ’ αρχάς, την καταλαβαίνουµε, ως ΠΑΣΟΚ, ως Κίνηµα
Αλλαγής, ως µια µεγάλη ευκαιρία όχι απλώς καταγραφής αριθµών, αλλά και εξαγωγής πάρα πολύ σηµαντικών συµπερασµάτων
και όχι µόνο σε σχέση µε το πληθυσµιακό, το οποίο ξέρετε πάρα
πολύ καλά, γιατί η Εθνική Στατιστική Αρχή µάς έχει ενηµερώσει
ποια είναι η επιδείνωση της κατάστασης στον ελληνικό πληθυσµό
στη δεκαετία από το 2011 έως και σήµερα. Είναι µείον διακόσιες
χιλιάδες περίπου η διαφορά ανάµεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους.
Έχουµε κάνει επισηµάνσεις. Υπογραµµίζω στην οµιλία µου και
στα λίγα λεπτά που διαθέτω, ως Βουλευτής, την ανάγκη να συµµετάσχει η ΕΣΑΜΕΑ, δηλαδή οι ανάπηροι µε τη γνώση που
έχουν, στην αρµόδια Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και στο σύστηµά µας.
Θέλω να πω εδώ, γιατί υπερέβαλε ο κ. Βελόπουλος, ότι στη
Βουλή -στην προηγούµενη περίοδό της, όµως, που δεν ήταν το
κόµµα του εδώ και ο ίδιος- η πρωτοβουλία του δικού µας κόµµατος, του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε σε Διακοµµατική Επιτροπή, η οποία
κατέθεσε το πόρισµά της από το οποίο επιλέξατε µόνο το επίδοµα επί γεννήσεως και τίποτα άλλο.
Άρα, λοιπόν, οι αριθµοί της απογραφής πρέπει να δηµιουργήσουν προβληµατισµούς και πολιτικές. Διότι προβληµατισµοί
χωρίς πολιτικές δεν λένε απολύτως τίποτα. Επαναλαµβάνω: Το
Ινστιτούτο της ΕΣΑΜΕΑ να συµµετάσχει στη συµβουλευτική επιτροπή του ελληνικού στατιστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τα µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας,
δεν µπορεί να πει κανείς «όχι». Μπορεί, όµως, κανείς να επισηµάνει πόσο αργά προσχωρείτε στις προτάσεις µας σε ό,τι αφορά
την επιχειρηµατικότητα και την ενίσχυση στις πάγιες ανάγκες
των επιχειρήσεων. Προσχωρείτε σιγά-σιγά, χάνοντας πολύτιµο
χρόνο.
Επειδή πολλές φορές ο κοινοβουλευτικός διάλογος δεν δίνει
στην Κυβέρνηση αφορµές να βάλει «τον δάχτυλο επί τον τύπον
των ήλων», όταν το κάνει ο Τύπος, τότε το σκέφτεσαι κάπως διαφορετικά.
Εγώ κατέθεσα σε εσάς, κύριε Σταϊκούρα, µια ερώτηση, παίρνοντας αφορµή όχι από αυτά που σας έχω πει επανειληµµένα
στη Βουλή και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί µου από το ΠΑΣΟΚ,
από το Κίνηµα Αλλαγής, αλλά από αυτά που σας έθεσε η εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» την Κυριακή και ο κ. Καραµήτσος.
Συγκεκριµενοποιώ το ερώτηµά µου, το οποίο έχω θέσει πολλές φορές και σε εσάς και στον κ. Γεωργιάδη: Από τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ, που αποτελούν τις πολιτικές σας για την
ενίσχυση των εργαζοµένων, της επιχειρηµατικότητας, της οικονοµίας -που έχουν περάσει µέσα από τις τράπεζες, όµως- πρώτον, πόσα είναι τα ποσά αυτά και δεύτερον, πόσα είναι τα ποσά
που παρακρατούν οι τράπεζες και δεν τα έχουν διοχετεύσει στην
αγορά;
Θεωρώ ότι εδώ το ζήτηµα είναι κοµβικής σηµασίας, για να καταλάβουµε αν η Κυβέρνηση τα λέει όλα σωστά, αν δεν τα λέει
όλα σωστά και αν η Αντιπολίτευση που επισηµαίνει τα προβλή-
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µατα έχει και αυτή τα δίκια της στο πιο συγκεκριµένο ζήτηµα για
την Ελλάδα αυτή τη στιγµή, µετά την πανδηµία, που είναι η οικονοµία και όπως θα εµφανιστεί µε τη λήξη, όπως ελπίζουµε όλοι,
της πανδηµίας, ως πρόβληµα φτώχειας.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα είναι πρόβληµα οικονοµίας και ύφεσης.
Θα είναι πρόβληµα φτώχειας.
Συνδέω το θέµα της οικονοµίας, του αγώνα κατά της πανδηµίας, τα προβλήµατα φτώχειας που εµφανίζονται ήδη έντονα και
θα εµφανιστούν εντονότερα µε ένα ζήτηµα που σήµερα είναι
στην επικαιρότητα και θα σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε στον
αρµόδιο Υπουργό αυτά τα οποία θα πω και σχετίζονται µε τη Στατιστική που, ως Βουλευτής, πρώτος έχω επισηµάνει προ τριών
εβδοµάδων σε µια τηλεοπτική µου εµφάνιση, ότι από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτω εγώ, ως Βουλευτής, αλλά και ως
πρώην Υπουργός Υγείας, µου προκύπτει ότι πέραν αυτών που
δεν µπορούν να εµβολιαστούν και που εργάζονται στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας, πολλοί είναι αυτοί που αρνούνται τον εµβολιασµό, διότι έχουν τις απόψεις τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Είχα πει και ξαναλέω σήµερα ότι για όσους εργάζονται στα δηµόσια νοσοκοµεία ή και στα ιδιωτικά νοσοκοµεία, τα οποία εµφανίζουν καλύτερα στατιστικά και έρχονται σε πρώτη γραµµή
στη σύγκρουση µε τον ιό, µε τον COVID-19, ο εµβολιασµός πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Επαναλαµβάνω ότι και το Πειθαρχικό
Δίκαιο δίνει πολλές λύσεις για αυτόν που αρνείται, παρ’ ότι περνά
το στάδιο της ενηµέρωσης, που µπορεί να είναι πάρα πολύ λεπτοµερής και να κρατήσει όχι µια µέρα, αλλά µια και δυο εβδοµάδες.
Ενώ τα σκέφτοµαι αυτά και τα έχω πει διαβάζω σήµερα στην
εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» -και πραγµατικά εντυπωσιάζοµαι, το υποστηρίζω και το αναφέρω στη Βουλή των Ελλήνων- το άρθρο του
γιατρού, διευθυντού στον Ευαγγελισµό, του Γιάννη Δατσέρη, ο
οποίος τιτλοφορεί το κείµενό του ως «Γιατρός που δεν εµβολιάζεται βλάπτει» και το συνδέει και µε τον όρκο του Ιπποκράτη. Εγώ
το γενικεύω: γιατρός και νοσηλευτής, όποιος είναι στη µάχη κατά
του COVID-19. Και καταλήγει: «Συµφωνώ και επαυξάνω στην
υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού εναντίον του COVID-19 από
τους υγειονοµικούς. Θα αρκούσαν µία-δύο εβδοµάδες για την
ενηµέρωση όσων δεν έχουν επαρκή συνάφεια µε τα ιατρικά δεδοµένα. Μετά επιβάλλεται καθολικότητα στην εφαρµογή και επί
αρνήσεων προσδιορισµός των διοικητικών επιπτώσεων». Συµπληρώνω: προς Θεού όχι απόλυση, αλλά οπωσδήποτε εφαρµογή
του υπολοίπου πειθαρχικού για εκείνον ο οποίος παραλόγως αρνείται ενώ είναι στην πρώτη γραµµή της µάχης και φυσικά εάν
αρρωστήσει βλάπτει όχι µόνο τον εαυτό του και την οικογένειά
του, αλλά συνολικότερα την κοινωνία.
Έχω να πω πάρα πολλά, δεν έχω χρόνο. Σηµειώνω τη συµφωνία µας για το άρθρο 40, κύριε Σταϊκούρα. Δίνετε µία λύση που
φαίνεται επαρκής και χωρίς καθυστερήσεις για τους εργαζοµένους στον «ΔΟΛ». Υποσχεθήκατε µία βελτίωση της ρύθµισης για
να περιλάβει χωρίς καθυστερήσεις, εδώ και τώρα, τη λύση του
προβλήµατος και των εργαζοµένων στο «MEGA». Αγωνιούν οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω αν έχετε ήδη, ενώ δεν ήµουν στην Αίθουσα, καταθέσει τη σχετική σας παρέµβαση ή θα την
καταθέσετε στην πορεία της συνεδρίασης σήµερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα την
καταθέσω σαν νοµοτεχνική.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία, αυτό είναι µία εξαιρετικά καλή
διαβεβαίωση για τους ανθρώπους. Φαντάζοµαι ότι οι διατυπώσεις θα είναι επαρκείς για να καλύψουν το πρόβληµα.
Κυρία Πρόεδρε, µήπως έχω ένα λεπτό ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα σας δώσω ένα
λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω επίσης να στηρίξω το άρθρο 41
για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, γιατί είναι µία πάρα πολύ σηµαντική ρύθµιση. Και από την πλευρά του κόµµατός µας νοµίζω,
κύριε Κατρίνη, έχουµε εκφραστεί µε άνεση εδώ και πολύ καιρό
ως προς το θέµα αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Με ηράκλειο σθένος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και θα ήθελα να επωφεληθώ της ση-
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µερινής µου παρεµβάσεως για να αναφερθώ για ένα θέµα το
οποίο έχω ξεκινήσει στη Βουλή των Ελλήνων πρώτος συζητώντας όχι µε εσάς, αλλά µε τον κ. Ζαββό, για το θέµα της bad bank.
Σας πρότεινε ο κ. Σκανδαλίδης να ενηµερωθούµε από τον κ.
Στουρνάρα για το πώς πορεύεται ο ΗΡΑΚΛΗΣ. Σηµειωτέον, ανά
εξάµηνο η Βουλή έπρεπε από τον νόµο και τις διαβεβαιώσεις του
κ. Ζαββού να ενηµερώνεται. Δεν έχει γίνει αυτό. Είµαι εδώ από
την αρχή της κοινοβουλευτικής αυτής περιόδου αρµόδιος για τα
θέµατα αυτά. Έχω παρακολουθήσει τις υποσχέσεις. Δεν έχει
γίνει ενηµέρωση. Άρα εδώ αθετείτε δεσµεύσεις.
Και δεύτερον, πρέπει να έρθει ο κ. Στουρνάρας γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος διαφωνεί µε τις τοποθετήσεις του κ. Ζαββού
ότι είναι επαρκής ο ΗΡΑΚΛΗΣ και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, για
να συζητήσουµε το θέµα της bad bank.
Γιατί το λέω τώρα εγώ αυτό; Τα έχουν πει συνάδελφοί µου.
Γιατί διαβάζοντας προσεκτικά τι απαντήσατε στον κ. Σκανδαλίδη
βλέπω να λέτε ότι «ναι, να έρθει ο κ. Στουρνάρας και όποιος
άλλος θέλετε». Αυτό το «όποιος άλλος θέλετε» µε παρέπεµψε
στην υποχρέωσή µου να πάρω τον λόγο. Γιατί; Γιατί εµείς δεν είπαµε όποιον άλλον θέλουµε. Εµείς λέµε, πρώτον, να έρθει ο
Υπουργός, που είναι αρµόδιος και αθετεί τις υποσχέσεις του και
τις δεσµεύσεις του για την πορεία του Ηρακλή. Και δεύτερον, να
έρθει εκείνος ο άνθρωπος, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, που είναι γνωστό τοις πάσι ότι είναι υπέρ της δηµιουργίας
της bad bank, µιας πολιτικής που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την οποία αρνείστε να υιοθετήσετε.
Εσείς απ’ ό,τι έχω καταλάβει από τις παρεµβάσεις σας δεν το
αρνείστε από θέση αρχής, αλλά κατά κάποιον τρόπο λέτε θα το
δούµε. Τώρα περνάει ο καιρός και εµείς θέλουµε να το δούµε.
Και πριν το δούµε, όµως, να ακούσουµε από τα πιο υπεύθυνα
τραπεζικά χείλη πώς έχει η κατάσταση µε τα κόκκινα δάνεια,
πόσο αυξήθηκε λόγω της πανδηµίας λογικά -εδώ δεν µεµφόµαστε την Κυβέρνηση προφανώς- και ποιο µέσο µπορούµε να βάλουµε κάτω στο τραπέζι ως Εθνική Αντιπροσωπεία να το
θεσπίσουµε, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε την οικονοµία
και τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαρι-
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στώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχει σταλεί επιστολή από εµένα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων µε την οποία η Κυβέρνηση ζητά να συζητηθεί το
θέµα των προοπτικών του τραπεζικού συστήµατος µε ιδιαίτερη
έµφαση στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
όποτε κρίνει η Βουλή και η αρµόδια επιτροπή. Άρα έχει αναλάβει
την πρωτοβουλία ήδη η Κυβέρνηση.
Δεύτερον, όταν είπα «όποιοι», θα το δείτε µέσα στην επιστολή,
αναφέροµαι προφανώς και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και
αναφέροµαι προφανώς και στους διαχειριστές. Άρα το «όποιοι»
πήγαινε σε αυτήν την αναφορά.
Για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις πράγµατι ξεκινάω από αυτό
που θίξατε. Θα αναφερθώ όµως και σε δυο-τρεις επιπρόσθετες.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του σχεδίου νόµου µετά τις
λέξεις «του πίνακα κατάταξης» προστίθενται οι λέξεις «καθιστάµενων αυτοδικαίως άκυρων των µη αµετάκλητων πινάκων κατάταξης που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος,
υποχρεούµενου αµελλητί του ειδικού διαχειριστή σε σύνταξη
αναµορφωµένου πίνακα». Νοµίζω ότι καλύπτει απολύτως αυτό
το οποίο είχε τεθεί, µε ασφάλεια.
Επίσης να προσθέσω ότι στις νοµοτεχνικές που µόλις καταθέτω στο άρθρο 27 για τα µισθώµατα περιλαµβάνονται ρητώς
και τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς
και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Επίσης θέλω να σας πω ότι στο άρθρο 28 για τις επιταγές ενσωµατώνουµε παρατηρήσεις που άκουσα και από συναδέλφους
ως προς τις ηµεροµηνίες, µε στόχο να µην καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς των
τραπεζών, άρα καλύπτουµε και αυτό το χρονικό διάστηµα που
µπορούσε να δηµιουργηθεί αυτές τις δυο-τρεις ηµέρες που συζητάµε στη Βουλή.
Διορθώνουµε στο άρθρο 34, για να µην καταβάλλουν οι αγρότες -ήταν και πρόταση του αρµόδιου Υφυπουργού- πρόστιµα για
εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων µεταβολών, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσµία υποβολής δηλώσεων µεταβολών µέχρι
31-3-2021 για το έτος 2021.
Καταθέτω τις σχετικές νοµοτεχνικές στα Πρακτικά. Εκτιµώ ότι
θα είναι οι τελευταίες, για να ενηµερώσω και το Προεδρείο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για δέκα
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εµείς χαιρόµαστε, κύριε Υπουργέ, που
την τροπολογία που καταθέσαµε και εµείς τουλάχιστον στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 την κάνετε αποδεκτή και προφανώς
θα την υπερψηφίσουµε.
Είχαµε βεβαίως και άλλη µία παράγραφο στην τροπολογία που
έχουµε καταθέσει. Λέµε ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς και νέες διαδικασίες πτώχευσης
αναφορικά µε τις αξιώσεις εργαζοµένων. Γιατί; Από τη στιγµή
που παίρνουµε την απόφαση να κάνουµε µία σωστή διάταξη θα
πρέπει αυτή να επεκταθεί και σε οµοειδείς, ανάλογες περιπτώσεις.
Σας καλούµε µέχρι το τέλος της συνεδρίασης να δείτε σοβαρά
και τη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας. Με την πρώτη παράγραφο συµφωνούµε και ήταν και δική µας πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Κλέων Γεωργιάδης, ο οποίος είναι και βιαστικός.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, θα ξεκινήσω
την οµιλία µου γιατί δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν έχω το
ηθικό δικαίωµα, θυµίζοντας σε όλους σας, αλλά και σε όλους
όσοι µας ακούνε αυτήν τη στιγµή από τα σπίτια τους ότι είναι σε
εξέλιξη αυτήν τη στιγµή ένα πανσπουδαστικό συλλαλητήριο, το
δεύτερο µέσα σε δύο εβδοµάδες, από τη σπουδάζουσα φοιτητική νεολαία µας και όσους θέλουν να την υποστηρίξουν, όπως
θα ήµουν και εγώ ένας από αυτούς αν δεν είχα το χρέος να είµαι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και να εκπροσωπώ το ΜέΡΑ25
στη Βουλή µας.
Είναι πολύ σηµαντικό το συλλαλητήριο που γίνεται αυτήν τη
στιγµή για πάρα πολλούς λόγους και κυρίως γιατί δείχνει την αυθόρµητη διάθεση των ανθρώπων που τους αφορά άµεσα το νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε την επόµενη εβδοµάδα σε αυτόν
εδώ τον χώρο, στη Βουλή µας, την άρνησή τους, την αντίθεσή
τους, την πάνδηµη άρνηση, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το νοµοσχέδιο. Επίσης, γιατί δείχνει ότι σιγά-σιγά οι νεότεροι Έλληνες
αρχίζουν πάλι να γίνονται µαχητικοί και να διεκδικούν τα δίκαιά
τους.
Είναι για εµάς πάρα πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το συλλαλητήριο και για έναν δεύτερο λόγο, γιατί καταλύει στην πράξη την
απαγόρευσή σας για το δηµοκρατικό µας δικαίωµα να συγκεντρωνόµαστε και να διαδηλώνουµε. Αφού κρυφτήκατε επί µήνες
πίσω από το ψέµα ότι τάχα, δήθεν η επιτροπή λοιµωξιολόγων και
επιδηµιολόγων έχει διατυπώσει ρητά την ανησυχία της για τις
ανοικτές συγκεντρώσεις απεδείχθη όταν ρίξαµε µια µατιά και
εµείς ως Έλληνες Βουλευτές στα πρακτικά της ότι ουδέποτε έχει
εκφέρει καν γνώµη για ένα τέτοιο θέµα. Άρα ήταν µια πρόφαση
η απαγόρευση των συγκεντρώσεων.
Και µια και µιλάµε για αυτό το πανσπουδαστικό συλλαλητήριο,
θα µου επιτρέψετε να συνεχίσω την οµιλία µου µε µία αναφορά
σε κάποια λεγόµενα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που
µοιάζει πια µε ευφηµισµός να είναι αυτός ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, µε τις δράσεις τις πολιτικές τις µέχρι τώρα, αυτός που
προστατεύει υποτίθεται τους πολίτες, ενώ είναι φανερό και πανθοµολογούµενο ότι τους επιτίθεται και µάλιστα, µε ωµότατο
τρόπο.
Είπε χθες ή προχθές ο Υπουργός σας -σε εισαγωγικά διαβάζω,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να συναισθανθείτε τον κίνδυνο
του φασισµού που πλησιάζει: «Η συνήθειά τους» εννοώντας τους
πρυτάνεις µας, όλους, συλλήβδην «να διευθύνουν ανεχόµενοι
και συνυπάρχοντας µε τις ακραίες - βίαιες µειοψηφίες, δεν αποτελεί προσόν για αυτούς. Δυστυχώς, είναι οι ίδιοι µέρος του προβλήµατος.». Και συνέχισε χαρακτηρίζοντας τους πρυτάνεις µας
-τους πρυτάνεις όλων µας, µας και σας, τους πρυτάνεις των παι-
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διών µας-, χαρακτηρίζοντάς τους «εθισµένους στην απειλή κακοποίησης».
Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι ένας από τους πρυτάνεις που είναι εθισµένος στην απειλή κακοποίησης και ένας από αυτούς που έχει
συνηθίσει να ανέχεται ακραίες µειοψηφίες, είναι και αυτός για
τον οποίο εµείς αγανακτήσαµε από αυτό το Βήµα, που ανάγκασαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποια φασιστοειδή κατά τη γνώµη
µας, να κρεµάσει µία ταµπέλα µέσα στο γραφείο του στον λαιµό
του, λέγοντας «είµαι υπέρ των καταλήψεων». Αυτό είναι ένα
είδος φασισµού.
Και ένα άλλο είδος φασισµού είναι ο Υπουργός Προστασίας
των πολιτών µιας χώρας να λέει συλλήβδην ότι όλοι οι πρυτάνεις
τρέφουν την ανοµία, την ανέχονται και ότι είναι µέρος του προβλήµατος.
Επίσης, είπε χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης -πάντα διαβάζω σε εισαγωγικά, για να µην µου λέει κανείς ότι διαστρεβλώνω: «Ο νόµος
για τις συναθροίσεις θεωρήθηκε casus belli από κάποιους. Τι
έγινε, τελικώς; Εµποδίστηκε κανείς να διαδηλώσει;».
Του απαντάµε εµείς ευθέως: Αν εµποδίστηκε, λέει, κύριε Χρυσοχοΐδη; Εµποδιστήκαµε, κατ’ αρχάς, εµείς, επτά Βουλευτές του
ΜέΡΑ25, να διαδηλώσουµε ειρηνικότατα -γιατί είµαστε ειρηνικοί
φύσει και θέσει- µπροστά στην Αµερικάνικη Πρεσβεία στην επέτειο της 17ης Νοεµβρίου, στην επέτειο του Πολυτεχνείου µας.
Με απειλή σωµατικής βίας εµποδιστήκαµε επτά Βουλευτές, την
ίδια ηµέρα που όχι απλώς απειλήθηκαν, αλλά εδάρησαν τρεις
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Τίποτα δεν έγινε, σύµφωνα µε τον κ. Χρυσοχοΐδη. Είδατε να
έγινε τίποτα; Ναι, είδαµε. Απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις σε
αυτή τη χώρα.
Εµείς, λοιπόν, οι επτά Βουλευτές το πάθαµε αυτό. Το έπαθαν
και οι Βουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι, τελικά, δεν γλίτωσαν τον ξυλοδαρµό από τις µονάδες αποκατάστασης της τάξης.
Αν εµποδίζονται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αυτόν τον
τρόπο οι Βουλευτές, οι αιρετοί, οι εκλεγµένοι, αν βάρβαρα καταπατώνται συνταγµατικά δικαιώµατα των αντιπροσώπων του
λαού, σκεφτείτε τι παθαίνει ο λαός. Και το λέω αυτό, γιατί σκεφτείτε πόσο κινδυνεύουν αυτοί που έχουν την τόλµη και το θάρρος να είναι εδώ απ’ έξω σήµερα και να διεκδικούν τα δικαιώµατά
τους για ένα πανεπιστήµιο το οποίο δεν θα είναι κλειστό µόνιµα
-όπως είναι εδώ και έναν χρόνο κοντά- και το οποίο δεν θα έχει
πανεπιστηµιακή αστυνοµία. Σας είπα και την προηγούµενη φορά
ότι είναι ένα οξύµωρο σχήµα αυτό από µόνο του. Κάντε µία
παύση στον χρόνο, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και ακούστε
τη φράση: «πανεπιστηµιακή αστυνοµία». Είναι παράλογο, σας βεβαιώνω.
Είπε και άλλα ο κ. Χρυσοχοΐδης, πολλά και πάρα πολύ ωραία.
Θα σταθώ µόνο σε ένα που ήταν καταπληκτικό και νοµίζω ότι θα
πρέπει να έχουµε µία απάντηση από κάποιον Υπουργό της Κυβέρνησης, κύριε Σταϊκούρα, ή και από τον Πρωθυπουργό, ακόµα
καλύτερα.
Είπε επί λέξει: «Κανείς δεν θέλει την Αστυνοµία στα πανεπιστήµια ούτε η ίδια η Αστυνοµία, που δουλειά της είναι, βέβαια, το οργανωµένο έγκληµα. Ούτε η δουλειά µας εµάς είναι η παρακολούθηση της τήρησης των µέτρων του COVID-19 από τους πολίτες. Η ΕΛ.ΑΣ.» ο Υπουργός σας το είπε «είναι το ύστατο καταφύγιο, όταν» -πότε;- «το σύστηµα δεν δουλεύει».
Ουπς, κύριε Χρυσοχοΐδη, τι εννοείτε; Το σύστηµα δεν δουλεύει; Τι εννοείτε; Πώς έτσι; Τόσοι επιτελικοί άριστοι έχετε µαζευτεί και δεν µπορείτε να κάνετε το σύστηµα να δουλέψει, χωρίς
τη συνδροµή της Αστυνοµίας;
Και αν, τελικά, η Αστυνοµία είναι ικανότερη από εσάς στην εύρυθµη λειτουργία του όλου συστήµατος, γιατί δεν της παραχωρείτε, επιτέλους, τη θέση σας να κυβερνήσει; Τότε θα έχουµε και
επισήµως αστυνοµική δηµοκρατία στην Ελλάδα.
Ανεπισήµως η αστυνοµική δηµοκρατία στην Ελλάδα ήδη είναι
πραγµατικότητα, αν ακούσατε τι µας είπε ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών χθες. Μας θύµισε τον αείµνηστο Γεώργιο Παπαδόπουλο της δικτατορίας. Είπε περίπου ότι είναι ασθενής η
κοινωνία και χρειάζεται η Αστυνοµία για να δώσει γιατρειά.
Θα περάσω στα πιο σηµαντικά θέµατα. Δεν µπορούσα να κρατηθώ να µην τα πω αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Θα
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περάσω τώρα στα θέµατα της οικονοµίας και της πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολύ συχνά τίθεται σε όλους µας
-και στην κοινωνία και εδώ µέσα- το δίληµµα «υγεία ή οικονοµία;».
Τι κάνουµε; Κλείνουµε εντελώς την οικονοµία για την υγεία ή
µήπως πρέπει να ρισκάρουµε λίγο παραπάνω τη δηµόσια υγεία
για την επιβίωση τελικά της εθνικής µας οικονοµίας;
Ξέρετε κάτι, όλοι σας, αλλά εσείς κυρίως, αγαπητότατε κύριε
Σταϊκούρα; Κατά τη γνώµη µας το δίληµµα αυτό είναι όχι µόνο
αυθύπαρκτο, αλλά και εντελώς ψευδεπίγραφο. Γιατί, κατά τη
γνώµη µας και κατά τη γνώµη της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, εσείς, η διακυβέρνησή σας δηµιούργησε το ανύπαρκτο, κατά τη γνώµη µας, αυτό δίληµµα. Και πώς το
δηµιούργησε; Μα, µε τις ατέλειωτες παλινωδίες σας στην αντιµετώπιση αυτής της πανδηµίας.
Θυµίζω: Από τον περασµένο Ιούνιο µέχρι σήµερα ελάχιστα
τεστ, όταν σας εκλιπαρούσαµε όχι µόνο εµείς, αλλά ο Εθνικός
Οργανισµός Αιµοδοσίας σάς έλεγε επί µήνες µε µηνύµατα «Έχω
τη δυνατότητα να σας παράσχω χίλια τεστ την ηµέρα. Γιατί δεν
µε χρησιµοποιείτε;». Τρία πανεπιστήµια σας έστελναν πέρυσι τον
Απρίλιο e-mails, τα οποία έλεγαν «Να σας δώσουµε την τεχνογνωσία µας, για να κάνετε τεστ. Γιατί δεν τα χρησιµοποιείτε;».
Κοιτάξτε τι έγινε µετά από αυτό. Αφού δεν το κάνατε αυτό, τον
περασµένο Ιούνιο ανοίξατε -όπως θυµάστε πολύ καλά- την οικονοµία. Με τι παλινωδίες, όµως; Στην αρχή µας είπατε «Θα ανοίξουµε, αλλά τα αεροσκάφη που θα έρχονται στη µεσαία σειρά
καθισµάτων δεν θα έχουν τουρίστες. Θα έχουν µόνο στις δύο
ακραίες». Μόλις ο κολοσσός -δεν ξέρω πώς λέγεται- είπε «Ωραία,
δεν ξαναπατάω το πόδι µου στην Ελλάδα», είπατε «Δεν πειράζει,
ας πεθάνουµε κιόλας, αρκεί να έρθει ο κολοσσός στην Ελλάδα».
Γιατί το είπατε αυτό; Για τα έσοδα του τουρισµού. Πόσα ήταν τα
έσοδα του τουρισµού; Σύµφωνα µε τις δικές σας µετρήσεις, 3
δισεκατοµµύρια ευρώ. Πόσα ήταν τα έξοδα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, επειδή ανοίξατε τον τουρισµό; Με ποιον τρόπο τον
ανοίξατε; Ανά εβδοµήντα άτοµα ένα δειγµατοληπτικό τεστ. Και
όταν γέµισαν όλα τα νησιά µας από κρούσµατα, αρχίσατε να κάνετε πραγµατικά τεστ.
Ελάχιστα, λοιπόν, τεστ στα σύνορα. Καράβια και αεροπλάνα,
που µας είχατε τάξει ότι θα έχουν µέτρα ασφαλείας, µόλις οι
φίλοι σας εφοπλιστές ή οι ξένοι κολοσσοί της «BOEING» είπαν
«δεν πατάµε το πόδι µας», αµέσως είπατε «Εντάξει, δεν πειράζει.
Μπείτε όλοι στα καράβια. Στριµωχτείτε στα αεροπλάνα».
Σχολεία και µέσα µαζικής µεταφοράς. Χώροι εργασίας σε εργοστάσια, κύριε Σταϊκούρα, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν σαν
σαρδέλες και µεταφέρονται µε βανάκια για να πάνε στον χώρο
εργασίας τους σαν σαρδέλες. Σχολεία τα οποία ανοίγουν και
κλείνουν ανά εβδοµάδα ή το πολύ-πολύ ανά µήνα και µάλιστα,
ανάποδα από τη φορά της πανδηµίας. Οι ίδιοι οι Υπουργοί έχουν
οµολογήσει ότι αναγκαστήκατε να κλείσετε τα σχολεία την εποχή
που η πανδηµία ήταν σε µεγαλύτερη ύφεση από αυτή που είναι
τώρα που τα ξανανοίγετε.
Το πιο σηµαντικό, όµως: Παλινωδίες στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας µας. Καµµία -θα το λέω κάθε φορά µέχρι να το εµπεδώσουµε όλοι εδώ και ο ελληνικός λαός απ’ έξω-, καµµία απολύτως
-είναι εκπληκτικό θράσος- πρόσληψη γιατρού µέχρι σήµερα µόνιµη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας! Προκαλώ οποιονδήποτε
να µου δώσει ονοµατεπώνυµο.
Ένα οµιχλώδες νούµερο πλανάται τόσους µήνες από πάνω
µας. Το δίνει πάντα ή ο Υπουργός ή ο Αρχηγός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο νούµερο αυτό είναι ένα οµιχλώδες νούµερο για
επτά χιλιάδες ανθρώπους. Αρνείται συστηµατικά ο κάθε υπεύθυνός σας να πει τι είναι αυτοί οι επτά χιλιάδες άνθρωποι. Πόσοι
από αυτούς είναι γιατροί. Πόσοι από αυτούς είναι τραυµατιοφορείς. Πόσοι από αυτούς είναι υγειονοµικό προσωπικό. Πόσοι από
αυτούς είναι καθαριστές και καθαρίστριες.
Ξέρετε γιατί το αρνείστε; Γιατί µόλις δώσετε το νούµερο, θα
αποκαλυφθεί πόσο µικρός είναι ο αριθµός των ιατρών που έχουν
προσληφθεί, έστω µε αυτόν τον στρεβλό και παράλογο και ανήθικο τρόπο για έξι µήνες ή για δώδεκα µήνες. Να τους πετάξουµε
µόλις ρισκάρουν τη ζωή τους και µας καθαρίσουν από την πανδηµία. Να πάνε στα αγύριστα. Να µην διοριστούν ποτέ αυτοί οι
γιατροί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ρωτάω, κύριε Σταϊκούρα, σαν Υπουργό Οικονοµικών, είναι
ή δεν είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγµή, σήµερα, δύο χρόνια σχεδόν µετά -µάλλον επί δύο σχεδόν ολόκληρα χρόνια, για την ακρίβεια επί δεκαοκτώ µήνες-, χρωστάτε όλες ανεξαιρέτως τις
υπερωρίες όλων των γιατρών και των υγειονοµικών; Και εννοώ
τις έκτακτες υπερωρίες, αυτές που προέκυψαν λόγω των έκτακτων συνθηκών. Είναι αλήθεια και το ξέρετε.
Θα µου πείτε γιατί δεν τα λέω στον Υπουργό Υγείας. Του τα
λέω, αλλά τώρα είστε εσείς εδώ.
Εντελώς ανακόλουθο άνοιγµα, κύριε Σταϊκούρα µου -µε συγχωρείτε θα το πω έτσι ωµά- του λιανεµπορίου. Κάθε φορά το κάνετε αυτό. Το ανοίγετε για δυο, τρεις ηµέρες ή για µία εβδοµάδα
ή για µιάµιση εβδοµάδα, σε χρόνο που τελικά δεν επιτρέπει
στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες όχι να ρεφάρουν µερικώς,
αλλά ούτε καν να ξεστοκάρουν τα εµπορεύµατα που έχουν χρεωθεί, γιατί τους είχατε υποσχεθεί ότι δεν θα κλείσετε τα µαγαζιά
τους. Ταυτοχρόνως, στο ίδιο µικρό αυτό διάστηµα, που οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν, όπως σας είπα, ούτε καν να ξεστοκάρουν, προλαβαίνει µια χαρά η πανδηµία να ξεπεράσει τα χίλια
διακόσια κρούσµατα την ηµέρα. Τόσο έφτασε. Μιάµιση βδοµαδούλα.
Είναι εκπληκτική η παλινωδία. Είναι εκπληκτικό το πόσο αναποτελεσµατικό είναι στον νέο τοµέα και το πόσο αποτελεσµατικό
στο κακό. Στο καλό δεν πετυχαίνει τίποτα, στο κακό τα πάντα.
Σας θυµίζει αυτό το άνοιγµα τίποτε; Το προαναφερθέν άνοιγµα
του τουρισµού που έκανα πιο πριν. Απεδείχθη εντελώς ανεπαρκές, όπως σας είπα, κ.λπ..
Ο κατάλογος µε τις παλινωδίες σας πραγµατικά δεν έχει
τέλος. Δεν έχει τέλος. Θυµηθείτε ότι η χώρας µας τον Ιούνιο ήταν
το καλό παράδειγµα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τον Νοέµβριο έφτασε για δύο εβδοµάδες να «νικάµε» -σε πολλά εισαγωγικά-, να υπερβαίνουµε τους ηµερήσιους θανάτους ανά
πληθυσµό τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και έβγαιναν
Υπουργοί και πρωθυπουργοί να υποστηρίζουν µήνες τώρα ότι
δεν έκαναν κανένα λάθος. Αυτό προέκυψε από τον ουρανό. Απεδείχθη, λοιπόν, εντελώς ανεπαρκές.
Πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Σταϊκούρα, δεν βρίσκετε και εσείς
τη ρήση του Κρίτωνα Αρσένη για την αντιµετώπιση των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών; Σας είπε περίπου, σας κατηγόρησε ότι
τους κάνετε ό,τι ακριβώς έκανε η τρόικα στη πατρίδα µας. Τους
δανείζετε µε το στανιό, αφού ξέρουµε ότι αυτό όχι απλώς πτωχαίνει µια χώρα, αλλά την κρατάει αεί, εις τους αιώνας των αιώνων αµήν πτωχευµένη. Τουλάχιστον τα έντεκα αυτά χρόνια την
κρατάει αυτή η µέθοδος της πιστωτικής κάρτας, της έντοκης πιστωτικής κάρτας.
Αυτό το µοντέλο που σκότωσε την οικονοµία της χώρας µας
το χρησιµοποιείτε εσείς σαν ένας έγκριτος και έγκυρος οικονοµολόγος απέναντι στους πολίτες της χώρας που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν παρά τον θάνατο της πατρίδας τους και
κρατάνε ακόµη µε νύχια και µε δόντια τις επιχειρήσεις τους ανοικτές; Αυτό κάνετε, επιστρεπτέες προκαταβολές.
Σας έχει πει ο κ. Βαρουφάκης και όχι µόνο ο κ. Βαρουφάκης,
όλη η Αντιπολίτευση σας εγκαλούν από πέρυσι. Σας λένε ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις, τις έξτρα περιπτώσεις της πανδηµίας και πείτε µου αν είναι λάθος- τα χρήµατα µπαίνουν εµπροσθοβαρώς για έναν απλό λόγο: Διότι αν δεν τα δώσεις όλα τα χρήµατα,
όπως έχει πει χαρακτηριστικά και αστειευόµενος ο κ. Βαρουφάκης, τα δίνεις όλα την πρώτη µέρα και κάνεις τον σταυρό σου να
φτάσουν. Γιατί; Γιατί αν δεν φτάσουν τι γίνεται;
Ξέρετε ποιος είναι ο αντίλογός σας, κύριε Σταϊκούρα; Ο αντίλογος σας είναι: Όχι, εµείς είµαστε των φρονίµων τα παιδιά που
τα κρατάµε για τις ακόµα δυσκολότερες µέρες.
Σας κοιτώ στα µάτια και σας λέω ευθέως: Ο καπιταλισµός είναι
σαφέστατος. Αν καθυστερήσεις να παρέµβεις σε ένα ντόµινο κατρακύλας οικονοµικής, αυτό αποκτά µορφή εντελώς ανεξέλεγκτη.
Δεν έχετε καταλάβει ακόµα ότι αυτό ακριβώς συµβαίνει εδώ
και έναν χρόνο στην πατρίδα µας; Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
τους δανείζετε επιστρεπτέες προκαταβολές, οι οποίες -το λέει
και η λέξη- είναι δάνεια, δεν θα έχουν καµµιά πιθανότητα να πληρώσουν τα χρέη τους, αφού µαζεύονται τα ήδη υπάρχοντα δά-
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νειά τους, αφού µαζεύονται όλες οι υποχρεώσεις τους οι φορολογικές που θα ερχόντουσαν κανονικά και αφού ακόµη και τώρα,
µέχρι πρότινος ίσχυε η προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις
που δεν άνοιξαν ποτέ όλον τον χρόνο. Τώρα το κάνετε.
Τέλος πάντων, θα κλείσω την οµιλία µου λέγοντάς σας -και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε- µόνο το εξής: Από
αυτήν τη στάση που έχετε την οικονοµική και από αυτόν τον
τρόπο αντιµετώπισης οικονοµικά της πανδηµίας, που είναι ένας
τρόπος ουσιαστικά να στραγγαλίζετε τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, το µόνο που µπορεί να περιµένει η χώρα µας, κύριε
Σταϊκούρα, είναι τρία πράγµατα: Λουκέτα, ανεργία και σαν αποτέλεσµα όλων αυτών κατ’ επέκταση εθνικός διχασµός. Εµείς δεν
θα σας βοηθήσουµε να τον επιτύχετε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είναι το πρώτο
νοµοσχέδιο από το Υπουργείο σας αυτήν τη χρονιά. Καλή χρονιά, σας εύχοµαι κατ’ αρχάς.
Ευχόµουν ότι θα κάναµε µια αρχή µε ένα νοµοσχέδιο που να
δείχνει κάποια σηµάδια ότι τελειώνει ο στρουθοκαµηλισµός της
προηγούµενης χρονιάς, ότι έχουµε µια νέα ατζέντα µε αυτά που
έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική οικονοµία, δηλαδή κουρέµατα,
αναδιάρθρωση ιδιωτικού και δηµόσιου χρέους, τα κουρέµατα
που, κύριε Υπουργέ, θα γίνουν, η αναδιάρθρωση του ιδιωτικού
και του δηµόσιου χρέους που θα γίνει, γιατί ένα χρέος, το οποίο
δεν είναι βιώσιµο, δεν πληρώνεται, κουρεύεται.
Το ερώτηµα πάντα ήταν: Πότε θα γίνει; Θα γίνει µετά τη χρεοκοπία αυτών των ανθρώπων που θα µπορούσαν να µη χρεοκοπήσουν, αν τα κουρέµατα γινόντουσαν πριν, ή θα γίνει µετά;
Εσείς επιµένετε στην επιµήκυνση της κρίσης, στην αναπαραγωγή
της χρεοκοπίας, στην εµβάθυνσή της µόνο και µόνο για να µη
φαίνεται. Είναι η πολιτική της τρόικας, είναι και η πολιτική η δική
σας.
Αυτό το κατενάτσιο στην οικονοµική πραγµατικότητα, δυστυχώς, φαίνεται να συνεχίζεται και η µόνη εξήγηση που µπορώ εγώ
να δώσω είναι ότι απλά κερδίζετε χρόνο. Κερδίζετε χρόνο εις
βάρος και των δικών σας ψηφοφόρων, ιδίως των µικροµεσαίων,
των εργαζοµένων που σας ψηφίζουν. Κερδίζετε χρόνο ελπίζοντας ότι θα κάνετε εκλογές κάποια στιγµή πριν οι ψηφοφόροι σας,
της Νέας Δηµοκρατίας καταλάβουν ποια είναι η κατάσταση, πριν
αντιληφθούν τη δέσµευσή σας για αυτό που εµείς στο ΜέΡΑ25
ονοµάζουµε το πέµπτο µνηµόνιο, το οποίο είναι απολύτως δεδοµένο δεδοµένων των επιλογών που έχετε κάνει από τον Μάρτιο
και τον Απρίλιο.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο µου δόθηκε αυτή η πολύ κακή εικόνα ενός κυβερνήτη, ενός πληρώµατος, το οποίο την ώρα που
βυθίζεται το σκάφος, εσείς αναδιατάσσετε τις σεζλόνγκ στο κατάστρωµα. Κάποια πράγµατα από αυτά καλό θα ήταν να γίνουν
και οι σεζλόνγκ ίσως να χρειάζονται µια αναδιάταξη. Όµως, εδώ
έχουµε ένα σκάφος το οποίο παραπαίει.
Θα πω δύο κουβέντες για τα άρθρα τα οποία ξεπήδησαν από
τις σελίδες του νοµοσχεδίου και απαίτησαν από µένα να σχολιάσω.
Το πιο σηµαντικό για εµένα από όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο νοµοσχέδιο αφορά την απογραφή, γιατί, όπως γνωρίζουµε και συµφωνούµε σε αυτό -είµαι σίγουρος-, η απογραφή
είναι το βασικό εργαλείο του κράτους. Η απογραφή ιδίως για το
Υπουργείο Οικονοµιών, αλλά και για άλλα Υπουργεία, είναι ότι
για έναν γιατρό το τσεκάπ, η αξονική τοµογραφία, οι ουρολογικές, οι αιµατολογικές εξετάσεις. Είναι ο τρόπος για να καταλάβεις τι γίνεται στη χώρα.
Με ανησυχεί πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι βλέπω
πως στο πλαίσιο της συζήτησης για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της απογραφής, που είναι απαραίτητη η ψηφιοποίηση,
δεν διευκρινίζεται ή αφήνεται να εννοηθεί ότι η απογραφή αυτή
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θα γίνει µε e-mail ή θα γίνει µε sms. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά
πόσο σηµασία έχει η απογραφή να γίνεται δια ζώσης. Δεν µπορώ
να φανταστώ πώς µπορεί να γίνει αξιοπρεπής απογραφή ηλεκτρονικά. Να µου πείτε, να µας πείτε, να µας εξηγήσετε. Και έχει
πολύ µεγάλη σηµασία να γίνει σωστά αυτή η απογραφή.
Ένα άλλο ερώτηµα, το οποίο θέλω να θέσω πριν καταλήξω
στο πιο σηµαντικό που αφορά την απογραφή, είναι αν οι εκλογές
που σχεδιάζετε, θα γίνουν µε τη νέα απογραφή. Με άλλα λόγια,
θα έχουµε αναδιανοµή των εκλογικών εδρών, σύµφωνα µε την
απογραφή που θα κάνετε τώρα, ή όχι; Αυτό δεν µπορείτε να µου
το απαντήσετε εσείς. Φαντάζοµαι ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία
σας. Όµως, είναι ένα ερώτηµα για την Κυβέρνηση γενικότερα.
Έρχοµαι στο πιο σηµαντικό που αφορά την απογραφή. Ναι,
στην ψηφιοποίηση. Όµως, είναι κάτι το οποίο εµείς στο ΜέΡΑ25
το λέµε και το λέµε ξανά: Σε ποιον ανήκουν οι servers στους οποίους θα αποθηκευτούν αυτά τα ιδιαίτερα ευαίσθητα και σηµαντικά
δεδοµένα του ελληνικού λαού; Θα είναι servers δικοί σας -της
Κυβέρνησης εννοώ- ή θα είναι servers που δεν θα ξέρετε καν πού
βρίσκονται;
Και στο λογισµικό ποιος θα έχει πρόσβαση; Ποιος θα έχει πρόσβαση στο λογισµικό; Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει συγγράψει το λογισµικό;
Άλλη µια φορά το ΜέΡΑ25 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου,
όπως γίνεται µε την ΑΑΔΕ, όπως γίνεται µε άλλες υπηρεσίες, οι
οποίες ουσιαστικά στο πλαίσιο αυτού που εµείς ονοµάζουµε µια
ψηφιακή παραοικονοµία, ένα ψηφιακό παρακράτος, µέσα από
άµεσες αναθέσεις σε εταιρείες, οι οποίες δεν ξέρουµε σε ποιες
άλλες εταιρείες ανήκουν, σε ποιες άλλες εταιρείες που κάποια
στιγµή µπορεί να φτάνουν και στη «SILICON VALLEY» τα δεδοµένα του ελληνικού δηµοσίου.
Τα δεδοµένα της απογραφής είναι ακόµα πιο ευαίσθητα. Θα
ήθελα µια απάντηση σε αυτό. Ποια εξασφάλιση µας δίνει το
Υπουργείο Οικονοµικών µαζί µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι τα στοιχεία τα οποία θα συλλεχθούν από τους Έλληνες πολίτες θα καταλήξουν στο ελληνικό ψηφιακό δηµόσιο και
όχι στο ψηφιακό παρακράτος που στήνετε µαζί µε τις εταιρειούλες σας.
Και µιας και µιλάµε για στοιχεία και κυριαρχία, θα µου επιτρέψετε να επανέλθω σε ένα θέµα σχετικό, στο οποίο έχω αναφερθεί ξανά από αυτό το Βήµα αρκετά πρόσφατα, στην αναντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΑΕΔ για την
ανεργία. Είχα θέσει το ερώτηµα την περασµένη φορά που ήµασταν εδώ και είχα πει η ΕΛΣΤΑΤ µας δίνει ένα ποσοστό ανεργίας
κάτω από το 17%, λιγότερους από οκτακόσιους χιλιάδες ανέργους µέσα από τις γνωστές µεθόδους της, ενώ ο ΟΑΕΔ µας λέει
ότι έχει την τελευταία φορά που κοιτάξαµε ένα εκατοµµύριο εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδες περίπου εγγεγραµµένους, πάνω από
26%.
Και είχα πει τότε, κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης: Οργανωθείτε ώστε να λέτε το ίδιο ψέµα. Δεν µπορείτε να υπάρχει τέτοια
µεγάλη απόκλιση.
Ξέρουµε πολύ καλά -ως στατιστικολόγος της ΕΛΣΤΑΤ- πόσο
εύκολο είναι να αποφανθείς ότι η ανεργία είναι ό,τι θέλεις να
είναι, ανάλογα µε τα ερωτήµατα που θέτεις. Βάζεις, ας πούµε,
στο ερωτηµατολόγιο, για παράδειγµα, το οποίο ζητάς από κάποιον ή κάποια να συµπληρώσει, «τα τελευταία δέκα λεπτά
πήρες τηλέφωνο να ψάξεις για δουλειά;» και αν πει «όχι», θεωρείται ότι δεν είναι άνεργος, ότι δεν είναι στον ενεργό πληθυσµό.
Βλέπω ότι ο κ. Χατζηδάκης, ο συνάδελφός σας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή µου να οργανωθείτε να λέτε το ίδιο ψέµα.
Διαβάζω τη δήλωσή του, όπου λέει: «Λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ». Και πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει ο εκσυγχρονισµός του ΟΑΕΔ και έχουµε λάβει την απόφαση να είναι
αυτός που θα σηκώσει το βάρος των επιδοτούµενων προγραµµάτων». Καλά για τα επιδοτούµενα προγράµµατα, αλλά όταν λέει
«λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και θα αρχίσουµε
τον εκσυγχρονισµό του ΟΑΕΔ», απαντώντας στο ερώτηµα του
αν η ανεργία είναι αυτή που λέει ο ΟΑΕΔ ή η ΕΛΣΤΑΤ, θα µου
επιτρέψετε –και πείτε µου πού κάνω λάθος- να συµπεράνω από
αυτό ότι µάλλον τείνετε προς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ότι θα
ανασυγκροτήσετε τον ΟΑΕΔ να λέει τα ίδια ψέµατα µε την ΕΛ-
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ΣΤΑΤ, δηλαδή θα εξαφανίσετε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους.
Είναι ένα ερώτηµα που ίσως και εσείς θα έπρεπε να το θέσετε
στον κ. Χατζηδάκη.
Πάµε τώρα, λοιπόν, σε κάποια από τα άρθρα.
Ξεκινάω µε το άρθρο 29, το οποίο αφορά το προσωρινό µέτρο
κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων µε τη µορφή της επιδότησης
παγίων δαπανών. Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να γίνει αυτό,
όµως, υπάρχει στη φρασεολογία σας κάτι το οποίο πραγµατικά
είναι ανησυχητικό.
Κύριε Σταϊκούρα, όταν η τρόικα επέβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν την ΑΑΔΕ, την Ανεξάρτητη -δήθεν, την απολύτως εξαρτηµένη από την τρόικα- Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, το µύθευµα ήταν
ότι η Κυβέρνηση, η Βουλή, η ελληνική πολιτεία αποφασίζει ποια
είναι η φορολογική πολιτική και η ΑΑΔΕ την εφαρµόζει.
Εδώ διαβάζω στο δικό σας το άρθρο ότι την εισήγηση της πολιτικής για αυτό το µέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων µε
τη µορφή της επιδότησης παγίων δαπανών θα την κάνει –λέει- ο
διοικητής της ΑΑΔΕ σε εσάς. Αν είναι δυνατόν! Τα αγγουράκια
θα πούνε στον µανάβη τι θα κάνει!
Κύριε Σταϊκούρα, σας παρακαλώ, αυτό δεν είναι συµβατό ούτε
καν µε το µύθευµα της τρόικας για τη δήθεν ανεξάρτητη αρχή.
Παρακαλώ, αλλάξτε το! Δεν µπορεί να σας κάνει εσάς εισήγηση
ο διοικητής για πολιτικές. Ο διοικητής πρέπει να είναι πειθήνιο
όργανό σας –υποτίθεται- για να εφαρµόσετε τις πολιτικές.
Πάω στο άρθρο 30. Βεβαίως, εδώ αναφερόµαστε στα 120 εκατοµµύρια ευρώ για την «AEGEAN».
Ένα ερώτηµα το οποίο θα ήθελα -αν µπορείτε- να µου το απαντήσετε κάποια στιγµή είναι αν θα έχει αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο το δηµόσιο για τις µετοχές που θα πάρει. Θα
ζητάτε λογοδοσία από τους διευθύνοντες στην «AEGEAN» για
το τι κάνουν στον εργασιακό τοµέα, για το τι κάνουν στην κάλυψη
του δικτύου της «AEGEAN»; Ή «πάρτε τα, εµείς θα πάρουµε µετοχές, αλλά θα κάνουµε ότι δεν τις πήραµε», όπως έγινε µε τόσα
άλλα, αν θυµάστε, όπως γίνεται µε τράπεζες και τα λοιπά; Ένα
είναι το ερώτηµα αυτό.
Το δεύτερο: Το συζητούσαµε αυτό, το έλεγα στη διάρκεια του
προϋπολογισµού -αν θυµάστε- σας έθεσα ένα ερώτηµα το οποίο
είναι και τεχνικό και νοµίζω ότι δεν απέχει κιόλας ούτε καν από
τη δική σας ιδεολογία. Απάντηση δεν πήρα για αυτό. Είχαµε πει
ότι ωραία, δίνεις κεφαλαιακή ενίσχυση στην «AEGEAN» –θα δώσετε και στη «FRAPORT», δεν ξέρω και σε ποιον άλλον θα δώσετε- στους µικροµεσαίους δεν δίνετε κεφαλαιακή ενίσχυση.
Δίνετε δάνεια, δάνεια στον πτωχευµένο. Έτσι; Τα είπε και ο Κλέωνας πριν, η πολιτική της τρόικας, «παίρνουµε δάνεια και τα δίνουµε στον πτωχευµένο», λες και έχει πρόβληµα ρευστότητας,
όταν έχει πρόβληµα χρεοκοπίας.
Και είχαµε κάνει µία συγκεκριµένη πρόταση. Δεν ξέρω αν το
θυµάστε, θα σας το πω και τώρα. Καλό θα είναι να έχουµε µία
απάντηση. Απορρίψτε την πρότασή µας, αλλά απορρίψτε τη µε
ένα σκεπτικό! Δεν έχει σηµασία αν συµφωνούµε εµείς ή όχι µε
αυτό το σκεπτικό. Είπαµε να γίνεται κεφαλαιακή ενίσχυση, να
υπάρχει η πιθανότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης -η επιλογή εκ µέρους του µικροµεσαίου- και στον µικροµεσαίο.
Και η πρότασή µας είναι το µέρος της επιστρεπτέας που είναι
να επιστραφεί, ωραία, δεν το χαρίζουµε, αλλά δίνεις τη δυνατότητα στον µικροµεσαίο να επιλέξει να προσφέρει µία προαίρεση,
ένα option αγοράς µεριδίου της επιχείρησης –έτσι, προαίρεση
είναι, δεν είναι αγορά- στο δηµόσιο, έτσι ώστε να µην χρειαστεί
να σου επιστρέψει κανένα κοµµάτι της επιστρεπτέας και το δηµόσιο να κρατήσει το δικαίωµα να πάρει τα χρήµατά του πίσω,
σε περίπτωση που υπάρχει η µεταπώληση αυτής της επιχείρησης µε υπεραξία.
Θεωρώ ότι αυτή είναι µία πάρα πολύ απλή και καθ’ όλα συµβατή ακόµα και µε τη δική σας πολιτική πρόταση.
Με άλλα λόγια, δείξτε ότι δεν χαρίζετε κεφαλαιακές ενισχύσεις
µόνο στην «AEGEAN», τουλάχιστον αυτό!
Άρθρο 36: Εδώ ο νους σκοτεινιάζει, καθώς προσπαθώ να σκεφτώ τη συζήτηση που έγινε σε κάποιο γραφείο του Υπουργείου
Οικονοµικών, όταν αποφασίσατε την υπαγωγή σε µειωµένο συντελεστή των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων. Γιατί ζωολογικών
κήπων; Δεν έχω αντίρρηση, συµπαθώ τους ζωολογικούς κήπους,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αλλά γιατί όχι άλλων πραγµάτων; Σε µια χώρα µε 23% ανώτατο
ΦΠΑ, εσείς κάνετε αυτό και το φέρνετε εδώ µέσα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε συνάδελφε…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Επιµένετε; Είναι σχετικό αυτό µε αυτό που λέω; Προσπαθείτε να υποστηρίξετε την κατ’ εξαίρεση πρακτική της µείωσης του ΦΠΑ για
τους ζωολογικούς κήπους; Καλώς, δικαίωµά σας.
Επιτρέψτε µου πριν επιστρέψω στο νοµοσχέδιο να σας πω κάτι
το οποίο µου έκανε εντύπωση διά της απουσίας του. Γνωρίζω
πολύ καλά ότι µέσα στη Νέα Δηµοκρατία –και σωστά- ανησυχείτε
για την καθυστέρηση της καταβολής συντάξεων, της έγκρισης
των συντάξεων, ότι έχετε βάλει εταιρείες να το ψάξουν το θέµα,
να σας βοηθήσουν, εταιρείες συµβούλων και τα λοιπά. Περίµενα
να δω κάτι σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί φανταζόµουν ότι έχετε
και εσείς µια εγρήγορση -δεδοµένου µάλιστα ότι σχεδιάζετε και
εκλογές- να το κάνετε. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
Και αναρωτιέµαι γιατί, κύριε Σταϊκούρα. Είναι τόσο απλό αυτό
το πράγµα. Αντί για τα εκατοµµύρια εκατοµµυρίων σε εταιρείες
συµβούλων, γιατί δεν βάζετε τους δικούς σας ανθρώπους να
δουλέψουν λιγάκι το µυαλό τους πολύ γρήγορα; Δεν απαιτείται
υψηλή επιστήµη.
Είναι ένας απλός αλγόριθµος. Αν πάτε σε µια τράπεζα οποιασδήποτε χώρας του κόσµου, υπάρχουν µικρές εφαρµογές, αλγόριθµοι, στους οποίους βάζεις κάποια στοιχεία και σου βγάζουν
µία πρόβλεψη για το πόσο στεγαστικό δάνειο θα σου εγκριθεί.
Ένας τέτοιος αλγόριθµος µπορεί κάλλιστα –πέντε στοιχεία είναι
που έχει κάθε συνταξιούχος- µε τα στοιχεία που του βάζεις µέσα
να σου κάνει µία πρόβλεψη ποια θα είναι η σύνταξή του. Γιατί
δεν κάνετε κάτι τέτοιο;
Και µπορείτε -αν θέλετε- να επιστρατεύσετε και τους λογιστές,
να τους πληρώσετε ένα µικρό ποσό εσείς, αντί να τα δίνετε τα
εκατοµµύρια στις εταιρείες συµβούλων, για να γίνει µία πρόβλεψη και από το προβλεπόµενο ποσό της κύριας σύνταξης να
εισπράττονται την ίδια µέρα που γίνεται η κατάθεση µε µία υπεύθυνη δήλωση τα 2/3 αυτής της κύριας σύνταξης. Περίµενα να δω
κάτι τέτοιο, δεν το είδα. Το ανέφερα έτσι και αλλιώς.
Πάω τώρα στο άρθρο 42, επιλέγω να περάσω στο άρθρο 42,
επειδή µου δίνει πάτηµα να µιλήσω για αυτό που έχουµε υποχρέωση να συζητήσουµε. Αναφέρεται στο άρθρο 42 ότι έως την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είναι
δυνατή η ένταξη έργων που προγραµµατίζονται να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης, στρατηγικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο ψητό τώρα, γιατί δυστυχώς τα στοιχεία της οικονοµικής πανδηµίας είναι αυτά που λέγαµε εµείς από
τον Μάρτιο και όχι αυτά που λέγατε εσείς. Και θα είναι ακόµα
χειρότερα από αυτά που πιστεύαµε και εµείς ότι θα είναι τα
πράγµατα το 2021 λόγω της τροπής και του εµβολιαστικού σκανδάλου -γιατί για σκάνδαλο πρόκειται, όχι µόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά- αλλά και της πανδηµίας συνολικότερα.
Το Ταµείο Ανάκαµψης, αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο και για
σας, γιατί κάθε φορά που σας λένε «τι γίνεται; Εδώ καταρρέουν
τα πάντα», εσείς λέτε «έρχονται τα δισεκατοµµύρια από το Ταµείο Ανάκαµψης».
Θα ξεκινήσω µε το ήσσονος σηµασίας πριν πάω στο µείζον,
στο ζητούµενο. Όταν συζητούσαµε το Ταµείο Ανάκαµψης εδώ,
ήσασταν κι εσείς µπροστά όταν ο Πρωθυπουργός ευθαρσώς δήλωσε –και µάλιστα εγώ το είχα χαρεί κιόλας- ότι το κοµµάτι των
ενισχύσεων είναι πολύ σηµαντικό, αλλά το κοµµάτι των δανείων
δεν έχει τη µεγάλη σηµασία. Μάλιστα, το είπε και στις Βρυξέλλες
ο κύριος Πρωθυπουργός και είχε δίκιο σε αυτό. Εδώ µέσα δήλωσε, σε αυτή την Αίθουσα, ότι εµείς αυτά τα δάνεια δεν θα τα
πάρουµε.
Κύριε Υπουργέ, στις 24 Γενάρη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» διαβάζουµε άρθρο της κ. Χρυσολωρά για τις προτάσεις της Κυβέρνησής σας και του Υπουργείου σας για τη χρησιµοποίηση των
δανείων –αυτά τα 12,7 δισεκατοµµύρια δανείων- για ιδιωτικές
επενδύσεις. Και χαρακτηρίζεται στο άρθρο ότι αυτό ήταν µια ελληνική καινοτοµία, που θα χρειαστεί –λέει- µεγάλη προσπάθεια
για να περάσει τη δοκιµασία της κοινοτικής γραφειοκρατίας. Δη-
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λαδή, ούτε οι Βρυξελλιώτες δεν το θέλουν αυτό.
Ουπς τι έγινε εδώ ξαφνικά µε αυτά τα 12,7 δισεκατοµµύρια,
τα οποία –σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό- δεν θα τα παίρναµε;
Και υπήρχε και σκεπτικό γιατί δεν θα τα πάρουµε. Γιατί αν ήταν
να δανειστούµε και άλλα –λες και δεν έχουµε δανειστεί αρκετά!µπορούσαµε να δανειστούµε από τον ESM.
Μια χαρά όροι είναι του ESM. Ο ESM, µάλιστα, σας έδινε και
σας δίνει ακόµα και σήµερα τη δυνατότητα να δανειστείτε µε
σχεδόν µηδενικό επιτόκιο, για να ρίξετε χρήµατα στο ΕΣΥ και επιλέξατε να µην το κάνετε. Και καλά κάνετε γιατί εµείς στο ΜέΡΑ25
έχουµε ψύχωση µε το χρέος. Θεωρούµε ότι σε αυτή τη χρεοδουλοπαροικία το τελευταίο πράγµα που χρειαζόµαστε είναι και
άλλα δάνεια από την τρόικα.
Αυτό ήταν το σκεπτικό, σύµφωνα µε το οποίο ο κ. Μητσοτάκης
δήλωσε ότι τα 12,7 δισεκατοµµύρια δεν θα τα πάρουµε. Τώρα
εδώ βλέπω –διαψεύστε µε, θα χαρώ πάρα πολύ να µε διαψεύσετε- ότι λέτε πως θα τα πάρετε.
Συνεχίζω να διαβάζω από το άρθρο: Έτσι, στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που κάνατε από το Υπουργείο σας µε τις Βρυξέλλες,
οι κοινοτικοί πρότειναν στην Κυβέρνηση να δοθούν µεν δάνεια
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά µόνο µέσω ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως η EBRD ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι
µέσω των ελληνικών τραπεζών, όπως προτείνει η Κυβέρνηση.
Ισχύει αυτό, κύριε Υπουργέ; Προτείνετε τα 12,7 δισεκατοµµύρια να περάσουν µέσα από τις ελληνικές τράπεζες, µε ποιες διαδικασίες; Με ή χωρίς εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου; Γιατί
εγώ πάω στοίχηµα –διαψεύστε µε, αν έχω άδικο- ότι αυτά τα 12,7
δισεκατοµµύρια θα τα φορτώσετε στους ώµους της Ελληνίδας
και του Έλληνα φορολογούµενου.
Πείτε µας. Θα τα πάρετε τα 12,7 δισεκατοµµύρια; Θα τα δώσετε µέσα από τους φίλους σας τους τραπεζίτες, µε εγγύηση,
άλλα 12 δισεκατοµµύρια; Έχετε ήδη δώσει 12 δισεκατοµµύρια
εγγύηση στα αρπακτικά ταµεία. Θα δώσετε άλλα 12 δισεκατοµµύρια στους φίλους σας, οι οποίοι θα πάρουν µέσα από τους φίλους σας τους τραπεζίτες αυτά τα 12,7 δισεκατοµµύρια; Πείτε
µας. Δεν είναι δυνατόν να τα διαβάζουµε στις εφηµερίδες αυτά.
Δεν είναι δυνατόν από τις εφηµερίδες να µαθαίνουµε ότι η Κυβέρνηση πηγαίνει κόντρα στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού εδώ
µέσα, ότι δεν θα τα πάρουµε αυτά τα 12,7 δισεκατοµµύρια. Είναι
ντροπή για τον κ. Μητσοτάκη να παραπλανά το Κοινοβούλιο και
να µαθαίνουµε από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τι ωραία που τα κάνει,
που παίρνει τελικά αυτά τα δάνεια και τα δίνει στους φίλους του.
Αυτό ήταν το ελάσσονος σηµασίας.
Πάµε τώρα στην ουσία, πάµε στο µείζον. Κύριε Υπουργέ, σας
θυµίζω ότι την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αφού είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες µε τα 72 δισεκατοµµύρια που κόµιζε –
αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων-, σε αυτή την Αίθουσα είχα
καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής µια ανάλυση για το τι
έχουµε λαµβάνειν από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Επειδή το έχω καταθέσει ήδη στις 29 Ιουλίου, δεν θα σας κουράσω. Είχα κάνει µια ανάλυση και σας είχα πει ότι από όλα αυτά
τα οποία λέτε, καθαρά θα πάρουµε 12,12 δισεκατοµµύρια επακριβώς, ήτοι 3 δισεκατοµµύρια ετησίως και όλα τα άλλα ξεχάστε
τα. Ήµουν πολύ φιλόδοξος. Εσείς εγγράψατε στον προϋπολογισµό του 2021 µόλις 2,5 δισεκατοµµύρια. Θα µου πείτε «θα τα πάρουµε όλα µετά». Ναι, όπως θα αποδειχθεί –και το λέω αυτό για
να καταγραφεί στα Πρακτικά της Βουλής- ούτε 9,5 δισεκατοµµύρια δεν θα πάρουµε καθαρά, µετά τις διάφορες διαδικασίες
και τα διάφορα προβλήµατα που έχουν προκύψει.
Μακάρι να πάρουµε και τα 12 δισεκατοµµύρια. Όµως και τα 12
δισεκατοµµύρια να πάρουµε, για να καταλάβουν οι συνάδελφοι
αλλά και ο κόσµος που µας ακούει, οι πολίτες που µας ακούν, την
τάξη µεγέθους του προβλήµατος, µόνο φέτος έχετε αποπληρωµές στους δανειστές 11,5 δισεκατοµµύρια. Μόνο φέτος! Συνολικά,
αν πάρετε το 2021, 2022, 2023, 2024, έχετε 42,1 δισεκατοµµύρια
αποπληρωµές χρέους. Έχετε ένα έλλειµµα προϋπολογισµού για
το 2020 τουλάχιστον 20 δισεκατοµµύρια. Θα δείτε, εκεί θα κάτσει
και θα κάτσει και παραπάνω. Νοµίζω ότι µάλλον στα 23 δισεκατοµµύρια θα κάτσει, αλλά κάπου εκεί είµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ενδιαφέρον.
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ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ναι, ενδιαφέρον και δυστυχώς, κύριε Σταϊκούρα, πάλι θα έρθετε σε
έναν χρόνο και θα πείτε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για 15%.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Το 15%
είναι η ύφεση που θα έχετε το 2020. Έχετε καµµία αµφιβολία γι’
αυτό;
Μην εκτίθεστε άλλο. Εκτεθήκατε την περασµένη φορά που συζητούσαµε. Μου είχατε πει µείον 3%. Εγώ σας έλεγα το ελάχιστο
µείον 10% µε µείον 15% θα κλείσει. Στο µείον 15% θα κλείσει η
ύφεση για το 2020, κύριε Σταϊκούρα.
Τώρα εσείς πού την έχετε; Στο µείον 12%; Εγώ έλεγα µείον
10% µε µείον 15%. Εσείς λέγατε 0% µε µείον 3%. Μην εκτίθεστε
άλλο! Δεν σας βγαίνουν τα νούµερα, δεν σας αγαπάνε. Δυστυχώς, µακάρι να σας έβγαιναν γιατί θα ήταν καλό για τη χώρα!
Ένα πράγµα προσεύχοµαι κάθε πρωί και κάθε βράδυ πριν κοιµηθώ και όταν ξυπνήσω, να έχω άδικο και να έχετε δίκιο. Όµως,
δυστυχώς δεν έχετε και το βλέπετε αυτό.
Έχετε, λοιπόν, 42 δισεκατοµµύρια να ξεπληρώσετε τα επόµενα χρόνια. Θα έχετε ένα έλλειµµα συσσωρευµένο φέτος, του
χρόνου και µέχρι το 2023 γύρω στα 38 δισεκατοµµύρια. Εδώ
είµαι, το γράφω, θα το δείτε, θα το δούµε δηλαδή στα επόµενα
χρόνια.
Με άλλα λόγια, έχουµε µία εµβάθυνση της χρεοκοπίας του ελληνικού δηµοσίου. Δεν σας λέω τώρα ότι φταίτε εσείς ή δεν
φταίτε εσείς, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτά τα 12 δισεκατοµµύρια είναι µία σταγόνα στον ωκεανό. Αφήστε που δεν
θα πάνε στα ταµεία σας. Δεν µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε
έτσι όπως είναι ένα ενισχυµένο ΕΣΠΑ, αυτό το Ταµείο Ανάκαµψης ως ένα -αν θέλετε- αµορτισέρ, έναν τρόπο απόσβεσης του
δηµοσιονοµικού σοκ. Είναι δεδοµένο αυτό.
Δύο είναι οι πολιτικοί στόχοι του Ταµείου Ανάκαµψης. Ο ένας
είναι στάχτη στα µάτια των πολιτών τόσο πανευρωπαϊκά όσο και
στην Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά είναι γνωστό γιατί η κ. Μέρκελ δέχθηκε το Ταµείο Ανάκαµψης, για να µην υπάρξει δηµοσιονοµική
ένωση. Να υπάρχει κοινό χρέος, το οποίο είναι µια εξέλιξη σηµαντική στα χρονικά, στην οικονοµική ιστορία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όµως, κοινό χρέος χωρίς δηµοσιονοµική ένωση είναι
ο συνδυασµός των χειρότερων. Είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να
υπάρξει.
Πανευρωπαϊκά, λοιπόν, χάσαµε το τρένο ως Ευρώπη, του ευρωοµολόγου, της δηµοσιονοµικής ένωσης. Εδώ στην Ελλάδα
γιατί όλη αυτή η φιλολογία τα δισεκατοµµύρια που έρχονται και
θα µας σώσουν; Για να µη µιλάτε για το βάθεµα της χρεοκοπίας
και για το πέµπτο µνηµόνιο που αυτή θα φέρει, που δεν θα το
πείτε πέµπτο µνηµόνιο, θα το πείτε κάτι άλλο.
Ο δεύτερος στόχος του Ταµείου Ανάκαµψης είναι βεβαίως να
µην αφήσουν οι κατέχοντες µια καλή κρίση να πάει χαµένη. Είναι
ένα ταµείο που δεν ανακουφίζει το δηµόσιο χρέος. Είναι ταγµένο
στην κρατική ενίσχυση των ήδη ισχυρών. Είναι ένα Ταµείο που
δεν κάνει τίποτα για τους µικροµεσαίους, ουσιαστικά, καταδικάζοντάς τους από τη στιγµή που δεν κάνει τίποτα. Είναι ένα Ταµείο
που είναι υπεραρκετό, για να γίνουν πολύ πλουσιότεροι οι λίγοι
που είναι ήδη πλούσιοι και µακροοικονοµικά, δηµοσιονοµικά ασήµαντο. Ο ορισµός της µακροοικονοµικής ασηµαντότητας είναι το
Ταµείο αυτό.
Ανέφερα ότι είναι ο χειρότερος συνδυασµός το κοινό χρέος
χωρίς δηµοσιονοµική ένωση. Επιτρέψτε µου να το εξηγήσω
αυτό. Έχει σηµασία να το καταλάβουµε και ας διαφωνήσουµε.
Φανταστείτε µια Ελλάδα δοµηµένη όπως είναι η ευρωζώνη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα που δηµιουργείται το Ταµείο
Ανάκαµψης. Φανταστείτε να µην υπήρχατε εσείς, το Υπουργείο
Οικονοµικών, κεντρική οικονοµική διοίκηση και να είχαµε τις περιφέρειες, η κάθε περιφέρεια να ήταν ανεξάρτητη δηµοσιονοµικά υποτίθεται. Και φανταστείτε να γινόταν εισαγωγή του
Ταµείου Ανάκαµψης στο ελληνικό πλαίσιο και να έπρεπε οι εκπρόσωποι των περιφερειών να διαπραγµατευθούν µεταξύ τους
πόσα χρήµατα θα στείλει η Αττική στη Θράκη, δηλαδή το πιο
πλούσιο µέρος της ελληνικής ένωσης στο πιο φτωχό µέρος ή σε
ένα από τα πιο φτωχά µέρη ή στα νησιά του βορείου Αιγαίου.
Φανταστείτε να υπήρχε κοινό χρέος, αλλά να έπρεπε αυτό να
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γίνει µε συµφωνία των πολιτικών. Η οµορφιά µιας δηµοσιονοµικής ένωσης είναι ότι είναι αυτόµατη, ότι όταν ανεβαίνει η ανεργία
σε ένα µέρος, είτε είναι η Θράκη είτε είναι η βόρεια Αγγλία, αυτοµάτως στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής ένωσης οι φόροι που
µαζεύονται στις πιο ευκατάστατες περιοχές χρησιµοποιούνται
αυτοµάτως, χωρίς να υπάρχει πολιτική διαπραγµάτευση, χωρίς
να µπαίνουν βουλευτές, υπουργοί, γραφειοκράτες στη µέση, και
γίνεται αυτή η µεταφορά.
Εδώ αν είχαµε µία Ελλάδα διαµορφωµένη, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το Ταµείο Ανάκαµψης, θα είχαµε διάλυση της
χώρας. Είναι αποδοµητικό αυτό το Ταµείο Ανάκαµψης, επειδή
έχει κοινό χρέος, χωρίς να έχει δηµοσιονοµική ένωση. Άρα, η
ιδέα ότι η Ευρώπη πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετά γρήγορα, είναι απολύτως λανθασµένη.
Τι θα µπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά; Σας τα είχα πει και
τον Απρίλιο, θα το πω άλλη µία φορά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η οποία έτσι κι αλλιώς σηκώνει όλο το βάρος τού να
διατηρήσει την ευρωζώνη ζωντανή από το 2015 µε την ποσοτική
χαλάρωση, θα έπρεπε η ίδια να έχει εκδώσει ένα οµόλογο
τριάντα ετών του 1 τρισεκατοµµυρίου και να αποτελέσει αυτό το
«αµορτισέρ» που θα δεσµεύσει τους κραδασµούς.
Το δεύτερο που έπρεπε να έχει γίνει όσον αφορά τα εµβόλια,
µιας και έχουµε ένα δεύτερο σκάνδαλο τώρα, µια δεύτερη αποτυχία που συναγωνίζεται την ιλαροτραγωδία της κρίσης του
ευρώ, το εµβολιαστικό σκάνδαλο, είναι κάτι πολύ απλό. Τώρα
έχουµε την κ. Φον ντερ Λάιεν η οποία ουσιαστικά για να στηρίξει
τον γαλλογερµανικό άξονα παρήγγειλε τριακόσια εκατοµµύρια
δόσεις από µία γαλλική, τη «SANOFI», η οποία δεν παρήγαγε
καµµία, και από την άλλη µεριά καθυστέρησε τρεις, τέσσερις
µήνες στην υπογραφή των συµβολαίων, προσπαθώντας να ρίξει
την τιµή, ιδίως της «ASTRAZENECA» που έκανε «ένα και εξήντα»
και όχι της «PFIZER» που έκανε 18 ευρώ. Μιλάµε για σκάνδαλο,
για διαπλοκή µε γαλλογερµανική υπογραφή. Πρόκειται για µία
κυρία η οποία ήταν αποτυχηµένη Υπουργός Άµυνας στη Γερµανία και την οποία έφερε στις Βρυξέλλες η κ. Μέρκελ µε τις ψήφους του κ. Όρµπαν. Δεν πρέπει να τα ξεχνάµε αυτά. Αν αυτή η
κυρία ήταν CO κάποιας επιχείρησης, θα την είχαν απολύσει.
Όµως, παραµένει στις Βρυξέλλες και εσείς χειροκροτάτε ό,τι
κάνει. Μπράβο, συγχαρητήρια!
Ας δούµε τώρα ποια θα ήταν η λύση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να είναι αυτή η οποία ουσιαστικά θα πληρώσει για τα
εµβόλια, θα πληρώσει για τις πατέντες, γιατί, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ,
δεν µπορείς να πάρεις την πατέντα από την «PFIZER». Δεν θα
σου τη δώσει και θα χάσεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ας σκεφτούµε το πώς αλλάζει το καθεστώς των νοµικών για τις πατέντες για την επόµενη πανδηµία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα µπορούσε να πληρώσει όσο, όσο για να αγοράσει
τις πατέντες για να παράγονται τα φάρµακα.
Και επειδή κάποιοι θα µου πείτε «Μα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα µπορεί να τυπώσει χρήµα;», θα σας πω ότι βεβαίως και
µπορεί, το κάνει καθηµερινά. Θα έχει τυπώσει γύρω στα 7 τρισεκατοµµύρια µέχρι το τέλος της επόµενης χρονιάς.
Το τεχνικό κοµµάτι είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Υπουργέ. Φαντάζοµαι ότι ξέρετε πως αν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ήθελε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρώσει όσο χρειαζόταν για τις
πατέντες, θα µπορούσε απλά να ζητήσει από την «PFIZER», την
«ASTRAZENECA», την «JOHNSON & JOHNSON» και δεν ξέρω
από ποια άλλη εταιρεία ή να τα παράγει, να εκδώσουν εκείνες
ένα διαρκές οµόλογο µε µηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα αγοράσει µετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό είναι απολύτως νόµιµο και συµβατό µε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Το ερώτηµα είναι γιατί δεν τα κάνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η απάντηση είναι ότι ο τρόπος µε τον οποίο έχει χτιστεί
η Ευρωζώνη είναι το όνειρο του ολιγάρχη. Υπάρχει µια κεντρική
τράπεζα µε το δικαίωµα να παράγει τρισεκατοµµύρια τα οποία
δίνει ουσιαστικά ως άτοκα δάνεια στους ολιγάρχες, ενώ δεν
υπάρχει καµµία ευρωπαϊκή χώρα της οποίας ο Πρωθυπουργός
ή η Καγκελάριος να µπορεί ακόµα και θεωρητικά να κάνει µία
γενναία αναδιανοµή πλούτου από τους πλούσιους στους φτωχούς. Αυτό είναι το όνειρο του ολιγάρχη. Δεν είναι διατεθειµένοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να το δουν να χαλάει, επειδή έχουµε µια πανδηµία και επειδή
ολόκληρη η Ευρώπη έχει ανάγκη. Και καταλήγουν σε ένα Ταµείο
Ανάπτυξης το οποίο θα είναι ο εφιάλτης του ευρωπαϊστή, κύριε
Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Και εξηγώ γιατί το λέω αυτό. Διότι σε τελική ανάλυση αυτό που
θα γίνει µε τον τρόπο που στήσατε το Ταµείο Ανάπτυξης είναι ότι
ο φτωχός φορολογούµενος στη Γερµανία θα πληρώνει τον Έλληνα και τον Ιταλό ολιγάρχη. Αυτό γίνεται! Διότι ποιος θα πληρώσει σε τελική ανάλυση το κοινό χρέος, για το οποίο χαίρεστε
ότι είναι χαµηλό, ενώ δεν είναι; Τη µερίδα του λέοντος θα την
πληρώσει ο φτωχός Γερµανός, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα
να φοροδιαφεύγει σε αντίθεση µε τον πλούσιο Γερµανό ο οποίος
έχει και την offshore του στο Λουξεµβούργο και ούτω καθεξής.
Ο φτωχός Γερµανός θα πληρώνει τους «φίλους» σας των βορείων προαστίων για να στήνεται εδώ πέρα νέο φαγοπότι µε τα
πολλά αυτά δισεκατοµµύρια που είναι πολλά, αρκετά για τους
ολιγάρχες, αλλά ασήµαντα µακροοικονοµικά και κοινωνικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, είναι πολλά τα
λεφτά του Ταµείου Ανάκαµψης και για πολύ λίγους. Είναι πολλά
τα λεφτά, αλλά είναι δηµοσιονοµικά ασήµαντα και δεν µπορούν
να σώσουν τη χώρα αυτή από το πέµπτο µνηµόνιο και το βάθεµα
της χρεωκοπίας που βαθαίνει ακόµα πιο γρήγορα, επειδή εσείς
καθυστερείτε, προσπαθώντας να βρείτε τρόπους να ρίχνετε στάχτη στα µάτια των πολλών, των πολιτών, µέχρι να τους υφαρπάξετε την ψήφο για να τους επιβάλλετε το πέµπτο µνηµόνιο.
Εµείς, το ΜέΡΑ25 προειδοποιούµε ότι το Ταµείο Ανάπτυξης
θα αποδειχθεί το επόµενο µεγάλο σκάνδαλο, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είδατε ότι έπεσε η
ιταλική κυβέρνηση και τώρα το «Διευθυντήριο» αποφάσισε να µηνύσει στους Ιταλούς πολίτες ότι θα έχουν ως πρωθυπουργό τον
αγαπηµένο τους τεχνοκράτη πρώην «GOLDMAN SACHS»,
πρώην ECB;
Το Ταµείο Ανάπτυξης όχι µόνο θα είναι το επόµενο µεγάλο
σκάνδαλο, αλλά πολύ γρήγορα ο ελληνικός λαός θα καταλάβει
ότι είναι η προβιά του πέµπτου µνηµονίου µέσα στην οποία περιτυλίγεται ο «λύκος» της επόµενης λιτότητας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας τη
σηµερινή µου παρέµβαση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, θα ήθελα να επισηµάνω δύο πολύ σηµαντικά ζητήµατα για την περιοχή µου.
Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, αφορά την αυριανή ανάρτηση των
δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα. Πέραν των ενστάσεων που
υπάρχουν και έχουν καταγραφεί στο αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον χρόνο που διενεργείται η ανάρτηση των δασικών
χαρτών και για τον τρόπο χαρακτηρισµού των χορτολιβαδικών
εκτάσεων, εκκρεµεί κάτι, κύριε Υπουργέ, που απευθύνεται σε σας
και θα πρέπει, κατά την άποψή µου, να διορθωθεί το γρηγορότερο. Αυτό αφορά την εξαίρεση της Δωδεκανήσου από το άρθρο
62 του ν.998/79 για το τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου επί των
δασών και επί των δασικών εκτάσεων, κάτι που δεν ισχύει και δεν
υπάρχει για περιοχές, όπως είναι τα Ιόνια νησιά, η Κρήτη, τα νησιά
των πρώην Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυθήρων, Αντικυθήρων
και Κυκλάδων, καθώς επίσης και για το σύνολο της περιοχής της
Μάνης. Είναι µία ιστορία που πραγµατικά είναι απαραίτητο να
διορθωθεί, κύριε Υπουργέ, και για την περιοχή της Δωδεκανήσου
εν όψει της ανάρτησης αυτής και µε δεδοµένο ότι δεν πρέπει να
βρεθούν προ εκπλήξεων οι κάτοικοι της Δωδεκανήσου.
Το δεύτερο ειπώθηκε εδώ από τον κύριο Υπουργό και αφορά
τη συζήτηση που θα προκαλέσει για τα κόκκινα δάνεια.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τον τρόπο µε τον οποίο η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου έπαψε να λειτουργεί. Ξέρετε τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό και γνωρίζετε ότι µέσα
σε αυτήν την απόφαση υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν
αδικηθεί. Ακόµα και το τραπεζικό σύστηµα –όσο επηρέαζε η Τρά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

πεζα Δωδεκανήσου- είναι βαθύτατα επηρεασµένο. Μαζί µε την
πανδηµία, µάλιστα, ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται σήµερα η εκκαθάριση και ο τρόπος επίλυσης ζητηµάτων που ευνοϊκά λύονται
από τις συστηµικές τράπεζες, δεν µπορεί να γίνει από την εκκαθάριση.
Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές στην Τράπεζα της Ελλάδος
και εδώ και στον κύριο Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο να
δούµε τα νοµοθετικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν σε σχέση
µε την εκκαθάριση αυτή και να µη βρεθούν συµπολίτες µας σε
δύσκολη θέση, σε δυσχερέστερη θέση απ’ ό,τι βρίσκονται σήµερα εξαιτίας και της κατάστασης που υπάρχει στον τραπεζικό
χώρο, αλλά και λόγω της πανδηµίας.
Το τρίτο που ήθελα να θίξω από εδώ είναι ότι συχνά η Αντιπολίτευση και κυρίως το ΜέΡΑ25 αναφέρονται στα θέµατα των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά. Φαίνεται ότι ξεχνούν
πως ο κ. Βαρουφάκης µε επιστολή του στο Eurogroup το 2015
είχε δεσµευτεί για την κατάργησή τους, κάτι το οποίο έκανε στη
συνέχεια µε το τρίτο µνηµόνιο η κυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου.
Βεβαίως, είµαι απόλυτα σίγουρος ότι η δική µας η Κυβέρνηση
αντιλαµβάνεται το µέγεθος του προβλήµατος. Η βεβαιότητά µου
εστιάζεται στο ότι µόλις υπάρξει δηµοσιονοµικός χώρος, θα εξεταστεί το πρόβληµα και τα νησιά, ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι
αποµακρυσµένα, θα µπορέσουν να απολαύσουν τους µειωµένους συντελεστές του ΦΠΑ, όπως και όποτε κριθεί καταλληλότερη στιγµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο το οποίο εξετάζουµε σήµερα για τη διενέργεια της γενικής απογραφής του
2021 καθορίζεται το πλαίσιο, ώστε να γνωρίσουµε τα σηµερινά
δεδοµένα για τον οικονοµικό πλούτο της χώρας, το µέγεθος, τη
σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, όπως επίσης και τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο
των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Αυτά θα συµβάλουν κατά το δυνατόν στη λήψη ορθολογικών
αποφάσεων στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας,
στη διάχυση, επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία ενδιαφέρουν άµεσα κάθε πολίτη και αποτελούν βασικό εργαλείο για τη
διενέργεια όχι µόνο ακαδηµαϊκών και ερευνητικών προγραµµάτων, αλλά και ένα µέσο για τη ρύθµιση ποικίλων διοικητικών, νοµικών και οικονοµικών θεµάτων, όπως οι κρατικές επιχορηγήσεις
στους ΟΤΑ, οι ρυθµίσεις εκλογικών θεµάτων και άλλα.
Είναι ένας τρόπος για να ελέγξουµε τη γονιµότητα στη χώρα
µας, δηλαδή το δηµογραφικό χαρακτηριστικό, µε το οποίο µπορούµε να προσδιορίσουµε πώς λειτουργεί το ανθρώπινο κεφάλαιο µέσα στην κοινωνία µας. Με τον ίδιο τρόπο ακολουθεί και
το θέµα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Είναι
σηµαντικά κοµµάτια τα οποία θα συµβάλουν στην ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα στη χώρα µας.
Μαζί µε τις προβλέψεις αυτές θέλω να πω ότι είναι ικανοποιηµένος και ο ελληνικός λαός, όταν βλέπει ότι αντιµετωπίζονται
κοµµάτια τα οποία έχουν να κάνουν µε τις δυσµενείς συνέπειες
της πανδηµίας. Έτσι, οι αποφάσεις που νοµοθετούµε σήµερα
έχουν να κάνουν, πρώτον, µε τα µέτρα αναστολής από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος, ταυτόχρονα µε την πρόνοια να
καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό στους εκµισθωτές
για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, για τις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το 80% του συνολικού µισθώµατος τον µήνα και για τις περιπτώσεις των νοµικών προσώπων
το 60%.
Έχουµε, επίσης, τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλοµένων
από αξιόγραφα κατά το χρονικό διάστηµα από τη θέση σε ισχύ
της ρύθµισης εντός εβδοµήντα πέντε ηµερών, τα µέτρα τα οποία
αφορούν τα αξιόγραφα και την αναστολή η οποία δίδεται και
ακόµα τις ρυθµίσεις και τις εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Οικονοµικών για την προθεσµία πληρωµής αξιογράφων οφειλοµένων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου –εδώ αφορά και
τη δική µας την περιοχή- ώστε να µην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών που η οικονοµική τους δραστηριότητα δεν επανήλθε λόγω της εποχικής τους φύσης και λόγω
της κατάστασης αυτής που υπάρχει.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να επισηµάνω
ότι µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ο ελληνικός λαός βλέπει αυτές τις
αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της ελληνικής Κυβέρνησης
για τα ζητήµατα της πανδηµίας, αλλά και για τη γενικότερη οργάνωση της πολιτείας και για τα µέτρα σε σχέση µε τις οικονοµικές επιπτώσεις αυτής.
Θα ήθελα να πω, επίσης, για τον ρεαλισµό, κύριε Υπουργέ,
που εισάγετε αυτά τα µέτρα για τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, των κλάδων και τη στήριξή τους. Έχουµε και από την
πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης τις αναγγελίες για την επιστρεπτέα προκαταβολή έξι και το ειδικό πρόγραµµα ΕΣΠΑ για
την εστίαση.
Η προσήλωση σε υπεύθυνες πολιτικές και µέτρα στην οικονοµία για τη διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
µέσα στην πανδηµία είναι η απάντηση στην εκ του ασφαλούς κριτική και στην ανυπαρξία κάποιας άλλης χρήσιµης εναλλακτικής
πρότασης από την Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με µία µικρή
ανοχή, κυρία Πρόεδρε, αν είναι εφικτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε πάλι να συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο στις πολύ εξαιρετικές συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία: Ξανά ο χρόνος να περνά και η κατάσταση
να παραµένει στο «κόκκινο», το δηµόσιο σύστηµα υγείας να είναι
εξαιρετικά πιεσµένο, τα κρούσµατα να αυξάνονται διαρκώς, το
προσωπικό στο δηµόσιο σύστηµα υγείας να είναι στα όριά του,
να υπάρχουν διαψεύσεις γύρω από τον εµβολιασµό καθηµερινά
για τον ρυθµό εµβολιασµού, για τα εµβολιαστικά κέντρα και για
τη διαθεσιµότητα των εµβολίων.
Το ερώτηµα είναι, λοιπόν, πού βρίσκεται η Κυβέρνηση σε όλη
αυτήν την κατάσταση. Η εικόνα ουσιαστικά που δίνει η Κυβέρνηση είναι ενός παρακολουθητή των εξελίξεων. Φαίνεται, δηλαδή, ότι αντιλαµβάνεται τον ρόλο της περισσότερο ως ενός
χειριστή ενός διακόπτη που ανοίγει και κλείνει το lockdown: Αυξάνονται τα κρούσµατα, επιβάλλω lockdown. Μειώνονται τα
κρούσµατα, αίρω το lockdown. Μιλάµε, δηλαδή, για τη θεωρία
του ακορντεόν. Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός και κυρίως δεν
υπάρχει καµµία πρόληψη, ακόµα και σε πολύ βασικά και αυτονόητα πράγµατα για τα οποία φωνάζει η Αντιπολίτευση εδώ και
πάρα πολλούς µήνες, εδώ και έντεκα µήνες, δηλαδή για πολύ
σοβαρούς ελέγχους στους χώρους εργασίας που είναι και βασικά σηµεία µετάδοσης του ιού, στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
για µαζικά και δωρεάν τεστ, κ.λπ.. Υπάρχει, δηλαδή, στα αυτονόητα µία παντελής απουσία ενεργειών.
Την ίδια στιγµή τη βλέπουµε να δείχνει έναν απαράµιλλο ζήλο
και να δίνει όλη της την ενέργεια, για παράδειγµα, για να περνά
αντιεκπαιδευτικά νοµοσχέδια που διχάζουν την κοινωνία και να
απαιτεί, παράλληλα, από την κοινωνία επί ποινική τιµωρία να καθίσει και στον καναπέ της, να τα βλέπει όλα αυτά και να µη µιλάει.
Στην οικονοµία παρακολουθούµε την εξέλιξη µίας προδιαγεγραµµένης υφεσιακής πορείας, µίας προδιαγεγραµµένης πορείας µαρασµού. Τι έγινε το 2020; Η µη ουσιαστική στήριξη των
επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, των εργαζοµένων οδήγησε σε
µία πάρα πολύ µεγάλη ύφεση, σε µία τεράστια συρρίκνωση του
ΑΕΠ και σε µία πολύ µεγάλη απώλεια εισοδήµατος για τα νοικοκυριά. Η έλλειψη, δηλαδή, ενός στρατηγικού σχεδίου δηµοσίων
δαπανών έφερε αυτό που εν πολλοίς ήταν προδιαγεγραµµένο
ότι θα φέρει, δηλαδή την πολύ µεγάλη ύφεση και τη συρρίκνωση
των εισοδηµάτων.
Η Ελλάδα ξεκίνησε µε µία σειρά πλεονεκτηµάτων το 2020,
µπήκε πιο αργά στην πανδηµική κρίση, δεν ήταν τόσο εκτεθει-
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µένη στην παγκόσµια αλυσίδα του εµπορίου, είχε ένα σοβαρό
πλαίσιο δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων και παρ’ όλα αυτά πέρασε
το πρώτο κύµα πράγµατι ήπια και άρα, είχε όλο τον χρόνο να
προετοιµαστεί, να προλάβει και βρέθηκε τελικά να έχει µάλλον
τη βαθύτερη ύφεση στην Ευρώπη το 2020 και οι εργαζόµενοί της
να υφίστανται τη δεύτερη µεγαλύτερη απώλεια εισοδήµατος
στην Ευρώπη.
Ποιος µπορεί πραγµατικά να ισχυριστεί ρεαλιστικά, κυριολεκτικά ότι εδώ δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν είναι το ζήτηµα
ότι υπήρχε ύφεση. Το ζήτηµα είναι ότι βρέθηκες να έχεις τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη και στο επίπεδο των εισοδηµάτων και
στο επίπεδο της ύφεσης. Ποιος µπορεί πραγµατικά να πει εδώ
ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση αυτή;
Μερικά στοιχεία. Πάνω από τους µισούς εργαζόµενους στην
Ελλάδα υπέστησαν µία δραµατική µείωση εισοδήµατος το 2020,
άνω του 30%, τα λέει η έρευνα της ΓΣΕΕ θα τα καταθέσω όλα
στο τέλος. Επτά στα δέκα νοικοκυριά που ζουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα, λέει η έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ έχασε το 1/3 του
εισοδήµατός του. Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που διέδωσε ο
κ. Σκυλακάκης την ίδια έρευνα. Είπε ότι αυτή η έρευνα, περίπου,
λέει, ότι έκανε καλό χειρισµό η Κυβέρνηση. Το ακριβώς αντίθετο
λέει αυτή η έρευνα. Λέει ότι αυτοί που δεν υπέστησαν µείωση
του εισοδήµατος ήταν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι
–πράγµατι- και αντιθέτως αυτοί που προέρχονταν από τον ιδιωτικό τοµέα και εκεί κυρίως που θα έπρεπε να είχε δράσει η Κυβέρνηση για να προλάβει, ήταν αυτοί που υπέστησαν τεράστια
µείωση του εισοδήµατος. Και λέει και πολύ χειρότερα πράγµατα.
Ότι είχαµε έκρηξη των ανισοτήτων, ότι φτώχυναν περισσότεροι
άνθρωποι, ότι µετατοπίστηκαν άνθρωποι από τη λεγόµενη µεσαία τάξη στα κατώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Ότι ένα στα τρία
λαϊκά νοικοκυριά, νοικοκυριά µε κάτω από 10.000 εισόδηµα βρίσκεται σε πλήρη αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Αυτή
είναι η κατάσταση που διαµορφώθηκε το 2020.
Τι έκανε η Κυβέρνηση το 2020; Επιστρεπτέα προκαταβολή,
αναβολές πληρωµών και επιδόµατα αναστολής.
Τι κάνει η Κυβέρνηση το 2021; Επιστρεπτέα προκαταβολή,
αναβολές πληρωµών επιδόµατα αναστολής. Ακριβώς το ίδιο
έκανε, ακριβώς τις ίδιες µεθοδολογίες. Και πραγµατικά, µου
κάνει εντύπωση, πώς κανείς περιµένει ότι µε την ίδια µεθοδολογία, που έχει πια απτά αποτελέσµατα από το 2020, δεν µιλάµε
επί θεωρητικών εννοιών, µπορούµε να περιµένουµε διαφορετικά
αποτελέσµατα. Στην ψυχανάλυση αυτό λέγεται ο ιδεοψυχαναγκασµός της επανάληψης, επαναλαµβάνω µία τραυµατική εµπειρία και νοµίζω ότι θα φέρει κάποιο άλλο αποτέλεσµα, ότι θα το
διορθώσω. Δεν το διορθώνεις, όµως, στο τέλος, έχετε ακριβώς
το ίδιο αποτέλεσµα. Πού βρισκόµαστε ήδη τους πρώτους µήνες
του 2021; Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν κυρίως από
τη συσσώρευση χρεών, αποτέλεσµα και των κυβερνητικών αποφάσεων και υπάρχει και τεράστια αβεβαιότητα λόγω αυτών των
παλινωδιών. Άνοιξε-κλείσε, ανοίγουν, µέτρα ανεπαρκή, δεν ξέρουν τι θα γίνει στο εγγύς µέλλον, µέτρα που είναι ανεπαρκή παρατείνονται µε το σταγονόµετρο και δηµιουργείται και µία
τεράστια αβεβαιότητα.
Ο κλάδος της εστίασης. Υπάρχει πρόβληµα ή δεν υπάρχει
πρόβληµα στον κλάδο της εστίασης; Οι άνθρωποι είναι τρελοί;
Επειδή σας άκουσα να λέτε πόσα πολλά πράγµατα έχουν γίνει
για τον κλάδο της εστίασης, υπάρχει πρόβληµα; Σας είπε πριν ο
κύριος συνάδελφος ότι αποκλείστηκαν πάρα πολλοί από την τελευταία επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτό είναι γεγονός.
Αλλά ας το δούµε συνολικά, υπάρχει πρόβληµα; Οι άνθρωποι
δεν είναι πλεονέκτες ή τρελοί όταν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και λένε ότι εδώ µπαίνουµε, ξεκινάνε τα λουκέτα. Θα καταθέσω και µία έρευνα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που
δείχνει ότι έχουν ξεκινήσει µαζικά λουκέτα στην εστίαση.
Θα γίνει κάτι εδώ; Θα υπάρξει ένα κλαδικό πρόγραµµα υποστήριξης της εστίασης ή προσυπογράφετε και εσείς τις άκρως
εριστικές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης «ας µου δώσουν
τα κλειδιά» λες και οι άνθρωποι τώρα, έχουν την απόγνωσή τους,
έχουν να αντιµετωπίσουν και αυτές τις απίστευτες εριστικότητες
κυβερνητικών στελεχών.
Θα γίνει κάτι, λοιπόν, στον κλάδο της εστίασης; Απασχολούν
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τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους οι επιχειρήσεις της εστίασης. Διανοείσθε τι θα συµβεί εάν αρχίσουν τα µαζικά λουκέτα
εκεί;
Και στα χρέη. Με πολύ µετριοπαθείς υπολογισµούς. Τα χρέη
που δηµιουργήθηκαν στην πανδηµία προς το δηµόσιο από ασφαλιστικά ταµεία και εφορία, είναι επάνω από 6 δισεκατοµµύρια.
Τα χρέη που δηµιουργήθηκαν - µιλάω µόνο για τα νέα χρέηπρος τις τράπεζες µέσα στην πανδηµία είναι επάνω από 12 δισεκατοµµύρια. Δεν βάζω της επιστρεπτέας που ένα µέρος πρέπει να αποπληρωθεί, είναι περίπου 5 δισεκατοµµύρια.
Τι θα γίνει µε τα χρέη αυτά; Τα χρέη αυτά µπορούµε να τα καταχωρήσουµε σε µία διαδικασία ανάκαµψης, χωρίς να υπάρχει
σοβαρή αναδιάρθρωση αυτών των χρεών, συµπεριλαµβανοµένου του κουρέµατος; Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι εδώ υπάρχει αντικειµενική αδυναµία πληρωµών. Δεν νοµίζω να θεωρείτε
ότι οι άνθρωποι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και αυτοί, όπως
τους θεωρείτε όλους στο Πτωχευτικό Δίκαιο;
Άρα, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης αυτών των
χρεών µε κούρεµα, πώς µπορούµε να προχωρήσουµε σε αναπτυξιακή πορεία;
Αυτή η νέα γενιά ιδιωτικού χρέους και τις επενδύσεις απαγορεύει και την απασχόληση ρηµάζει και τη δυνατότητα κατανάλωσης αποκλείει, είναι ένα βαρίδι µε το οποίο είναι αδύνατον να
προχωρήσει η ελληνική οικονοµία.
Αυτό, νοµίζω, πως είναι το πραγµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό
δεν απαντά στα µείζονα αυτά ζητήµατα ή σε κάποια από αυτά τα
µείζονα ζητήµατα. Έχει εύλογες ρυθµίσεις, αυτή µε τα ενοίκια,
για παράδειγµα, είναι µία εύλογη ρύθµιση, που ενέχει κάποια αδικία, σας την είπε η εισηγήτριά µας, αλλά το κρίσιµο είναι ότι δεν
απαντά στα µείζονα ζητήµατα.
Αν µπορώ να πω µία κουβέντα µόνο για µία, δύο διατάξεις, αν
και τα κάλυψε η εισηγήτριά µας, η ρύθµιση για τις πάγιες δαπάνες έρχεται πάρα πολύ αργά, αλλά το µεγαλύτερο πρόβληµα
είναι ότι δεν έχει κανένα ουσιώδες περιεχόµενο η ρύθµισή σας,
είναι ένα κέλυφος, κάποια στιγµή το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να δώσει µία ενίσχυση στις επιχειρήσεις για να καλύψουν
πάγιες δαπάνες. Ποιες, πού, πότε, µε ποια κριτήρια, αν θα είναι
η ενίσχυση αυτή δάνειο ή επιχορήγηση, καµµία απάντηση. Όλα
παραπέµπονται σε µία υπουργική απόφαση. Δεν υπάρχει, δηλαδή, και διαφάνεια στο ζήτηµα αυτό.
Στο δεύτερο ζήτηµα της «AEGEAN» η θέση µας ήταν, επίσης,
πάρα πολύ σαφής, να υπάρχει ενίσχυση της εταιρείας, να µην
κλείσει –είναι σηµαντικό το πτητικό έργο- αλλά το δηµόσιο να
αποκτήσει µετοχές για τα 120 εκατοµµύρια που δίνει. Να προστατευθεί το δηµόσιο συµφέρον και να διασφαλιστούν οι θέσεις
εργασίας. Δύο όροι που τους λέγαµε από την αρχή και νοµίζω
ότι είναι αυτονόητοι. Δεν υπάρχουν αυτά. Θα την καταψηφίσουµε, αν δεν κάνετε αλλαγή σε αυτή τη διάταξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα την
καταψηφίσετε είπατε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ναι, αν δεν προστατευθούν οι θέσεις εργασίας κι αν δεν υπάρξει απευθείας απόκτηση µετοχών του δηµοσίου γι’ αυτά που δίνει, θα την καταψηφίσουµε αυτήν τη
ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλουµε από την πλευρά µας να κρούσουµε τον κώδωνα του
κινδύνου. Αν δεν αλλάξουµε πορεία στην οικονοµία έτσι όπως
συνεχίζουµε, η χώρα θα βρεθεί πολύ σύντοµα αντιµέτωπη µε
κρίση χρέους. Πολύ σύντοµα! Έχετε υπονοµεύσει τις δυνατότητες ανάκαµψης. Όταν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα ανακάµπτουν και η Ελλάδα θα παραµένει ουραγός της Ευρώπης και
θα κλείσουν αυτές οι ευχέρειες που υπάρχουν αυτόν τον καιρό
-οµπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας- κι επανέλθει το
σύµφωνο σταθερότητας, η Ελλάδα θα βρεθεί µε σοβαρότατο
πρόβληµα. Κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου για την αλλαγή
αυτής της οικονοµικής πολιτικής, αν δεν είναι ήδη πάρα πολύ
αργά.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Αχτσιόγλου.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Και σήµερα θα σας µιλήσω µε στοιχεία, µε ρεαλισµό και µε ευθύνη. Μακριά από θριαµβολογίες, κινδυνολογίες και αυταπάτες
που φαίνεται ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και να διαχέονται σε όλα τα στελέχη τους. Δεν µπορεί
να είναι όλα τόσο άσχηµα και θεσµοί, εταίροι, αγορές, οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας και πρωτίστως η ελληνική κοινωνία, να
στηρίζουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Η αλήθεια είναι ότι άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή και υποµονή
τις τοποθετήσεις των συναδέλφων όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Και σήµερα, όπως και στην επιτροπή, πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ έπεσαν στο τραπέζι. Ουδείς, όµως, τόλµησε
και σήµερα να πει έναν αριθµό, το συνολικό κόστος. Κανένας δεν
τολµά να πει, ούτε καν οι υπεύθυνοι οικονοµικών της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ένα ποσό. Όλοι πολλαπλασιάζουν τα µέτρα,
όλοι προσθέτουν νέες παρεµβάσεις, αλλά κανείς δεν λέει για τον
λογαριασµό.
Tην αλήθεια που επί τόσους µήνες δεν τολµούσε να πει κανείς,
την είπε σήµερα ο κ. Γρηγοριάδης. Είπε: Προτείναµε, όπως και
τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να δοθούν µπροστά τα
χρήµατα, µπροστά οι παρεµβάσεις και µετά έχει ο Θεός! Αυτό
είπε σήµερα επί λέξει. Αυτό ουσιαστικά µάς πρότεινε επί µήνες
η Αντιπολίτευση να κάνουµε: Δώσε τα λεφτά χωρίς να ξέρεις
πόση είναι η κρίση, πόσο θα κρατήσει και µετά –το επαναλαµβάνω ακριβώς όπως το είπε- έχει ο Θεός, κάνε το σταυρό σου!
Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά της Κυβέρνησης από την Αντιπολίτευση και ιδίως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δρα άµεσα, αποτελεσµατικά
και αποφασιστικά για να περιορίσει, όσο είναι εφικτό, τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης. Ουδέποτε είπαµε ότι θα καλύψουµε όλη τη ζηµιά. Ουδέποτε είπαµε ότι δεν θα υπάρχει
πρόβληµα σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Ερχόµαστε,
όµως, έγκαιρα να καλύψουµε το µέγιστο που µπορούµε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν δηµοσιονοµικούς περιορισµούς και ταµειακές
προβλέψεις και προοπτικές. Και συνεχίζουµε να ενεργούµε µε
µεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Με έγκαιρες και στοχευµένες
παρεµβάσεις επεκτείνουµε, εµπλουτίζουµε, ανάλογα µε τη δυναµική και την εξέλιξη της πανδηµίας, τα µέτρα στήριξης και
προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αναλαµβάνουµε
και σηµαντικές πρωτοβουλίες, που είναι στο παρόν σχέδιο
νόµου, για τη θεραπεία χρόνιων προβληµάτων της οικονοµίας.
Αντιµετωπίζουµε έτσι µε συνεκτικό σχέδιο, µε προσεκτικά βήµατα αυξηµένες και αυξανόµενες προκλήσεις. Αξιοποιούµε κάθε
διαθέσιµο πόρο, ώστε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις αρχικά για ταχεία ανάκαµψη και µεταγενέστερα για βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Πάνω σε αυτούς τους άξονες, πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες εδράζονται και οι διατάξεις τού υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου για το οποίο θα µιλήσω κατά βάση, απαντώντας, όµως,
και στους συναδέλφους.
Πρώτον, ρυθµίζονται θέµατα διενέργειας γενικών απογραφών
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Απ’ ό,τι φαίνεται αυτό το θέµα
δεν ακουµπά καθόλου την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ειδικότερα
οφείλω να οµολογήσω ότι ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έκανε συγκεκριµένη αναφορά αναδεικνύοντας τη σηµασία αυτού του
έργου. Καθορίζεται ο σκοπός, το αντικείµενο, οι ορισµοί, το
πεδίο εφαρµογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των
απογραφών κτηρίων, πληθυσµού, κατοικιών, γεωργίας και κτηνοτροφίας για το 2021. Άρα αντιλαµβάνεται κανένας ότι τα αποτελέσµατα της απογραφής, όπως είπε ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ,
θα αποτελέσουν οδηγό για την αποτελεσµατική άσκηση οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, ενώ καλύπτουν
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και µία σειρά από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Η δεύτερη πρόβλεψη του νοµοσχεδίου αφορά την απαλλαγή
κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος για τους
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που ήταν
κλειστές µε κυβερνητική εντολή. Σήµερα η εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έκανε άλλη µία οβιδιακή µεταµόρφωση.
Την προκάλεσα να απαντήσει πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται
στην επιτροπή ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί αυτά που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επί µήνες µάς έλεγε για τα ενοίκια. Σήµερα
ήρθε, προφανώς δεν κατέθεσε το σχέδιο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και είπε: Ξέρετε, δεν είχαµε πει για τα ενοίκια, είχαµε
πει γενικώς για τη ρευστότητα και εκεί µέσα ήταν κάπου και τα
ενοίκια, αλλά δεν το είχαµε πει. Τον Σεπτέµβρη βεβαίως ξεκινήσαµε να το λέµε στη Θεσσαλονίκη και σήµερα το λέµε πιο εµφατικά. Ποιος ακολουθεί ποιον;
Στην εν λόγω διάταξη περιλαµβάνονται όλες οι επιχειρήσεις
του λιανεµπορίου και της εστίασης, τα κοµµωτήρια, τα κέντρα
αισθητικής, οι επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισµού και αθλητισµού, τα γυµναστήρια, επιχειρήσεις τουρισµού, ξενοδοχεία, καταλύµατα, τουριστικά γραφεία και υπηρεσίες µεταφορών.
Τρίτον, προβλέπεται η καταβολή του 80% του µηνιαίου µισθώµατος ως αποζηµίωση σε εκµισθωτές φυσικά πρόσωπα από τον
κρατικό προϋπολογισµό για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και επεκτείνεται αυτό και στα νοµικά πρόσωπα και µε νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσαµε εντάσσουµε πλέον και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό που δεν
ακούω να λέγεται και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί ουσιαστικά
υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρχει καµµία απώλεια για τους ιδιοκτήτες, είναι ότι αυτά τα ποσά δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα,
είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος και σε εισφορά αλληλεγγύης.
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να ανοίξω µία παρένθεση
για τα ακίνητα. Άκουσα από συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει ότι δεν κάναµε τίποτα για τα ακίνητα, ότι ό,τι είχαµε πει προεκλογικά, δεν το υλοποιήσαµε.
Για να θυµίσω λίγο: Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ κατά 22% µεσοσταθµικά από το 2019, µόνιµο µέτρο. Απαλλάξαµε από τον ΕΝΦΙΑ τα
δικαιώµατα επί ακινήτων φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε µικρά
ακριτικά νησιά µε πληθυσµό κάτω των χιλίων διακοσίων κατοίκων. Αναστείλαµε για τρία χρόνια έως το 2022 τον ΦΠΑ στις νέες
οικοδοµές και για την ίδια περίοδο αναστείλαµε τον φόρο υπεραξίας, ο οποίος θα επανεξεταστεί τότε από µηδενική βάση. Θεσπίσαµε έκπτωση φόρου 40% της δαπάνης για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ενεργειακή, τη λειτουργική και την
αισθητική αναβάθµιση υφιστάµενων κτηρίων. Καθιερώσαµε φορολογικά κίνητρα για ξένους πολίτες προκειµένου να επιλέξουν
την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας τους. Εκσυγχρονίσαµε τις διαδικασίες για τη µεταβίβαση ακινήτων. Εξορθο- λογίσαµε τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων, όπως
οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, υπό όρους συγκρίσιµους µε το αντίστοιχο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα
αντιλαµβάνεστε ότι αυτά που είπαµε προεκλογικά τα υλοποιήσαµε σε χρονικό διάστηµα έξι µηνών.
Πράγµατι µετά ήρθε η υγειονοµική κρίση από τον Φεβρουάριο
του 2020. Οφείλαµε να αναδιατάξουµε τις δυνάµεις µας, οφείλαµε να ισορροπήσουµε µεταξύ µείωσης φόρων και αύξησης δαπανών, για να στηρίξουµε την κοινωνία. Και σε αυτή τη συγκυρία,
σε αυτήν την κατάσταση οι εκµισθωτές -φυσικά και νοµικά πρόσωπα- ανταποκρίθηκαν και σήκωσαν από την πρώτη στιγµή το
βάρος που τους επιµερίστηκε. Η ελληνική Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Οικονοµικών -το είπα και στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑευχαριστεί τους ιδιοκτήτες - εκµισθωτές για το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης που έχουν επιδείξει. Και έρχεται η πολιτεία να ανταµείψει αυτή την προσπάθεια. Πώς; Είχαµε πει τι θα ισχύει από
τον Μάρτιο µέχρι τον Οκτώβριο. Άκουσα συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να το θέτει, αλλά χωρίς ποσά, χωρίς
στοιχεία, χωρίς τίποτα. Για το 71% που υπέβαλε ορθά τα στοιχεία, έχουν γίνει ήδη συµψηφισµοί 42,8 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Είναι όλα διαθέσιµα στην ηλεκτρονική βάση της ΑΑΔΕ. Από το
6%, που δεν είναι λίγοι, είναι δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιοι
ογδόντα ιδιοκτήτες, άµεσα θα τους ζητηθεί η διόρθωση της δήλωσής τους γιατί θα πρέπει να αποδειχθεί µε κάποιον τρόπο ότι
έγινε µείωση του ενοικίου. Τέλος, εβδοµήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια έξι άτοµα για διάφορους λόγους δεν πληρούν τα κριτήρια.
Μέσα στις επόµενες ηµέρες η ΑΑΔΕ θα στείλει συγκεκριµένα
στοιχεία και έχουν δικαίωµα αιτιολογηµένης προσβολής της απόφασης και επανεξέτασης.
Στη συνέχεια ήρθε ο Νοέµβριος και ο Δεκέµβριος. Τι είπαµε;
Καλύπτουµε το 50% αφορολόγητα της µείωσης κατά 40%. Αυτές
τις µέρες καταβάλαµε σε εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιους τέσσερις ΑΦΜ 19,3 εκατοµµύρια για τον µήνα Νοέµβριο
και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες -πάνω από πενήντα εννέα χιλιάδες
στην αρχή, τώρα έχουν πέσει στους τριάντα χιλιάδες- δεν είχαν
δηλώσει IBAN προκειµένου να µπορέσει το κράτος να δώσει
αυτό το οποίο έχουµε προβλέψει. Τους καλώ και από αυτό το
Βήµα να δηλώσουν άµεσα IBAN προκειµένου να πληρωθούν, να
πιστωθούν οι λογαριασµοί τους.
Και ερχόµαστε τώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να
αναλάβουµε άλλη µία πρωτοβουλία.
Τέταρτον, χορηγούνται διευκολύνσεις σχετικά µε την πληρωµή
αξιογράφων, δηλαδή επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων σε διαταγή. Ξέρετε και το είπα ότι µε τη νοµοτεχνική επεκτείνονται τα χρονικά διαστήµατα και αποκτά αναδροµικότητα
ακόµα µεγαλύτερη και γι’ αυτές τις µέρες η ρύθµιση µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Με αυτό το πλέγµα των τεσσάρων πρωτοβουλιών που ανέπτυξα, ουσιαστικά ναι, επαναλαµβάνουµε µέτρα, γιατί τα θεωρούµε εξαιρετικά επιτυχηµένα, καθώς και πολλά άλλα, όπως
είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού, η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων, οι αναστολές υποχρεώσεων, η µείωση φορολογικών συντελεστών, η
µείωση ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, και χτίζουµε ένα δίχτυ ασφαλείας για να στηρίξουµε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να ωραιοποιούµε –θα το επαναλάβω- µία πραγµατικά δύσκολη κατάσταση από πρωτόγνωρες
συνθήκες που έχει δηµιουργήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη η
πανδηµία.
Διότι δεν άκουσα από κανέναν οµιλητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να κάνει καµµία αναφορά στην Ευρώπη, το τι γίνεται
σε άλλες χώρες, σαν να είναι η κρίση µόνο στην Ελλάδα, ενώ
έχουµε µέτρα συγκρίσιµα και στο υγειονοµικό πεδίο -κάθε µέρα
δηµοσιοποιούνται- και στο οικονοµικό πεδίο. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος θα δούµε το ύψος της ύφεσης ή άλλα ποσοτικά µεγέθη.
Η πανδηµία, που προκάλεσε σε ολόκληρο τον κόσµο βαθιά και
απότοµη ύφεση, η οποία επηρεάζει πράγµατι τους δείκτες που
αναδεικνύουν τη δύσκολη κατάσταση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οµολογούµε εµείς πρώτοι τη δυσκολία της κατάστασης.
Θα επαναλάβω ότι δεν καλύπτουµε σε κοµµάτι της κοινωνίας
όλες τις ζηµιές.
Όµως, να αποτυπώσουµε και την αλήθεια. Προφανώς, όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης και κυρίως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επικαλείστε µια µελέτη, τη µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ. Είπα να
την καταθέσουν. Δεν την κατέθεσε κανένας. Θα καταθέσω εγώ
για τα Πρακτικά τη µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να δούµε κάποια στοιχεία της µελέτης της ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ; «Φαίνεται τελικά πως το ποσοστό ανεργίας για το 2020 θα
είναι, εάν όχι ελαφρώς χαµηλότερο, τουλάχιστον αντίστοιχο µε
αυτό του 2019. Είναι προφανές ότι τα µέτρα της Κυβέρνησης
που έχουν ληφθεί για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έχουν
πετύχει τον στόχο συγκράτησης της απασχόλησης». Την ίδια µελέτη διαβάζουµε. Αυτό το προσπεράσατε;
Τα στοιχεία που είπατε επιβεβαιώνουν αυτό που αναγνωρίζει
πρώτα από όλα η Κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία,
τη δυσκολία της κατάστασης. Όµως, λέει η µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ
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-γιατί δεν τα διαβάζετε όλα ή αποσιωπάτε την αλήθεια- αυτό το
στοιχείο. Και να ήταν µόνο αυτό;
Πιο κάτω: Αποτροπή µαζικών λουκέτων. Λέει η ΓΣΕΒΕΕ: «Τα
µέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων έχουν ανακόψει προς το παρόν τα µαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονοµικών κρίσεων».
Θέλετε και άλλα; «Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» έχει βοηθήσει στη
µείωση των νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα
στεγαστικά τους δάνεια, περιορίζοντας τον αριθµό των νοικοκυριών που έχουν καθυστερηµένες οφειλές». Αυτά τα λέει η ίδια η
µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ.
Έρχοµαι, συνεπώς και σας λέω -και θα το πω και θα το επαναλάβω- ότι η κατάσταση είναι δύσκολη σε κοµµάτι της ελληνικής
κοινωνίας. Αυτό το κοµµάτι προσπαθούµε να βοηθήσουµε. Το
καλύπτουµε όσο µπορούµε. Επιβεβαιώνεται. Όµως, από την
άλλη πλευρά, δεν θα καλύψουµε και όλες τις ανάγκες οι οποίες
δηµιουργούνται για λόγους που υποθέτω ότι αντιλαµβάνεστε, µε
βάση τα δηµοσιονοµικά και ταµειακά πλαίσια που έχουµε.
Με την ευκαιρία, να πούµε λίγα πράγµατα και για την εστίαση,
επειδή προκλήθηκα. Σεβόµαστε τις αγωνίες και τα προβλήµατα
του κλάδου της εστίασης. Είναι ένας κλάδος που, πράγµατι, έχει
πληγεί σηµαντικά, κλάδος που παραµένει για µεγάλο χρονικό
διάστηµα κλειστός, κλάδος που έχει σηκώσει πολύ µεγάλο
βάρος.
Αποδεδειγµένα, όµως, το κράτος βρίσκεται κοντά σε αυτόν
τον κλάδο µε διάλογο και µε πράξεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων στην εστίαση το 83,7%, εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δώδεκα επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση από τις
επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουν δοθεί µέχρι σήµερα έχουν δοθεί 815 εκατοµµύρια ευρώ στην εστίαση µέχρι σήµερακαι 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις αναστολές συµβάσεων εργασίας. Πόσο κάνει αυτό; Μας κάνει 1,93 δισεκατοµµύρια ευρώ,
το µισό του δηλωµένου τζίρου του 2019. Παράλληλα, σε αυτό
δεν βάζουµε την αποζηµίωση ειδικού σκοπού που δόθηκε στην
πρώτη φάση, 50 εκατοµµύρια, τη µείωση ενοικίου και τώρα τον
µηδενισµό ενοικίου, τη µείωση ΦΠΑ στον καφέ και τα µη αλκοολούχα ποτά, τη µείωση και τον µηδενισµό της προκαταβολής
φόρου -ήταν 2 δισεκατοµµύρια αυτό για όλη την οικονοµία- τις
αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτή, συνεπώς, είναι η
αλήθεια.
Θα συνεχίσουµε, συνεπώς, να είµαστε κοντά και στην εστίαση
και σε άλλους κλάδους της οικονοµίας οι οποίοι πλήττονται και
παραµένουν κλειστοί, µε σεβασµό στον αγώνα τους και θα δείτε
το επόµενο χρονικό διάστηµα πώς θα ξετυλίγονται οι πρωτοβουλίες για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Πέµπτον, ρυθµίζεται ο χρόνος κτήσης εισοδήµατος από εργοδοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγής τους από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το έτος 2020.
Έκτον, ρυθµίζεται η υποβολή δήλωσης µεταβολών για µετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς.
Πάµε τώρα στο έβδοµο σηµείο, στην «AEGEAN». Εδώ και αν
άκουσα περίεργα πράγµατα. Άκουσα, κατ’ αρχάς, από ένα
κόµµα, την Ελληνική Λύση, να λέει «δεν συµφωνώ µε αυτή τη
λύση, µη δώσετε τίποτα, αφήστε την να καταρρρεύσει».
Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση µε τη µορφή άµεσης επιχορήγησης στην «AEGEAN» για την αποκατάσταση της άµεσα συναρτώµενης µε την πανδηµία ζηµίας που αυτή υπέστη. Το ποσό
της ενίσχυσης, πράγµατι, είναι 120 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό
αυτό έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις
και έχει θεωρηθεί αναλογικό.
Γιατί κρίνει η Κυβέρνηση ότι είναι αναγκαία αυτή η διάταξη;
Διότι η εταιρεία, που αποτελεί τον βασικό αεροµεταφορέα στη
χώρα µας, όπως και συνολικά, ο κλάδος των αεροµεταφορών,
υπέστη εξαιτίας των περιοριστικών µέτρων πολύ σηµαντική απώλεια εσόδων, λόγω της τεράστιας µείωσης της επιβατικής κίνησης. Με στοιχεία, 13-1-2021, επίσηµη ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, η συνολική επιβατική κίνηση ήταν δεκαεννιά εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες επιβάτες, πτώση 69%.
Τα στοιχεία αυτής της µείωσης, απόρροια της πανδηµίας και
των συνεπακόλουθων µέτρων περιορισµού και στην Ελλάδα και
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στο εξωτερικό, δείχνουν ότι η χώρα µας επέστρεψε σε επίπεδο
διακίνησης επιβατών σε αυτό που ήταν πριν από τριάντα χρόνια,
στο µακρινό 1991. Τότε είχαν διακινηθεί δεκαεννιά εκατοµµύρια
εξακόσιες χιλιάδες επιβάτες στα αεροδρόµια της Ελλάδος.
Η βάση της απόφασης για την ενίσχυση της «AEGEAN» είναι
ότι, όταν λειτουργεί σε κανονικότητα, εκτός πανδηµίας, συµβάλλει σηµαντικά στα δηµόσια έσοδα και ευρύτερα, στην οικονοµία
της χώρας. Συγκεκριµένα, το 2019, η «AEGEAN» απέδωσε 390
εκατοµµύρια ευρώ σε φόρους, εισφορές και τέλη υποδοµών της
χώρας. Αυτό το ποσό είναι εννιά φορές µεγαλύτερο από τα µερίσµατα που πλήρωσε την ίδια χρήση στους µετόχους της και
τρεις φορές πάνω από την ενίσχυση που σήµερα προβλέπουµε
εµείς µε τη διάταξη. Αυτό για να έχουµε µια αίσθηση των µεγεθών. Όταν, λοιπόν, πηγαίνει καλά η εταιρεία, η απόδοση είναι
άµεση και πολλαπλάσια για το ελληνικό δηµόσιο, 390 εκατοµµύρια.
Σηµειώνεται τώρα δεύτερος προβληµατισµός: Είναι πολλά;
Είναι λίγα; Το είπα και στην επιτροπή. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών είτε έχει ήδη προβεί σε σχετικές ρυθµίσεις παροχής κρατικής ενίσχυσης είτε εξετάζει σχετικές ρυθµίσεις. Ο
όµιλος «TAP Air» στην Πορτογαλία ενισχύθηκε µε 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από το πορτογαλικό κράτος, το οποίο νοµίζω ότι
είναι από αρκετές απόψεις συγκρίσιµο µε το δικό µας κράτος.
Άκουσα έναν συνάδελφο να λέει: «Ναι, αλλά εκεί κρατικοποιήθηκε η εταιρεία και διασώθηκαν οι θέσεις απασχόλησης». Έγινε
75% κρατική, ήταν 50% και έχει υποβάλει επίσηµο αίτηµα η εταιρεία, υπό κρατικό έλεγχο πλέον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
35% µείωση προσωπικού. Αυτό για αυτούς που θέλουν τέτοιες
λύσεις και λένε για το τι γίνεται στο εξωτερικό.
Ο Όµιλος «LUFTHANSA» επιχορηγήθηκε µε 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα επανέλθω στη «LUFTHANSA», γιατί είχα συγκεκριµένο ερώτηµα: «Γιατί δεν κάνετε ό,τι η «LUFTHANSA»; Από τα 11
δισεκατοµµύρια ευρώ τα 9 δισεκατοµµύρια προέρχονται από το
γερµανικό δηµόσιο, 0,38 δισεκατοµµύριο από το βελγικό, 0,45
δισεκατοµµύριο από το αυστριακό, 1,4 δισεκατοµµύρια από το
ελβετικό.
«ALITALIA», «AIR FRANCE», «KLM»: Επιχορήγηση 7 δισεκατοµµύρια από το γαλλικό και 3,4 δισεκατοµµύρια από το ολλανδικό
δηµόσιο. Νοµίζω ότι απάντησα και σε αυτό το ερώτηµα.
Τρίτον: Δίνετε έτσι 120 εκατοµµύρια; Προκειµένου να λάβει
την πιο πάνω παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, η εταιρεία δεσµεύεται να προβεί προηγουµένως σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ και να χορηγήσει στο
ελληνικό δηµόσιο χωρίς επιβάρυνση παραστατικά τίτλων δικαιωµάτων κτήσης κοινών µετοχών, warrants δηλαδή, έκδοσης της
εταιρείας.
Επιλέξαµε, δηλαδή, να χρησιµοποιήσουµε ένα µοντέλο στήριξης, που ελαχιστοποιεί το βάρος για το ελληνικό δηµόσιο και
προϋποθέτει την εκ νέου άµεση επένδυση από κεφάλαια των
ιδιωτών. Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα απόκτησης ποσοστού –τονίζω: δικαιώµατα απόκτησης ποσοστού- 11,5
επί του µετοχικού κεφαλαίου, όπως θα διαµορφωθεί µετά την
ορισθείσα αύξησή του, ενώ το δηµόσιο θα διαθέτει δικαίωµα
άσκησης αυτών των δικαιωµάτων εντός χρονικού διαστήµατος
από δύο έως πέντε έτη, µετά από την ηµεροµηνία εκταµίευσης
της εν λόγω ενίσχυσης από την εταιρεία. Εάν είχαµε πάει στο
µοντέλο «LUFTHANSA», που άκουσα από το ΚΙΝΑΛ, κατ’ αναλογία των κεφαλαιοποιήσεων πριν την κρίση των εταιρειών, θα
έπρεπε να συµβάλουµε µε 650 ως 700 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των
οποίων 400 µε 450 εκατοµµύρια σε κοινές και προνοµιούχες µετοχές. Θα υπήρχε τότε άµεση συµµετοχή 25% του ελληνικού δηµοσίου, αλλά µε πολλαπλάσιο κόστος και ρίσκο για τον
φορολογούµενο για τα επόµενα έτη. Εάν η εταιρεία πάει καλά
σε βάθος πενταετίας, τα warrants, στην ίδια τιµή που θα µπουν
τα νέα χρήµατα σήµερα, θα µας αποδώσουν και ένα σηµαντικό
µέρος της επιστροφής. Ανεβαίνει η τιµή της µετοχής; Κερδίζει
και το κράτος. Πέφτει η τιµή της µετοχής; Το κράτος δεν ζηµιώνεται επιπρόσθετα. Αυτή είναι και η σηµαντική διαφορά µεταξύ
της απόκτησης warrants έναντι τίτλων, έναντι µετοχών. Η τιµή
άσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων ισούται µε την τιµή διάθεσης
των νέων µετοχών της εταιρείας κατά την αύξηση του µετοχικού

7753

κεφαλαίου. Κατά πάγια τακτική -νοµίζω κάποιοι το γνωρίζουν
εδώ µέσα, αλλά δεν το ‘παν- η τιµή διάθεσης των µεν µετοχών,
και άρα η τιµή εξάσκησης, είναι χαµηλότερη από την τρέχουσα
χρηµατιστηριακή τιµή, προκειµένου η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου να είναι επενδυτικά ελκυστική για τους νέους επενδυτές.
Προβλέπεται, δηλαδή, ότι µέσω των “warrants” το δηµόσιο θα
µπορεί είτε να λάβει πίσω από την εταιρεία τη διαφορά µεταξύ
της χαµηλότερης τιµής εξάσκησης και της τότε υψηλότερης τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής είτε να λάβει το 11,5% των µετοχών της εταιρείας, σε χαµηλότερη τιµή από την τρέχουσα
χρηµατιστηριακή τιµή, κάτι που σηµατοδοτεί και υψηλότερη
ωφέλεια κατά την άσκηση του δικαιώµατος. Με αυτόν τον τρόπο
το ελληνικό δηµόσιο διασφαλίζεται ότι θα επανακτήσει πίσω σηµαντικό µέρος της βοήθειας που σήµερα προσφέρει στην εταιρεία και αποκτά δυνατότητα αποκόµισης οικονοµικού οφέλους.
Διαλέξαµε, δηλαδή, το σχήµα που ελαχιστοποιεί και το βάρος
και το ρίσκο για το κράτος, µε τη µορφή χορήγησης µερικής
µόνο αποζηµίωσης για τις επιπτώσεις της πανδηµίας, θέτοντας
ως προϋπόθεση την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφάλαια
ιδιωτών και εξασφαλίζοντας το δικαίωµα σηµαντικής επιστροφής
της ενίσχυσης µέσω του εργαλείου των warrants. Με αυτά τα εργαλεία έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε να ενεργήσουµε τη
χρονική στιγµή που µας συµφέρει οικονοµικά. Αν κάποιος φοβάται ότι δεν θα ανακάµψει η συµµετοχή, τότε το ρίσκο είναι µεγαλύτερο αν έχει αγοράσει µετοχές της εταιρείας και όχι warrants,
αντιστρόφως από ό,τι υποστηρίζουν κάποιοι από την αντιπολίτευση.
Αναφορικά µε τους υπολογισµούς -γιατί άκουσα και αυτόπροσοχή, η διάταξη λέει ξεκάθαρα και µε διαφάνεια τι γίνεται και
είναι ανεύθυνο να κάνουµε σε αυτήν την Αίθουσα αριθµητικούς
υπολογισµούς από τώρα για την τιµή της µετοχής, που είναι εισηγµένη, σας θυµίζω, στο χρηµατιστήριο. Σε ό,τι αφορά την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που υποστήριξε ότι
όταν θέλει η εταιρεία θα µας πληρώσει, λάθος, το δηµόσιο επιλέγει να ασκήσει το δικαίωµα όταν η τιµή της µετοχής θα είναι
συµφέρουσα. Νοµίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήµατα τα
οποία θέσατε για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Όγδοον, ρυθµίζονται διαδικασίες ειδικής διαχείρισης του
ν.4307/2014 και κάναµε και ειδική νοµοτεχνική διάταξη για να
βοηθήσουµε ακόµα περισσότερο το συγκεκριµένο θέµα.
Ένατον, θεσπίζεται το προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης
επιχειρήσεων µε τη µορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.
Άκουσα οµιλητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει «Τι µας
φέρνετε εδώ; Μας φέρνετε ένα κέλυφος». Μα, οι διαδικασίες
έτσι είναι. Πρώτα φέρνεις αυτό το κοµµάτι, για να µπορέσεις να
κάνεις προκοινοποίηση στην «DIGICOM», να συζητήσεις τα τεχνικά θέµατα, για να µπορέσεις να νοµοθετήσεις. Αυτή είναι η
διαδικασία. Πώς θα πηγαίναµε µε προκοινοποίηση αν δεν είχαµε
τη διάταξη;
Με αυτόν τον τρόπο, στόχος είναι η στήριξη και η προστασία
των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης και των προληπτικών µέτρων. Συµµετείχαµε και
συµµετέχουµε ενεργά, µε προτάσεις και στοχευµένες παρεµβάσεις, στις διαδικασίες διαµόρφωσης και τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές
ενισχύσεις. Μέσω της διαβούλευσης µε τους Ευρωπαίους εταίρους επετεύχθη τα δοµικά στοιχεία, οι παράµετροι και οι περιορισµοί του προσωρινού πλαισίου να προσαρµόζονται στις νέες
ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί στην
ελληνική κοινωνία και οικονοµία λόγω της πανδηµίας. Στο πλαίσιο αυτής της ενωσιακής διαδικασίας, ολοκληρώθηκε µόλις
προχθές, την προηγούµενη Πέµπτη, η σχετική διαβούλευση και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πέµπτη τροποποίηση του
προσωρινού πλαισίου.
Θα µου επιτρέψετε να πω τα βασικά σηµεία, γιατί πρέπει να
είµαστε όλοι σύµφωνοι σε αυτήν την Αίθουσα για το τι αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές ανταποκρίνονται
στις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης, ενισχύουν την ευελιξία
που παρέχει το προσωρινό πλαίσιο, αυξάνουν τα όρια κρατικής
ενίσχυσης, επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες αυτών των ενισχύσεων. Πολλοί από εσάς µου διατυπώνετε επιφυλάξεις και
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προβληµατισµούς, το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, γιατί γνωρίζετε, και στις εκλογικές σας περιφέρειες, επιχειρήσεις που
έφτασαν την οροφή, το ταβάνι των ενισχύσεων.
Εδώ τι έχουµε τώρα; Παράταση της εφαρµογής του προσωρινού πλαισίου ως το τέλος του 2021. Πολύ σηµαντικό, γιατί τελείωνε τον Ιούλιο του 2021.
Επίσης, έχουµε πρόβλεψη για δυνατότητα µετατροπής επιστρεπτέων µέτρων σε άλλες µορφές ενίσχυσης, υπό προϋποθέσεις, όπως είναι οι επιχορηγήσεις.
Διπλασιασµό των ορίων ενίσχυσης, µε βάση τα οποία χορηγείται και η επιστρεπτέα προκαταβολή, καθώς αυξάνεται από
800.000 ανά επιχείρηση σε 1,6, από 100.000 ανά επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή, γεωργικών προϊόντων, σε 225.000 και από 120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε
270.000. Αν προσθέσουµε και την ευχέρεια που δίνεται σε µια
επιχείρηση για αξιοποίηση του ορίου των 200 χιλιάδων ευρώ από
το de minimis, τότε το µέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση
δύναται να διαµορφωθεί στα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται το όριο των ενισχύσεων, στη βάση του
οποίου προβλέπεται ότι το κράτος µπορεί να συνεισφέρει στην
κάλυψη µέρους των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν
καλύπτονται από τα έσοδά τους. Την προηγούµενη βδοµάδα µιλούσαµε για 3 εκατοµµύρια. Πλέον αυτό πήγε στα 10 εκατοµµύρια. Με την προτεινόµενη, συνεπώς, διάταξη, που σήµερα
συζητάµε, η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση αυτής της
πρόβλεψης προσωρινού πλαισίου και να επεκτείνει περαιτέρω
το δίκτυ ασφαλείας που έχει ήδη στήσει µέχρι σήµερα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης σε
επιχειρήσεις που πλήττονται οικονοµικά από την εµφάνιση και
διασπορά του κορωνοϊού µέσω στήριξης του κράτους στις µη
καλύπτοντας πάγιες δαπάνες τους. Δικαιούχοι θα είναι κυρίως,
αλλά όχι µόνο, επιχειρήσεις που ανήκουν στους άµεσα πληττόµενους κλάδους της οικονοµίας, παρουσιάζουν µείωση τζίρου
κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση µε το 2019, όπως τουλάχιστον µέχρι σήµερα καταγράφεται σε όλα τα ευρωπαϊκά κείµενα. Ανοίγω µια παρένθεση: Η επιστρεπτέα προκαταβολή είχε
20% µείωση τζίρου και διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες επιχειρήσεις δήλωσαν αύξηση τζίρου το τελευταίο τετράµηνο του 2020
σε σχέση µε το 2019. Κλείνω την παρένθεση. Τα στοιχεία των
ίδιων των επιχειρήσεων ήταν αυτά. Επίσης, θα πρέπει να καταγράφουν σηµαντική ζηµιά κατά το προηγούµενο έτος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη στήριξη που έχουν λάβει, και απασχολούν
εργαζόµενους.
Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευχέρεια που δίνεται και από
άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευµένων συνδυασµών των παραπάνω παραµέτρων, ώστε -συγκρατείστε το- η περίµετρος της ενίσχυσης να περιλαµβάνει και
περιπτώσεις επιχειρήσεων µε ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήµατος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσµατα χρήσεως. Την επόµενη εβδοµάδα θα κάνουµε
διαβούλευση µε τους φορείς, για να ακούσουµε τις προτάσεις
τους επί αυτών.
Η υλοποίηση του µέτρου θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Και
προφανώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται εισήγηση της ΑΑΔΕ. Η
απόφαση, όµως, είναι κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πλατφόρµα,
όµως, η οποία πολύ γρήγορα µπορεί να εκταµιεύσει και µε ασφάλεια πόρους στην πραγµατική οικονοµία είναι η πλατφόρµα της
ΑΑΔΕ.
Και επειδή άκουσα κάτι περί µαναβικής από τον Πρόεδρο του
ΜέΡΑ25 για την ΑΑΔΕ, να θυµίσω ότι η ΑΑΔΕ θεσπίστηκε µε το
καθεστώς που είναι σήµερα µε τον ν.4389/2016, όχι από την παρούσα Κυβέρνηση, από την προηγούµενη.
Προγραµµατίζεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί
το σχετικό θεσµικό πλαίσιο σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή -άρα, σας δίνω και ένα χρονοδιάγραµµα- ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν τα σχετικά
δεδοµένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισµό
του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν
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από το Υπουργείο Οικονοµικών. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης
και οι άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, θα συνυπολογίζονται αλλά δεν θα συσσωρεύονται. Έτσι δίνεται τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είχαν φτάσει στα όρια που έχουν
τεθεί από το προσωρινό πλαίσιο, να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της πανδηµίας πέραν αυτών.
Και στο τελευταίο ερώτηµα που ετέθη, η συγκεκριµένη ενίσχυση θα είναι στοχευµένη ως προς την αξιοποίηση και θα επιδιωχθεί να µην είναι επιστρεπτέα.
Στην παρούσα φάση έχουµε τεχνικές συζητήσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα οριστικοποιήσουµε τις παραµέτρους το
επόµενο διάστηµα, προκοινοποιήσαµε το καθεστώς και πολύ
σύντοµα, νοµίζω, θα είµαστε έτοιµοι να υλοποιήσουµε.
Δέκατον, όσον αφορά τον ΗΡΑΚΛΗ, δεν θα πω πολλά λόγια.
Τα είπε ο εισηγητής. Παραχωρούνται ακίνητα στο Σωµατείο
«Νέος Γυµναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «ο ΗΡΑΚΛΗΣ
1908»», προκειµένου να ασκήσει αθλητικά και κοινωνικά δρώµενα
στην περιοχή. Επιδιώκεται η άµεση εξυπηρέτηση αθλητικών
αναγκών των µελών του Σωµατείου και η εκπλήρωση αθλητικών
σκοπών κατά τον προορισµό της χρήσης των ακινήτων.
Ενδέκατον, επιταχύνονται οι διαδικασίες, προκειµένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάταξη
του παρόντος σχεδίου νόµου προβλέπει ότι µέχρι την έγκριση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είναι δυνατή
η ένταξη έργων, τα οποία προγραµµατίζεται να χρηµατοδοτηθούν από Ταµείο στο εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Δωδέκατον -και τέλος- επιλύεται το χρονίζον πρόβληµα των
αµφισβητήσεων µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων χιλιάδων στρεµµάτων, τα οποία
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήµων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού και διεκδικούνται από το δηµόσιο ως πρώην δασικά, ενταγµένα εντός σχεδίου πόλης, µε την υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Κτηµατολογίου.
Παράλληλα, κατόπιν αιτήµατος των τοπικών φορέων και συναδέλφων της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας -το ανέφερε ο κ. Βλάχος- αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην εξέταση των
ενστάσεων του δηµοσίου επί ακινήτων που εµπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που δεν καλύπτονται από το ρυθµιστικό πεδίο αυτής της διάταξης, προκειµένου
να εξεταστεί το ζήτηµα των διεκδικήσεων και σε επιπλέον περιοχές, µε τη συνεργασία και των φορέων που προβάλλουν δικαιώµατα σε αυτές, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ολιστικά το ζήτηµα.
Γι’ αυτό και συστήνεται επιτροπή µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων του Δήµου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω, όµως, γιατί µε ευκολία άκουσα
και στη συζήτηση που είχαµε µε τους δηµάρχους και εδώ στην
Αίθουσα από κάποιους, λίγους οµιλητές, ότι αυτό το θέµα εύκολα λύνεται. «Μία πρόταση να µπει και έχει λυθεί.». Απορώ, σαράντα χρόνια το θέµα γιατί δεν λύθηκε; Σαράντα χρόνια γιατί
κανένας δεν έβαλε αυτήν την πολύ εύκολη πρόταση; Προφανώς,
το θέµα έχει πολλές διαστάσεις.
Εµείς και εγώ προσωπικά δεσµεύοµαι για το εξής: Κάναµε ένα
πρώτο ουσιαστικό βήµα. Στη µία περιοχή τα στοιχεία λένε ότι
βοηθάµε πάνω από επτά χιλιάδες οικογένειες. Θα κάνουµε και
άλλα βήµατα, µε δίκαιο τρόπο, αλλά -θα πω µία λέξη- µε ασφάλεια. Θα νοµοθετούµε όταν αισθανόµαστε ασφαλείς.
Τα θέµατα αυτά αν ήταν εύκολα, θα τα είχαν λύσει και πολλές
άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν. Και, όµως, δεν τα έλυσαν. Τα
έκρυψαν κάτω από το χαλί. Πάµε να τα αντιµετωπίσουµε µε σοβαρότητα, µε κοινωνική ευαισθησία, αλλά και µε ασφάλεια.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, αποδεικνύεται έµπρακτα ότι η
Κυβέρνηση, για ακόµη µία φορά, επέδειξε εγρήγορση και αποφασιστικότητα στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που γεννά η
εν εξελίξει πανδηµία του κορωνοϊού. Με σχέδιο, µε δράσεις συνεκτικές και στοχευµένες, προσαρµόζουµε και εµπλουτίζουµε τις
πολιτικές µας, διασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή στήριξη
της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Διορθώνουµε στρεβλώσεις του παρελθόντος, επιλύουµε προβλήµατα του παρόντος και στεκόµαστε έτοιµοι να αδράξουµε τις
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ευκαιρίες του µέλλοντος, έτσι ώστε το 2021 να είναι η χρονιά
επανεκκίνησης για τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Θα σας παρακαλέσω να µου επιτρέψετε να κάνω µία δήλωση, σε λιγότερο από ένα λεπτό, για να
ενηµερώσω το Σώµα για τα τεκταινόµενα έξω από τη Βουλή αυτή
τη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε ένα λεπτό µόνο,
κύριε συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ενηµερώνω εσάς, κυρία Πρόεδρε, όπως και τους υπόλοιπους
Βουλευτές και τους Υπουργούς που είναι εδώ, ότι έληξε πριν από
λίγο το πανσπουδαστικό συλλαλητήριο που έχει διοργανωθεί
από τις φοιτητικές οργανώσεις µας εναντίον του νοµοσχεδίου
που πρόκειται να φέρει η Υπουργός Παιδείας στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα για ψήφιση.
Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από τις φοιτητικές οργανώσεις
σχεδόν τέλεια. Έγινε χωρίς κανένα απρόοπτο και περιφρουρήθηκε χωρίς κανένα απρόοπτο. Τελείωσε πριν από ένα τέταρτο
περίπου έξω από τη Βουλή των Ελλήνων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τα διαβάσαµε στα sites.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ, θα τελειώσω.
Και τότε, όταν αποχωρούσαν οι συγκεντρωθέντες, η Ελληνική
Αστυνοµία για ακόµη µία φορά εντελώς απρόκλητα επιτέθηκε
εναντίον τους, στην ουρά συγκεκριµένα της συγκέντρωσης που
δεν είχε πετάξει ούτε ένα µπουκαλάκι νερό, κάνοντας χρήση κρότου λάµψης χηµικών και δακρυγόνων. Θέλουµε να καταγγείλουµε στο Σώµα αυτή τη φασιστική συµπεριφορά του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης, αν µου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, να πω µόνο στον
κ. Σταϊκούρα που αναφέρθηκε ονοµαστικά σε εµένα το εξής:
Αγαπητέ, κύριε Υπουργέ, όταν είπα τα ρίχνουµε όλα στην οικο-
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νοµία και κάνουµε τον σταυρό µας, εννοούσα ένα πολύ απλό
πράγµα, που θα το καταλάβετε -είµαι σίγουρος- γιατί είστε οικονοµολόγος. Πολύ απλό και τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Εννοούσα ότι στις καπιταλιστικές δοµές, στις καπιταλιστικές οικονοµίες όταν υπάρχουν ανακοπές της οικονοµίας, τύπου lockdown, σαν αυτές που ζούµε µε την πανδηµία, τότε η κατάρρευση
έχει χαρακτηριστικά γεωµετρικής προόδου, αν δεν αντιµετωπιστεί την πρώτη ηµέρα.
Τι εννοώ µε αυτό; Ότι αν δεν δώσεις -συµβολικά τα νούµερα1.000 ευρώ τον πρώτο µήνα, δεν θα φτάνουν 10.000 ευρώ τον
δεύτερο. Δεν θα φτάνουν, τελικά 10 δισεκατοµµύρια µετά από
έναν χρόνο.
Αυτό που προτείνουµε εµείς σαν κόµµα δεν δοκιµάστηκε ποτέ
και δεν ξέρουµε αν θα ήταν λειτουργικό, δηλαδή να τα δώσουµε
όλα από την πρώτη ηµέρα στην αγορά. Αυτό, όµως, που εσείς
αποφασίσατε και κάνετε σαν θεραπεία στον τόπο, βλέπουµε να
αποτυγχάνει κάθε ηµέρα, κύριε Υπουργέ. Και θα είµαστε εδώ και
σε µερικούς µήνες που θα είναι η αιτία που θα έχουµε το πέµπτο
µνηµόνιο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν ζητήσει τον λόγο οι εξής Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι: του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος
έχει ζητήσει πρώτος τον λόγο. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο
ο κ. Χήτας, ο όποιος έχει τον µισό χρόνο, γιατί µίλησε ο Αρχηγός
του. Και αµέσως µετά ακολουθεί ο κ. Κατρίνης.
Ελάτε, κύριε Τσακαλώτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µισό λεπτό, µόνο να
καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Παρακαλώ, πάρτε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι µόνο αναρίθµηση κεφαλαίων. Δεν έχει τίποτα µε ουσία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Ο Κανονισµός λέει ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι µπορούν να µιλήσουν αµέσως µετά τον Υπουργό. Γι’ αυτό και δίνω
τον λόγο στον κ. Τσακαλώτο. Αλλιώς, ξέρετε ότι ακολουθούµε
τη διαδικασία ανά δύο Βουλευτές να βάζουµε έναν Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Έχει γίνει σχεδόν κοινοτοπία ότι ζούµε κοσµογονικές στιγµές,
ότι όλα αλλάζουν στην υγεία, στην οικονοµία, στην κοινωνία, ότι
όλοι πρέπει να αλλάξουµε το πώς σκεφτόµαστε.
Το είπατε και εσείς χθες, κύριε Καράογλου, και σωστά το είπατε. Βλέπουµε ανακοινώσεις της Μέρκελ µε τον Μακρόν, βλέπουµε τον Ντράγκι, βλέπουµε τον Μπάιντεν. Μόνο που από εσάς,
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και τους Υπουργούς, δεν
το βλέπω. Είναι σαν να µην το έχετε αυτό. Είναι σαν να µην σας
πειράζει, σαν να µη σας επηρεάζει µάλλον. Μου θυµίζει το παλιό
αστείο του Αλέφαντου για έναν παίκτη που δεν τον εκτιµούσε
πάρα πολύ η Κυβέρνηση στο σύνολο της, που λέει: «Το παιδί δεν
το έχει. Το στέλνεις στο περίπτερο για πατατάκια και έρχεται
πίσω µε γαριδάκια».
Δεν κατανοείτε πόσο σηµαντική είναι η διαφορά; Και αυτό που
σας µένει είναι ένα άλλο αστείο που λέει ο Αντώνης ο Πανούτσος, που, όπως ξέρετε, είναι και συντηρητικός στις πολιτικές
του πεποιθήσεις, ο οποίος έχει χιούµορ, κάνει και αυτοκριτική
και λέει για τον εαυτό του: «Είµαι από τους ανθρώπους που προτιµάω την πιο χυδαία κολακεία από την πιο εποικοδοµητική κριτική».
Πού είναι αυτές οι διαφορετικές ιδέες που λέτε ότι πρέπει να
αλλάξουµε, να δούµε τον κόσµο διαφορετικά µετά από την κλιµατική κρίση, την κρίση υγείας, την κρίση οικονοµίας; Πού είναι
αυτά τα διαφορετικά;
Ο Αλέξης Τσίπρας µιλάει για την πατέντα -ο κ. Βαρουφάκης
έχει άλλη προσέγγιση, αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος- και τον ειρωνεύεται ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να εθνικοποιήσει τη
«PFIZER». Αντί να κάνετε µια µεγάλη συζήτηση για τη συµµετοχή
των φαρµακευτικών εταιρειών και την ανάγκη των ανθρώπων
αυτή τη στιγµή, να θυµηθείτε τι έγινε στη νότια Αφρική και στην
Ινδία µε το φάρµακο για το AIDS και πώς σπάσανε την πατέντα
εκεί πέρα, γιατί είπαν ότι δεν µπορεί να πεθαίνουν οι άνθρωποί
µας στην Ινδία και στη νότια Αφρική, δεν είναι παιδιά κατώτερου
Θεού, ειρωνεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν ξέρει τι λέει.
Δεν µπορείτε να µπείτε καν σε αυτήν τη συζήτηση, όπως δεν
µπορείτε να πείτε καν στη συζήτηση τι κάνουµε ως Ευρωπαϊκή
Ένωση για αυτή την πανδηµία.
Θυµάστε τον Ανδρέα τον Ξανθό που έκανε τη Συµφωνία της
Βαλέτας για να είναι επτά-οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που να διαπραγµατεύονται για το φάρµακο, για να υπάρχει µια ισορροπία
δύναµης και να µην είναι κάθε χώρα µόνη της. Πάει και αυτό. Το
ξεχάσαµε.
Το ίδιο κάνετε και στα οικονοµικά. Λέτε ότι αλλάζετε, ότι σκέφτεστε ξανά και λέει ο κ. Σκυλακάκης ότι ό,τι ξοδεύουµε, ό,τι έλλειµµα υπάρχει είναι δανεισµός από το µέλλον.
Αλήθεια, κύριε Σταϊκούρα, εσείς που έχετε τόσες πολλές ετεροαναφορές και είσαστε τόσο καλός στην οικονοµία, µπορείτε
να εξηγήσετε στον κ. Σκυλακάκη γιατί είναι λάθος αυτό, ότι όταν
έχεις έλλειµµα ισχύει ότι δανείζεσαι από το µέλλον, αν και µόνο
αν είµαστε στην πλήρη απασχόληση; Αν έχουµε άδηλους πόρους, αν έχουµε ανεργία; Είπατε ότι πάµε καλά στην ανεργία
γιατί είναι σαν το 2019. Δεν µας είπατε όλα τα άλλα στοιχεία,
όπως της ΓΣΕΒΕΕ, για το πόσοι άνθρωποι είναι στη φτώχεια. Το
καταλαβαίνετε; Μπορείτε να το εξηγήσετε στον κ. Σκυλακάκη ότι
δεν ισχύει αυτό;
Είναι πολύ ανησυχητικό ότι ο Υπουργός Οικονοµικών λέει ακριβώς το ίδιο, αυτό που λέγατε στον νεοφιλελευθερισµό, ότι ό,τι
δαπανήσουµε, αν υπάρχει έλλειµµα, αυτό είναι δάνειο από το
µέλλον. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει όταν έχουµε ανέργους, γιατί οι δαπάνες του κράτους σε αυτήν την περίπτωση φέρνει τους εργαζόµενους να δουλεύουν, δουλεύουν οι επιχειρήσεις και
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δηµιουργείς περισσότερο πλούτο.
Στο δεύτερο έτος σε όλα τα βιβλία της µακροοικονοµικής, σε
όποιο πανεπιστήµιο της Ευρώπης και της Αµερικής και αν κάνεις
µαθήµατα οικονοµικής, θα το µάθεις αυτό το πράγµα. Και συνεχίζετε να έχετε την ίδια ιδεολογική προσέγγιση.
Πού είστε στις µεγάλες συζητήσεις για την Ευρώπη; Πραγµατικά, δεν ξέρω τι θεωρεί ο κ. Σταϊκούρας ή ο κύριος Πρωθυπουργός για το µεγάλο ζήτηµα και το Σύµφωνο Σταθερότητας. Πρέπει
απλώς να πάει πιο πίσω; Πρέπει να καταργηθεί για να υπάρχει
κάτι καινούριο, όπως λέµε εµείς; Δεν ξέρω την άποψή σας ούτε
ξέρω τι παρεµβάσεις κάνετε για αυτό. Καµµιά ιδέα δεν έχω τι
προτείνετε, αν αυτό το πράγµα µπορεί να συνεχιστεί. Εδώ γίνεται
µια ολόκληρη συζήτηση. Έχει παρέµβει, έκτος από τους ανθρώπους της Αριστεράς, η Λαγκάρντ, ο Ντράγκι. Εχθές είχαµε το
κοινό κείµενο Μέρκελ-Μακρόν-Μισέλ και άλλους τρεις -Γκουτέρες µου φαίνεται- και εσείς έχετε έναν επαρχιωτισµό και λέτε ότι
αυτά δεν είναι για εµάς, εµείς είµαστε εδώ στην Ελλάδα, είµαστε
ήδη πολιτικοί από το 1950, θα κάνουµε τα ίδια πράγµατα, δεν αλλάζουµε καµµία ιδέα και συνεχίζουµε.
Για το Ταµείο Ανάκαµψης, επίσης, γίνεται µια ολόκληρη συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρχουν περιοριστικοί όροι για το τι παρεµβάσεις πρέπει να κάνεις; Είναι αυτές σε νεοφιλελεύθερη
κατεύθυνση; Παρεµβαίνετε σε αυτό;
Σας λέει η εισηγήτριά µας, η Κατερίνα Παπανάτσιου, τι θα γίνει
µε αυτό το ΠΔΕ, που λέτε να δαπανήσουµε τώρα και βλέπουµε
άµα θα εγκριθούν οι δαπάνες µετά. Και λέει ο κ. Σκυλακάκης ότι
θα πάρουµε το ρίσκο.
Πραγµατικά, αυτή είναι στρατηγική; Ξέρετε τι φοβάται ο κόσµος και τι λένε και οι οικονοµικές εφηµερίδες που δεν είναι συριζαίες; Λένε, γιατί ακριβώς φοβάστε ότι δεν θα προλάβετε να
κάνετε αρκετές επενδύσεις αρκετά γρήγορα -δεν ξέρω αν οι δυσοίωνες προβλέψεις του κ. Βαρουφάκη είναι σωστές για το τι
µπορείτε να καταφέρετε µέσα σε έναν χρόνο- επειδή δεν θα το
καταφέρετε, θα πάτε αντίστροφα: Βρίσκουµε τους επιχειρηµατίες, µας λένε ποια πρότζεκτς θα κάνουν, άρα λύνουµε και το τεχνοκρατικό, µας το δίνουν πακέτο, τους εγκρίνουµε αυτό και
µετά, για να σκεφτώ τον κ. Γρηγοριάδη, κάνετε εσείς το ίδιο και
λέτε: «Ας βοηθήσει ο Θεός για να τους εγκρίνουν». Αυτό κατάλαβα, αν θέλετε να ειρωνεύεστε τον καλό συνάδελφο. Αυτό λέει
η πιάτσα ότι κάνετε.
Και µας κάνετε και κριτική ότι δεν είπαµε τίποτα για την απογραφή και πόσο σηµαντικό είναι αυτό για την οικονοµική και την
κοινωνική πολιτική. Βεβαίως, είναι σηµαντικό, αλλά πρέπει να
έχεις οικονοµική πολιτική για να είναι σηµαντικό, πρέπει να έχεις
αναπτυξιακή στρατηγική, να ξέρεις εσύ πού θέλεις να είναι οι
προτεραιότητες, πού θέλεις να πάει η οικονοµία, πώς να λύσεις
όλα αυτά τα προβλήµατα που µας χρεοκόπησαν το 2009. Ήταν
προφανές, παρ’ όλη αυτήν την ανάπτυξη που είχαµε, ότι δεν
ήταν βιώσιµη η ανάπτυξη τα χρόνια πριν από το 2009. Πού είναι
αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο µε τις προτεραιότητες;
Η πρώτη ένδειξη είναι να κάνουµε κάποιες επενδύσεις από κάποιους επιχειρηµατίες ό,τι να ναι για να δείξουµε κάποιους αριθµούς και να αποδείξουµε πόσο άδικο έχει η Αντιπολίτευση.
Πάµε τώρα στην «AEGEAN». Πραγµατικά, δεν έχετε καταλάβει
πώς ο κόσµος αλλάζει και σε αυτό; Δηλαδή, τι µας είπατε; Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτό που κάνετε. Το πρώτο ήταν που δώσατε µεγάλη έµφαση, αν το δηµόσιο εξασφαλίζεται καλύτερα µε
warrants από ότι να είχαµε πάρει µετοχές.
Κατ’ αρχάς, αφού δίνουµε 120 εκατοµµύρια -και αυτό µου το
διευκρινίσατε σε ιδιωτική συζήτηση που είχαµε και αν δεν το κατάλαβα, θα µε διορθώσετε, είµαι σίγουρος, γιατί τουλάχιστον
ίσως τα νοµικά µου δεν είναι καλά, δεν είναι σαφής η διατύπωση
σε αυτό- λέτε ότι θα αγοράσουµε τις µετοχές σε κάποια τιµή που
θα είναι στο τέλος της διαδικασίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και ελπίζοντας ότι θα πάει καλύτερα -που όλοι το ελπίζουµε- η εταιρεία, θα τις πουλήσουµε µετά σε πιο µεγάλη τιµή.
Και γιατί να µην τις έχουµε αυτές; Γιατί να τις πληρώσουµε; Θα
δώσουµε 120 εκατοµµύρια και µετά θα πληρώσουµε ξανά τις
τιµές;
Άρα, το κυρίαρχο είναι αυτό. Και το κυρίαρχο είναι αυτό που
σας είπαν και το ΚΙΝΑΛ και το ΜέΡΑ25: Γιατί να µην έχουµε µε-
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τοχές, για να µπορούµε να έχουµε λόγο στην εταιρεία που δίνουµε 120 εκατοµµύρια; Γιατί να µην µπορεί να έχουµε κάποιον
άνθρωπο στο ΔΣ; Ξέρω ποια είναι η απάντηση: Αν δεν έχεις αναπτυξιακή στρατηγική και αν δεν ξέρεις τι θέλεις για τον τουρισµό
και την ανάπτυξη, τι να τον κάνεις τον άνθρωπο;
Σκεφτείτε ότι µπορεί να είναι κάποια άλλη κυβέρνηση µετά που
να έχει κάποια στρατηγική, που θα ήθελε, όχι για να ελέγξει την
επιχείρηση, αλλά να έχει πληροφόρηση, να ξέρει τι γίνεται, να
τη συµβουλεύει ανάλογα πώς τη βλέπει τη γενική στρατηγική η
ίδια η Κυβέρνηση. Όµως, δεν είναι καν αυτό. Το βασικό είναι η
άλλη πτυχή.
Ποιοι είναι οι περιορισµοί; Δεν ξέρω τι θα κάνει η «AEGEAN»,
αλλά ξέρω τι έκανε ο Τραµπ, που η µεγάλη κριτική ήταν για πολύ
περισσότερα χρήµατα από αυτά που έχετε δώσει όχι µόνο εσείς
αλλά και η Ευρώπη. Τα πήραν οι επιχειρήσεις, τα έδωσαν ως
µπόνους σε µάνατζερ, τα έδωσαν σε µερίσµατα, τα έδωσαν για
να κάνουν εξαγορές, «business as usual» που λέµε. Έτσι δεν
είναι; Έτσι δεν δούλεψε ο καπιταλισµός για πάρα πολλά χρόνια
πριν από την κρίση, µε αυτόν τον τρόπο;
Πώς εξασφαλίζεται ότι η «AEGEAN» δεν θα το κάνει αυτό; Δεν
λέω ότι έχουν πρόθεση οι άνθρωποι να το κάνουν, αλλά γιατί δεν
βάζουµε κάποια κριτήρια; Γιατί δεν βάζουµε και εµείς κάποια κριτήρια, που να δείξουµε στον ελληνικό λαό ότι µπαίνει ένα τέρµα
σε αυτό που είχαµε µέχρι το 2010 και την κρίση, ότι τα κέρδη
είναι ιδιωτικά και οι ζηµίες είναι κοινωνικοποιηµένες. Τέλος! Να
δείξουµε ότι έχει αλλάξει κάτι, ότι έχουµε καταλάβει ότι ο κόσµος
θέλει κάτι άλλο.
Και τι µένει, αφού δεν µπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές;
Αυτό που µένει είναι ότι επιστρέφουµε στην ΕΡΕ του 1950. Δηλαδή, έχουµε συνδιοίκηση της παιδείας ανάµεσα στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη και την Υπουργό Παιδείας. Συνδιοίκηση,
µαζί κάθονται!
Σας είπε ο κ. Φίλης ότι 0,1% ή 0,01%, διακόσιες φορές λιγότερη είναι στα πανεπιστήµια η βία απ’ ό,τι είναι πραγµατικά στην
κοινωνία. Θα έπρεπε να έχετε ένα εκατοµµύριο αστυνοµικούς,
αν ήταν το ίδιο ποσοστό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιστρέφετε σε έναν αυταρχισµό -και θα τελειώσω µε αυτό,
κυρία Πρόεδρε- και αυτό που ανησυχεί τους πολίτες όλο και περισσότερο είναι ότι βάζετε σε κίνδυνο την ίδια τη δηµοκρατία.
Κανένας δεν αρνείται ότι κερδίσατε τις εκλογές. Κανένας δεν αρνείται ότι έχετε δικαίωµα να φέρετε κοινοβουλευτικό έργο και να
περάσετε νοµοσχέδια.
Όµως, η δηµοκρατία δεν είναι η µινιµαλιστική θεωρία της δηµοκρατίας που πιστεύουν κάτι ακραίοι ρεπουµπλικάνοι της Δεξιάς στην Αµερική, ότι η δηµοκρατία είναι απλώς κάθε τέσσερα
χρόνια και µπορούµε να διώξουµε την κυβέρνηση, αλλά έχει
ουσία, έχει συµµετοχή, έχει αντιδράσεις, έχει κοινωνικοποιήσεις,
έχει διάλογο και απαιτεί ότι νοµοσχέδια που δεν είναι για την πανδηµία ή για τις οικονοµικές συνέπειες της πανδηµίας δεν πρέπει
να υπάρχουν. Δεν µπορεί δηλαδή να λέτε ότι λόγω πανδηµίας
δεν µπορούν να υπάρχουν συναθροίσεις, δεν µπορεί να υπάρχει
δηµοκρατικός διάλογος, αλλά εµείς µπορούµε να κυβερνήσουµε
και αυτό να µην επηρεάζει την ποιότητα της δηµοκρατίας. Οι πολίτες έχουν δικαίωµα να αµφισβητήσουν τα νοµοσχέδια για την
παιδεία και για τις εργασιακές σχέσεις και µια σειρά από άλλα
και εσείς το αφαιρείτε αυτό το δικαίωµα. Με ποιο δικαίωµα το
κάνετε αυτό;
Δεν αµφισβητούµε ότι ένα τέτοιο νοµοσχέδιο πρέπει να το συζητήσουµε ή για την υγεία, αλλά αµφισβητούµε έντονα ότι µπορείτε από τη µια µεριά να λέτε ότι η πανδηµία πρέπει να
περιορίσει το δικαίωµα της κοινωνίας να αντιδράσει, αλλά εµείς
θα συνεχίσουµε να κάνουµε νοµοσχέδια σαν να µην υπάρχει πανδηµία.
Άρα -και µε αυτό πραγµατικά τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- δεν
έχουµε µια τριπλή κρίση: οικονοµική, υγειονοµική, κλιµατική.
Έχουµε και µια ακόµη κρίση. Είναι η κρίση της δηµοκρατίας και
η προσπάθεια της Κυβέρνησης να είναι µε όλες αυτές τις δυνάµεις και πέρα από την Ελλάδα, που θεωρούν ότι η πανδηµία είναι
ευκαιρία για τον περιορισµό της δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και αυτό ελπίζω να το πληρώσετε πριν είναι πολύ αργά, γιατί
ο φόβος µου είναι ότι δεν θα επωφεληθείτε ούτε εσείς από µια
τέτοια προσέγγιση, αλλά άλλες δυνάµεις που δεν έχετε σχέση
εσείς µε αυτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Χήτας, για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Μια ερώτηση πριν µπω στο νοµοσχέδιο. Συγγνώµη, δεν
έχουµε πανδηµία και lockdown και απαγόρευση κυκλοφορίας;
Πώς έγινε πάλι πορεία έξω; Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγµατικά.
Πώς γίνονται οι πορείες; Με τον κόσµο κλεισµένο µέσα γίνονται
πορείες; Μάλιστα, έγινε, απλά διαβάζω -δεν ξέρω αν είναι αλήθεια- ότι πέταξαν µπογιές σε τράπεζες, έγιναν φθορές σε στάσεις λεωφορείων, αποσπάστηκε από την πορεία µια οµάδα
-όπως συνήθως- και πέταξε πέτρες στην Αστυνοµία, δηλαδή να
καταλάβουµε λίγο, γιατί οι στιγµές είναι κρίσιµες, το τι λέµε εδώ
µέσα. Αυτά για την πορεία.
Κύριε Σταϊκούρα, εµείς διά στόµατος του εισηγητή µας σας
υποβάλαµε κάποια ερωτήµατα για την «AEGEAN». Θέλω να
απαντάτε σε κάποια πράγµατα και όχι αλά καρτ. Δεν λέµε γιατί.
Ερωτήσεις σας θέτουµε. Επιβεβαιώνετε, ναι ή όχι.
Ερώτηση: Πήρε δάνειο 150 εκατοµµύρια ευρώ από τις τράπεζες η «AEGEAN» µε εγγύηση του κράτους, του δηµοσίου, 80%,
ναι ή όχι; Εδώ υπάρχει «ναι» ή «όχι».
Δεύτερη ερώτηση: Δόθηκαν 115 εκατοµµύρια ευρώ στις αερογραµµές και αν ναι, τι πήρε η «AEGEAN» από αυτά; Πήρε και
τα 120 εκατοµµύρια τώρα. Πάµε παρακάτω.
Σχετικά µε τα σαράντα έξι αεροσκάφη, που ανανέωσε το
στόλο της µε τη µία, ενώ µπορούσε να το κάνει σταδιακά «πάρε
πέντε», «άλλα τρία», «δες πώς πάει», «σε δύο χρόνια άλλα τέσσερα», ποιος θα τα πληρώσει αυτά τώρα; Τι γίνεται µε την ιστορία αυτή;
Άλλη ερώτηση: Με την επένδυση στη Ρουµανία; Πρέπει να τα
πείτε λίγο αυτά, να µας απαντήσετε. Τι θα γίνει µε την επένδυση
στη Ρουµανία; Και εκεί δεν έχουν κρίση; Και εκεί δεν θα χρειαστεί
να µπουν χρήµατα;
Στο Ελληνικό άλλα 24 εκατοµµύρια. Από τη µία έχουµε τη φτώχεια µας -δηλαδή και η «AEGEAN» έχει πληγεί πάρα πολύ- και
από την άλλη κάνει επενδύσεις και αγοράζει αεροσκάφη, επενδύει στο Ελληνικό, επενδύει στη Ρουµανία.
Και τι σχέση έχει η «AEGEAN» και η Ελλάδα, κύριε Σταϊκούρα,
µε τη «LUFTHANSA» και τη Γερµανία; Τι σχέση έχει η Γερµανία
µε µία χρεοκοπηµένη χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που συγκρίνετε τα µήλα µε τα αχλάδια; Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο;
Εµείς δεν είµαστε αρνητικοί στο να στηριχθεί η «AEGEAN» ως
µεταφορέας. Η ίδια αρνείται τον όρο «εθνικός µεταφορέας»,
αλλά είναι ο µοναδικός µας µεταφορέας αυτή τη στιγµή. Και
υπέρ των warrants είµαστε και κατά των µετοχών. Σωστά το είπατε, αλλά πάρτε το 40%, όχι το 11,5%. Πάρτε το 40, όχι το 11,5!
Αυτά µε την «AEGEAN».
Έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου. Ένα πολύ σοβαρό κοµµάτι,
στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούµε λίγο παραπάνω, είναι αυτό
το θέµα της απογραφής. Ακούστε και απευθύνοµαι κυρίως στα
µέλη της Κυβέρνησης και τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Ξέρετε, εσείς -κύριε Καράογλου, είστε και ο εισηγητής- εδώ
νοµοθετηθείτε, είστε η Κυβέρνηση, κυβερνάτε τον τόπο αυτό.
Δεν είστε σχολιαστές ούτε διαπιστώσεις πρέπει να κάνετε από
Βήµατος Βουλής.
Τα στοιχεία που παραθέσατε πριν από λίγη ώρα, όταν µιλήσατε το πρωί εδώ, τα είχα πει εγώ στην πρώτη επιτροπή -θυµάστε- ότι η Ελλάδα βουλιάζει, ότι θα είµαστε πεντακόσιες χιλιάδες
λιγότεροι σε δέκα χρόνια, ότι πεθαίνουν εκατόν τριάντα οκτώ την
ηµέρα, τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι το µήνα, ότι σε τρεις δεκαετίες θα είµαστε εννιά εκατοµµύρια.
Έχουµε χτυπήσει το καµπανάκι του κινδύνου εδώ και πάρα
πολύ καιρό, κύριε Καράογλου. Δεν είναι να κάνουµε διαπιστώσεις. Το θέµα είναι τι κάνετε για να στηρίξετε τους Έλληνες, για
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να µπορέσουν να γεννάνε πάλι Έλληνες.
Να συµφωνήσουµε εδώ µέσα όλοι; Σαν παράδειγµα θα χρησιµοποιήσω -για να µην µου πείτε τώρα ότι πολιτικά διαφωνούµε
κ.λπ., αφήστε το- τον Όρµπαν. Να πούµε ότι είναι κακός, στριφνός, ό,τι θέλετε. Ο Όρµπαν τι έκανε;
Παράταση, κύριε Σταϊκούρα -εδώ σας αφορά- εξόφληση των
δανείων όσων οικογενειών έχουν δύο παιδιά. Όσες οικογένειες,
λοιπόν, στην Ουγγαρία είχαν δάνειο, τους έκανε παράταση εξόφλησης δανείου για δυο χρόνια. Όσοι είχαν δύο παιδιά! Όσες
γυναίκες κάτω από 40 χρονών παντρεύονταν, τους έδινε άτοκο
δάνειο, κύριε Υπουργέ, ύψους 31.000 ευρώ! Το 1/3 του χρέους
θα διαγράφεται µόλις οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν δεύτερο
παιδί. Τρία παιδιά; Διαγραφή του χρέους, των 31.000 ευρώ που
τους έδωσε.
Γιατί δεν τα εφαρµόζουµε κι εµείς αυτά εδώ; Ο κακός ο Όρµπαν, ό,τι θέλετε πείτε. Αυτά γιατί δεν τα εφαρµόζουµε να στηρίξουµε την ελληνική οικογένεια, να χτυπήσουµε στη ρίζα την
υπογεννητικότητα;
Ισόβια απαλλαγή από φορολογία για όσες γυναίκες έχουν
πάνω από τέσσερα παιδιά! Και η οικονοµία του πήγε πολύ καλά
και οι γεννήσεις αυξήθηκαν και η Ουγγαρία δεν είχε και το χάλι
σε θέµα απογραφής και υπογεννητικότητας που έχει η Ελλάδα!
Δεν το είχε!
Όµως, αυτό είναι πολιτική, πρόληψη και σοβαρά µέτρα. Πείτε
µου ένα µέτρο που παίρνετε εσείς. Τα 2.000 ευρώ επίδοµα γέννησης; Αυτό είναι; Εδώ, παραδείγµατα. Οι καλύτερες λύσεις
είναι όταν αντιγράφεις κάποιον, όταν αντιγράφεις τις λύσεις κάποιου, όταν είναι σωστές. Οι καλύτερες λύσεις είναι όταν αντιγράφεις. Δείξτε, λοιπόν, στην πράξη ότι στηρίζετε την ελληνική
οικογένεια, ότι έχετε διάθεση να πολεµήσετε την υπογεννητικότητα και να στηρίξετε τον ελληνικό λαό! Έτσι! Αυτά είναι µέτρα!
Μπορείτε;
Πάµε, λοιπόν, απογραφή. Πείτε µας λίγο πώς σκοπεύετε να
απογράψετε όλους αυτούς τους ανθρώπους-φαντάσµατα που
κυκλοφορούν εκεί έξω. Ένας στους έξι κατοίκους -τα είπα και
στην επιτροπή, θα τα πω και από Βήµατος Βουλής- είναι µετανάστης µε χαρτιά. Φανταστείτε πόσοι είναι χωρίς χαρτιά.
Τρέχω, κυρία Πρόεδρε.
Πάµε παρακάτω: Στα µέτρα που παίρνετε το πρόβληµα που
εντοπίζουµε εµείς, κύριε Σταϊκούρα -γιατί η εξίσωση που καλείστε να λύσετε είναι πραγµατικά δύσκολη, πραγµατικά, όποιος
λέει το αντίθετο είναι εµπαθής- δεν είναι τόσο σε αυτά τα µέτρα
που λαµβάνετε, στα οποία έχουµε κάποιες ενστάσεις και σας τα
αναπτύξαµε πριν, αλλά στο ότι κλείσατε την εστίαση ως κυβέρνηση και βάλατε τη θηλιά στον λαιµό πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Με τα χέρια σας η Κυβέρνηση έχει περάσει τη θηλιά στον
λαιµό των εστιατόρων, έχετε ρίξει στον Καιάδα τους εργαζόµενους στον τουρισµό, καλλιτέχνες, ανθρώπους του αθλητισµού,
του ερασιτεχνικού αθλητισµού, συνταξιούχους, µαζί τους πατεράδες µας, που δούλευαν µια ζωή τίµια και δεν βλέπουν τα λεφτά
τους και αναγκάστηκαν τώρα να δανειστούν, ενώ δεν χρωστάνε
µία. Τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες συνταξιούχοι!
Και να σας πω και κάτι, κύριε Σταϊκούρα; Μαζέψτε και κάποια
στελέχη σας -όχι εσείς, η Κυβέρνηση- γιατί δεν µπορεί στον πόνο
του πάνω ο άλλος, στη φτώχεια του και στα χρέη του -να το πω
έτσι λαϊκά, για να πέσω και στο επίπεδο αυτού που το είπε- να
πουλά και τρέλα, «δώσε µου τα κλειδιά του µαγαζιού σου». Να
τα πάµε τα κλειδιά του µαγαζιού στον κύριο που τα ζήτησε, αλλά
να ξέρει ο κύριος ότι όταν πάρει τα κλειδιά του µαγαζιού, θα
πάρει και τους απλήρωτους λογαριασµούς του κυρίου, θα πάρει
και τα πάγια έξοδα του νερού, του τηλεφώνου, του ρεύµατος,
θα πάρει τις ασφαλιστικές εισφορές, θα πάρει τα τέλη κυκλοφορίας, θα πάρει τα εταιρικά αυτοκίνητα, θα πάρει τα χρωστούµενα
στους προµηθευτές, θα πάρει τις ακάλυπτες επιταγές. Θα τα
πάρει όλα, όταν πάρει τα κλειδιά, γιατί δεν είναι όλα λεκτικές
υπερβολές. Διότι τα πράγµατα είναι σοβαρά και απαιτούν σοβαρότητα, τουλάχιστον από τους πολιτικούς της Κυβέρνησης.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω ενάµισι λεπτό ακόµα.
Πάµε στο θέµα των εµβολίων και κλείνω µε αυτό. Πραγµατικά
είµαστε κάθετα αντίθετοι µε οποιαδήποτε επιβολή -άµεση ή έµµεση- γιατί υπάρχει και η έµµεση επιβολή του εµβολίου. Λέµε,
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λοιπόν, όχι στην υποχρεωτικότητα και καταδικάζουµε κάθε εργοδότη -γιατί ισχύει αυτό- που εκβιάζει τους υπαλλήλους του ότι
αν δεν εµβολιαστούν, θα χάσουν τη δουλειά τους.
Τέλος, ξεκάθαρα πράγµατα, δικαιωθήκαµε στα εµβόλια. Οι
πράξεις µιλάνε, αφήστε τι λέµε εµείς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Εµβόλια: Τι λέγαµε; «Προσέχετε, επιφυλακτικότητα». Έρχεστε
τώρα λέτε για το Sputnik, σας τα είπαµε.
Φάρµακα: Τα είπαµε για τα µονοκλωνικά. Δικαίωση και εδώ.
Οικονοµία: Διακόσιες σαράντα δόσεις. Τα ακούτε, αλλά καθυστερηµένα. Επιταγές: Το ίδιο. Ακούστε µας, ξέρουµε τι λέµε,
έχουµε εµπειρία από τη ζωή έξω.
Και πού αλλού δικαιωνόµαστε; Εξοπλιστικά, που εσείς τα πληρώσατε ως Υπουργείο Οικονοµικών, που κανονικά πρέπει να φύγουν από σας, κύριε Σταϊκούρα. Τα εξοπλιστικά πρέπει να πάνε
στο Υπουργείο Άµυνας και όχι σε εσάς, στο Υπουργείο Άµυνας.
Πρέπει να επιστρέψουν.
Δικαιωνόµαστε σε θέµατα ασφάλειας συνόρων, τείχος στον
Έβρο, φράχτες και τα λοιπά.
Δικαιωνόµαστε -και ελπίζουµε να µην δικαιωθούµε- στα εθνικά
µας θέµατα και στο Αιγαίο, εκεί που υπάρχει µια απόλυτη σύµπλευση Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Και κλείνω µε αυτό -λείπει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας-, δεν µπορεί για το θέµα των Πρεσπών
να συγκρίνετε και να λέτε –είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ότι αν σκαλίσουµε τη συµφωνία, ανοίγουµε τον ασκό του
Αιόλου µε τις συνθήκες, γιατί –λέει- αν πειράξουµε τη Συνθήκη
των Πρεσπών, θα πειράξουµε και τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Καλά, συγκρίνετε τη Συνθήκη της Λωζάνης µε µία συµφωνία;
Άλλο οι συνθήκες, άλλο οι συµφωνίες! Εκεί φτάσατε; Τι σχέση
έχει η Συνθήκη της Λωζάνης µε µια διακρατική συµφωνία κατάπτυστη, όπως έχουµε πει πάρα πολλές φορές;
Και «πολιτική» σηµαίνει «προβλέπω, βλέπω, προβλέπω, ετοιµάζοµαι, οχυρώνοµαι». Τα λέµε άλλη µία και κλείνω εδώ σε
τριάντα δευτερόλεπτα.
Harop, drones επιθετικά. Πάρτε τα, είναι ιδανικά για τα νησιά!
Σας τα είπε ο Πρόεδρος πριν από λίγη ώρα. Harop, µπείτε, δείτε
τα, πάρτε τα! Είναι το µέλλον!
Και επίσης, στα αεροσκάφη έκτης γενιάς, της Ευρώπης τα πολεµικά αεροσκάφη, τα οποία τα φτιάχνει η Ευρώπη αυτή τη
στιγµή µε συµπαραγωγή της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, πρέπει να µπει και η Ελλάδα σε αυτή τη συµπαραγωγή, για
να κοµίσουµε όλα τα οφέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Όµως, πρέπει να βλέπουµε µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τώρα
τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνη.
Μισό λεπτό να ετοιµαστεί το Βήµα, κύριε Κατρίνη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών. Βεβαίως, η συγκυρία
είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, είναι µια συγκυρία όπου οι εργαζόµενοι
αγωνιούν, οι επιχειρήσεις φυτοζωούν, ο δηµόσιος τοµέας κλυδωνίζεται και η Κυβέρνηση παρατηρεί και πελαγοδροµεί µεταξύ
ιδεολογικών εµµονών, αµηχανίας, αλλά και της οδυνηρής πραγµατικότητας. Από τη µία ζητάει συναίνεση από τα κόµµατα και
αυτοσυγκράτηση από τους πολίτες και στην πράξη την τορπιλίζει.
Άκουσα από τον Υπουργό να αποκηρύσσει τις θριαµβολογίες,
τις κινδυνολογίες και τις αυταπάτες και πραγµατικά απορώ.
Ένας θεατής το τελευταίο δεκάµηνο που παρατηρεί τη δηµόσια
συζήτηση ως επί το πλείστον να έχει κυριευθεί από Υπουργούς
της Κυβέρνησης, θα έχει ακούσει πάρα πολλές θριαµβολογίες,
ειδικά για την πρώτη φάση πανδηµίας, αρκετές κινδυνολογίες,

7760

όταν ζορίζουν τα πράγµατα. Όσον αφορά τις αυταπάτες, νοµίζω
ότι κανείς πλέον όντως δεν µπορεί να έχει αυταπάτες.
Και µια και λέµε για αυταπάτες, θα ανακαλέσω τον Προϋπολογισµό του 2021 και την εκτίµηση για ανάπτυξη 4,8%, έναν προϋπολογισµό που βασίστηκε στην αύξηση φορολογικών εσόδων,
σε έσοδα από τον τουρισµό 60% σε σχέση µε το 2019, στα µέτρα
στήριξης να έχουν τελειώσει ως τον Απρίλιο και βεβαίως, στην
εισροή 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Σήµερα που µιλάµε η «WOOD» έδωσε εκτίµηση 3,6% για ρυθµούς ανάπτυξης και τουρισµό στο 1/3 του 2019. Αυτό για τις αυταπάτες. Η Bank of America έδωσε 2,8% για το 2021. Ο κύριος
Υπουργός έχει εικόνισµα το 4,8%. Στον τουρισµό ο Πρόεδρος
του ΣΕΤΕ λέει ότι είναι πολύ αισιόδοξη η εκτίµηση για το 50%. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός EUROCONTROL είπε προχθές ότι
µέχρι τον Ιούνιο η µείωση µέσων µεταφορών θα κυµανθεί από
55% έως 70%. Κάποιοι λένε ότι το πολύ να φτάσουµε στο 40%
του τουρισµού του 2019.
Τι προτείνει το Κίνηµα Αλλαγής; Το καταθέτω στα Πρακτικά,
παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουµε προτείνει µείωση του ΦΠΑ στη διαµονή και στην
εστίαση για το 2021, περιµένουµε.
Φορολογικά µέτρα: Δεν µας έχετε πει –το είπα στην επιτροπή
προχθές- τι θα κάνετε µε τα τεκµήρια διαβίωσης. Εδώ τα περιουσιακά στοιχεία παραµένουν αµετάβλητα, τα εισοδήµατα µειώνονται, αυξάνονται οι συµπολίτες που θα φορολογηθούν βάσει
τεκµηρίων διαβίωσης. Δεν έχουµε καµµία απάντηση από την Κυβέρνηση.
Τι λέει η Κυβέρνηση για τα έσοδα; Περιµένει το πρώτο δίµηνο
του 2021 έσοδα 9,35 δισεκατοµµύρια ευρώ, 1,35 δισεκατοµµύρια
ευρώ περισσότερα από το αντίστοιχο δίµηνο του 2020. Και µάλιστα, ο κ. Σκυλακάκης µάς είπε προχτές ότι πρέπει να πληρωθούν
τα τέλη κυκλοφορίας µέχρι τέλη Φλεβάρη και είπε ότι οι δηµοσιονοµικοί πόροι είναι πεπερασµένοι.
Ήθελα να πω στον κ. Σκυλακάκη -λείπει τώρα από την Αίθουσα- ότι και οι πόροι των νοικοκυριών, κάθε νοικοκυριού, είναι
πεπερασµένοι, για να πληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που
είναι υποχρεωµένο, όχι µόνο το πρώτο δίµηνο, αλλά όλο το 2021,
µία χρονιά µε τα µικρότερα δηλωθέντα εισοδήµατα από το 2002,
µε υστέρηση φορολογικών εσόδων πέρυσι 9 δισεκατοµµύρια
ευρώ και συνολική υστέρηση 14 δισεκατοµµύρια ευρώ και ληξιπρόθεσµα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον, γιατί µιλάµε για αυταπάτες σε αυτή την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με αυτά τα στοιχεία, αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι προϋπολογισµό θα εκτελέσετε;
Μιλήσατε για την απαλλαγή από την καταβολή του µισθώµατος, που είναι σωστό µέτρο, όπως έχουµε πει, και το στηρίζουµε,
όπως και την καταβολή 80% µηνιαίου µισθώµατος στους µισθωτές µε τα ποσά να είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.
Μάλιστα, είπατε ότι είστε η πρώτη Κυβέρνηση που επέδειξε
µέριµνα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Την ίδια στιγµή, όµως, δεν
λέτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι προχωράτε την εναρµόνιση
αντικειµενικών και εµπορικών αξιών µε δέσµευση να ολοκληρωθεί µέσα στο 2021 και µε πάνω από τρεις χιλιάδες τριακόσιες περιοχές, κυρίως λαϊκές περιοχές, να εντάσσονται στο σύστηµα
αντικειµενικού προσδιορισµού, και µε αυξήσεις που θα συµπαρασύρουν τον ΕΝΦΙΑ και τουλάχιστον δεκαεπτά ακόµα φόρους,
τέλη και πρόστιµα. Μιλάµε για τον συµπληρωµατικό φόρο, για
τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων, τον φόρο κληρονοµιάς και γονικής παροχής, τον φόρο διανοµής, χρησικτησίας, τον φόρο ανταλλαγής, τον φόρο συνένωσης, το τεκµήριο διαβίωσης, το
τέλος µεταγραφής συµβολαίων. Όντως µόνο ο ΦΠΑ και ο φόρος
υπεραξίας έχουν ανασταλεί από αυτούς τους δεκαεννέα συνολικά φόρους που σχετίζονται µε τα ακίνητα, των οποίων η αύξηση των αξιών θα αυξήσει και τη φορολογία. Αλήθεια, µετά από
όλα αυτά επιµένετε να λέτε ότι οι πολίτες θα πληρώσουν 8 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα σε φόρους ακίνητης περιουσίας το
2021;
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Πάµε στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Έµεινε έξω πάνω από
το 55%. Εµείς µέχρι στιγµής δεν έχουµε επίσηµη ενηµέρωση
πόσοι είναι οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στις
30 Γενάρη υπάρχει µια ανακοίνωση για τριακόσιους έναν χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα εννέα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, λέει ότι πάνω από τις µισές επιχειρήσεις
είναι µη πληττόµενες στη χώρα και ο κύριος Υπουργός είπε και
στην επιτροπή ότι η πολιτεία δεν έβαλε κάποιο αυστηρό πλαίσιο
και ότι το 40% είχε αύξηση τζίρου το τελευταίο τετράµηνο.
Εγώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτώ το εξής: Το 15% τουλάχιστον των επιχειρήσεων που είχαν πτώση τζίρου ως 19,99%, δεν
είναι πληττόµενες επιχειρήσεις; Είναι ή δεν είναι; Περίπου το
15% είχε πτώση τζίρου έως 19,99%. Είναι πληττόµενες επιχειρήσεις ή δεν είναι;
Δεύτερον, δίνετε χρήµατα στην επιστρεπτέα προκαταβολή µε
κριτήριο τη µείωση του τζίρου και δεν είναι δικαιούχοι οι εταιρείες µε αύξηση τζίρου ή µε µείωση έως 20%. Σας θυµίζω, για
να δούµε τη σταθερότητα της πολιτικής σας, ότι στους τρεις
πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής το κριτήριο
ήταν η πτώση τζίρου 10%, όταν ήταν 100% δάνειο. Όταν το κάνατε 50% ενίσχυση, επειδή θα είχατε πιο πολλούς δικαιούχους
και πιο πολλά χρήµατα να δώσετε, βάλατε 20% για να το κόψετε
και το συνεχίζετε.
Δίνετε, λοιπόν, το ενοίκιο και το δίνετε σε όλους τους ΚΑΔ,
ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση έχει αύξηση ή µείωση τζίρου. Αυτό
είναι κάτι που σας τονίζει η ΕΣΕΕ. Τι κάνει, δηλαδή, η Κυβέρνηση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Βάζει άλλα κριτήρια στην επιστρεπτέα, 20% πτώση τζίρου και 10% στις τρεις πρώτες φάσεις, και
άλλα κριτήρια στα ενοίκια, αρκεί να είσαι στους πληττόµενους
ΚΑΔ, ακόµα κι αν έχεις αύξηση τζίρου.
Πάµε, λοιπόν, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 6. Θα το αυξήσετε, θα είναι συνολικά 1 δισεκατοµµύριο. Εµείς, λοιπόν, ως Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Υπουργέ, σας έχουµε προτείνει να
αυξήσετε την επιστρεπτέα στα 5,5 δισεκατοµµύρια το 2021 µε
70% ενίσχυση και να µετατρέψετε τους τρεις πρώτους κύκλους
της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 50% επιδότηση. Πρόκειται
για κάτι που έχουµε πει από τις 18 Νοεµβρίου. Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή µας κατηγορείτε ότι δεν κοστολογούµε τα µέτρα, αυτά
τα επιπλέον που ζητούµε εµείς είναι 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μόνο
αυτό ζητάτε; Τίποτε άλλο;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ακριβώς, της επιστρεπτέας.
Πάµε τώρα, λοιπόν. Πριν από µια βδοµάδα δανειστήκατε 3,5
δισεκατοµµύρια µε το δεκαετές οµόλογο µε 0,8% επιτόκιο. Ενώ,
λοιπόν, µε αυτά τα 3,5 δισεκατοµµύρια είχατε στόχο να εξοφλήσετε το δάνειο του ΔΝΤ από τον Δεκέµβριο -το είχατε ήδη πει
από τον Οκτώβριο, είχατε πάρει την έγκριση του ESM και είχατε
προαναγγείλει ότι θα εξοφλήσετε το δάνειο τον Δεκέµβριο- αυτό
δεν το κάνατε, γιατί προφανώς είχατε άλλες προτεραιότητες,
εννοώ να πληρώσετε υποχρεώσεις λόγω της πανδηµίας. Ρωτάω,
λοιπόν, εγώ τώρα το εξής: Αφού πήρατε τα 3,5 δισεκατοµµύρια
οι υποχρεώσεις απέναντι στους επιχειρηµατίες και στους εργαζόµενους, λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας, δεν είναι υπαρκτές, δεν είναι ζωντανές; Ποιος είναι ο λόγος που βιάζεστε να το
αποπληρώσετε; Διότι ακούγεται ότι το κάνετε, όπως λέγεται,
γιατί θέλατε να πέσει το υπόλοιπο του δανείου κάτω από το 1,7
δισεκατοµµύριο για να µη µπορεί να ασκεί εποπτεία στην οικονοµική πολιτική της χώρας.
Εγώ ρωτάω: Τον τελευταίο έναν χρόνο, κύριε Υπουργέ, συµµετέχει ή δεν συµµετέχει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στις συναντήσεις µε τους θεσµούς; Ευθέως, συµµετέχει ή δεν
συµµετέχει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο; Συµµετέχει τον τελευταίο έναν χρόνο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Φυσικά,
σε όλες τις αξιολογήσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Άρα, καθορίζει πολιτική. Άρα, εσείς αντί
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να δώσετε τα 3,5 δισεκατοµµύρια στην επιχειρηµατικότητα και
στους εργαζόµενους για να τους στηρίξετε τώρα, επιλέγετε να
αποπληρώσετε, γιατί προφανώς θέλετε να γλιτώσετε αυτή την
εποπτεία. Είναι µια απάντηση.
Πάµε τώρα στην επιδότηση των παγίων δαπανών. Μιλάµε για
ένα µέτρο το οποίο έχει διαφηµιστεί από την Κυβέρνηση. Μάλιστα, τις τελευταίες επτά, οκτώ µέρες το έχω ακούσει από τον
κύριο Υπουργό πάνω από τριάντα φορές. Πρόκειται για ένα
µέτρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν θα ξεπεράσει συνολικά τα 400 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ, ουσιαστικά θα υποκαταστήσει την επιστρεπτέα προκαταβολή.
Ο Υπουργός είπε επί λέξει πως η Ελλάδα έχει εκφράσει προβληµατισµούς ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν φτάσει ήδη
το πλαφόν ενισχύσεων. Στα 800.000 ευρώ χτυπούσαν οροφή αυτή ήταν η λέξη που είπατε- και δεν µπορούσαµε να τις βοηθήσουµε περισσότερο. Τώρα, όµως, µετά την αναθεώρηση του
πλαισίου, µπορούν να συνεχίσουν να ενισχύονται.
Εσείς είπατε πριν από λίγο ότι από τα 3 εκατοµµύρια ευρώ θα
πάµε στα 10 εκατοµµύρια ευρώ στο συγκεκριµένο µέτρο και στις
επιστρεπτέες ενισχύσεις από τις 800.000 ευρώ στο 1.600.000
ευρώ. Μάλιστα, είπατε, κύριε Υπουργέ -αντιγράφω ακριβώς αυτά
που έχετε πει δηµοσίως- ότι αυτές είναι ουσιαστικές παρεµβάσεις για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ στην ακρόαση
φορέων ζήτησε άµεση εφαρµογή του αναθεωρηµένου ορίου.
Νοµίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Το καταλαβαίνετε και εσείς, έτσι δεν
είναι; Έναν προϋπολογισµό, λοιπόν, που θα είναι συνολικά 500
εκατοµµύρια ευρώ ο ΣΕΒ ζητάει να µοιραστεί σε δέκα εκατοµµύρια ενισχύσεις σε σαράντα, σε πενήντα, δεν ξέρω πόσοι θα
είναι, δικαιούχους. Και είναι σίγουρο ότι η αύξηση του πλαφόν
της ενίσχυσης θα έχει ως αποτέλεσµα να µοιραστούν υψηλότερα
ποσά σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εµείς έχουµε εκφράσει διαφωνία σε αυτό, κύριε Υπουργέ, κάτι που λέµε ευθέως.
Θα θεσπίσετε συγκεκριµένα όρια και ποσοστά ανά κατηγορία
επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις και να µην καταλήξει η
«µερίδα του λέοντος» στις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις; Μα, έχει
γίνει αυτό στην Ελλάδα; Βεβαίως έχει γίνει. Έγινε στην πρώτη
φάση του «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και του Ταµείου Εγγυοδοσίας, όταν το 2,4%
των χρηµάτων πήραν µόλις οι επιχειρήσεις µέχρι 100.000 ευρώ.
Μα, αυτό είναι λαϊκισµός, όπως θα πει ο κ. Σταϊκούρας. Μα, ο
ίδιος ο κ. Σταϊκούρας στην επιστρεπτέα προκαταβολή πέντε άλλαξε το πλαφόν από 350.000 και το πήγε στις 100.000 για να πάρουν περισσότερες επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι σας λέµε, λοιπόν; Αυτά τα χρήµατα πρέπει να πάνε σε αυτοαπασχολούµενους, στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις
µε συγκεκριµένη ποσόστωση. Εξάλλου, απ’ ό,τι ακούγεται, εσείς
θέλετε να εξαιρέσετε από το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2» δανειοεπιδότησης των επιχειρηµατικών δανείων τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, γιατί λέτε ότι έχουν πάρει ήδη αρκετά χρήµατα από
τα εργαλεία ρευστότητας.
Άρα, τι έχει γίνει έως τώρα; Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν
λάβει ενισχύσεις από όλα τα εργαλεία ρευστότητας, από τους
τέσσερις, πέντε κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και από
δύο κύκλους, Ταµείο Εγγυοδοσίας και «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» και έχουν φτάσει στο «ταβάνι» των ενισχύσεων, το οποίο τώρα η Κυβέρνηση
δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, και υπάρχουν και χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν πάρει από τις επιστρεπτέες 2, 4 ή 6 χιλιάρικα και έχουν πολύ µεγαλύτερες ανάγκες.
Κύριε Υπουργέ, σε µια συνέντευξη που δώσατε την Τρίτη, αν
δεν κάνω λάθος, κάνατε µία αναφορά στην οποία θα ήθελα
σταθώ. Μάλιστα, θα τη συσχετίσω και µε τη συζήτηση που έχει
ζητήσει να γίνει το Κίνηµα Αλλαγής για τα κόκκινα δάνεια, τον
ΗΡΑΚΛΗ και τη Bad Bank. Με πολλή χαρά είδαµε ότι ανακοινώθηκε ήδη από τον κ. Τασούλα στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι
γίνεται δεκτό το αίτηµά µας και κατόπιν συνεννόησης µε εσάς,
θα γίνει αυτή η επιτροπή που ζήτησε το Κίνηµα Αλλαγής, για να
δούµε το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους της χώρας, το οποίο αυτή
τη στιγµή είναι ωρολογιακή βόµβα. Επαναλαµβάνω, το ανακοίνωσε ο κ. Τασούλας στη Διάσκεψη των Προέδρων.
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Είπατε, λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ότι είναι αναστολή πληρωµής δόσεων σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα τρία δάνεια. Έτσι ανακοινώσατε. Πολύ ωραία! Τώρα
έρχονται οι τράπεζες και ζητάνε το 50% της δόσης προ πανδηµίας, όταν οι επαγγελµατίες έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις της πρώτης καραντίνας, τις υποχρεώσεις της δεύτερης
καραντίνας, τις τρέχουσες υποχρεώσεις και βεβαίως και οφειλές
από τη δεκαετή κρίση.
Έρχονται, λοιπόν, οι τράπεζες και ζητούν το 50% αυτών των
τετρακοσίων πέντε χιλιάδων αναστολών.
Μιλάτε για τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες –επιµένετε, κύριε
Υπουργέ- ρυθµίσεις δανείων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Μήπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα από
αυτά ξανακοκκίνησαν; Εγώ καταθέτω την ενδιάµεση Έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος, που πριν από λίγες µέρες µας κοινοποιήθηκε. Έξι στις δέκα βραχυχρόνιες ρυθµίσεις ξανακοκκινίζουν
εντός τριµήνου στις χιλιάδες ρυθµίσεις που ανακοινώνει η Κυβέρνηση και πάνω από οκτώ στις δέκα, σύµφωνα µε την Τράπεζα
της Ελλάδος, εντός 12 µηνών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ»: έχουν εγκριθεί εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες αιτήσεις. Εµείς σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ: πόσες από
αυτές τις επιδοτήσεις του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ» αφορούν
µη εξυπηρετούµενα δάνεια, δηλαδή έναν δανειολήπτη που χρωστούσε και ήταν «κόκκινος» και έπρεπε να ρυθµίσει το δάνειο για
να επιδοτηθεί από το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ»; Πόσο τοις εκατό
των επιδοτήσεων αφορά τέτοιες περιπτώσεις; Θα σας πω εγώ,
είναι λιγότερο από το 10%. Για το υπόλοιπο 90% λοιπόν η µόνη
λύση είναι οι πλειστηριασµοί. Αυτοί που δεν ρύθµισαν, άρα δεν
επιδοτήθηκαν, αυτή τη στιγµή είναι αντιµέτωποι ευθέως µε το
φάσµα των πλειστηριασµών. Τους ζητούν οι τράπεζες και οι servicers. Αν ανοίξουν τα δικαστήρια αύριο θα προγραµµατιστούν
είκοσι πέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί εντός του 2021, σύµφωνα
µε έγκυρες συµβολαιογραφικές πηγές, ενώ από 15 Μαρτίου έως
τέλη Μαΐου έχουν προγραµµατιστεί χίλιοι οκτακόσιοι πλειστηριασµοί εκ των οποίων 40% αφορούν κατοικίες. Και ρωτάω, κύριε
Υπουργέ, ευθέως: συµφωνήσατε µε τους Θεσµούς, ναι ή όχι, να
ξεκινήσουν οι πλειστηριασµοί; Για ποια ακίνητα και µέχρι ποιό
όριο;
Και επειδή κάνατε και σύγκριση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κατρίνη, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη µιλάτε στον
χρόνο της δευτερολογίας. Ενηµερώνω από τώρα ότι το σύνολο
του χρόνου σας είναι δεκαεννέα λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Γιατί είναι δεκαεννέα; Είναι δώδεκα και
έξι συν τρία, σύνολο είκοσι ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη. Ναι, είκοσι ένα.
Εάν το εξαντλήσετε όλο, εντάξει δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Με όλον το σεβασµό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας, µίλησε πενήντα τοις εκατό επιπλέον του χρόνου του, από τα έξι λεπτά
έφθασε στα εννέα, όταν ο Πρόεδρός του µίλησε υπερδιπλάσιο
χρόνο. Και έρχεστε και µου λέτε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ηρεµήστε. Δεν έκανα την παρέµβαση αυτή για να οξυνθεί η κατάσταση.
Απλώς ενηµερώνω µε βάση τον χρόνο και την εξέλιξή του πόσο
χρόνο έχετε. Το ξέρετε. Συνεχίστε. Δεν σας παίρνω τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έκανε λοιπόν τη σύγκριση ο Υπουργός προχτές στη συνέντευξη Τύπου και είπε: εµείς µε το «ΓΕΦΥΡΑ» ρυθµίσαµε εβδοµήντα χιλιάδες και γλιτώσαµε την πρώτη κατοικία. Βέβαια αυτοί
δεν είχαν θέµα µε την πρώτη κατοικία γιατί σας είπα ότι το 90%
από αυτούς είχαν ενήµερα δάνεια, ούτως ή άλλως δεν κινδύνευαν µε κατάσχεση και πλειστηριασµό. Το ξέρετε αυτό, κύριε
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Υπουργέ. Όµως σωστά είπατε ότι µε τον νόµο του κ. Τσακαλώτου έχουν γίνει µόλις δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα ρυθµίσεις, στον ν.4605. Και αυτό είναι σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει σε
αυτόν τον νόµο. Εµείς χαιρόµαστε που η αναστολή του Πτωχευτικού Κώδικα αυτή τη στιγµή φέρνει σε ισχύ τον ν.3869, τον νόµο
Κατσέλη του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο εµείς έχουµε ζητήσει πέντε
φορές στη Βουλή να επανέλθει µε επικαιροποιηµένα όρια και για
τον οποίο, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να στείλει
τους δανειολήπτες εν µέσω πανδηµίας να µαζεύουν χαρτιά από
τράπεζες, εφορίες, ταµεία µε ασφυκτικές προθεσµίες, παρά την
πρόβλεψη για δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες αιτήσεις, έχουν
υποβληθεί δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις, παραπάνω δηλαδή από αυτές που περιµένατε.
Λέτε όµως για τον εξωδικαστικό του ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχε. Εγώ
συµφωνώ, κύριε Υπουργέ, ότι απέτυχε ο εξωδικαστικός του ΣΥΡΙΖΑ µε δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ ρυθµίσεις όλες κι
όλες σε δυόµισι χρόνια. Πείτε µου ποια είναι η διαφορά του εξωδικαστικού που φέρατε στον νόµο εσείς για τη δεύτερη ευκαιρία
µε αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία! Είναι ακριβώς ο ίδιος νόµος. Άρα
οµολογείτε ότι έχετε φέρει έναν νόµο ο οποίος δεν πρόκειται να
φέρει καµµία ουσιαστική αλλαγή.
Εµείς έχουµε προτείνει εκατόν είκοσι δόσεις για χρέη σε εφορία και ταµεία, µε 30% «κούρεµα» όταν τηρείται η ρύθµιση και
βεβαίως αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας και επαναφορά του ν.3869/2010. Αναστολή πλειστηριασµών για τους
πραγµατικά ευάλωτους δανειολήπτες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να πείτε
και τον λογαριασµό όµως. Πείτε πόσα είναι αυτά που προτείνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Και επειδή αρέσκεστε -το κάνατε την
προηγούµενη φορά όταν σας κάναµε την επερώτηση- να συγκρίνετε τη δική σας θητεία και διακυβέρνηση µε αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ,
ξέρετε, ο ελληνικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο και από εσάς και
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα µη µένετε σε αυτή τη σύγκριση.
Λέτε λοιπόν ότι η ελληνική οικονοµία είναι αξιόπιστη και γι’
αυτό, λέτε, δανειζόµαστε µε χαµηλό επιτόκιο. Όντως πήραµε µε
0,8% τριάµισι δισεκατοµµύρια το δεκαετές. Η Κύπρος βέβαια δανείστηκε µε επιτόκιο 0,05% στο πενταετές. Δεν λέτε όµως ότι το
κόστος δανεισµού παραµένει χαµηλό γιατί το πρόγραµµα
«PEPP» έχει υπερκαλύψει την εκδοτική δραστηριότητα του
ΟΔΔΗΧ σε ποσοστό που δεν συναντάται σε καµµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, µιάµιση φορά µεγαλύτερη και τα spreads σηµείωσαν τη µεγαλύτερη συρρίκνωση στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν το
λέµε εµείς, δεν το λέει το Κίνηµα Αλλαγής. Το λέει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, ο κ. Τσάκωνας, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της
Κυριακής», λέγοντας ότι αυτό οφείλεται ολοκληρωτικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο πρόγραµµα «PEPP».
Θυµάστε µήπως, κύριε Υπουργέ -γιατί κραδαίνατε κάτι πίνακες
την άλλη φορά- ποια ήταν η διακύµανση των spreads µετά την
έναρξη της πανδηµίας; Εγώ καταθέτω τον σχετικό πίνακα της
Τράπεζας της Ελλάδος, για να θυµηθούµε τη µεταβολή της απόδοσης των κρατικών οµολόγων της χώρας κατά την πανδηµία και
πώς διορθώθηκαν, όχι προφανώς λόγω της πολιτικής σας, αλλά
µόνο µετά την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
στις 20 Μαρτίου. Επίσης θα καταθέσω τη διαφορά απόδοσης δεκαετών κρατικών οµολόγων µεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας έναντι της Γερµανίας, για να µη συγκρίνεστε
µόνο µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να συγκρίνεστε και µε τις άλλες οικονοµίες και τις χώρες της Ευρωζώνης. Βέβαια δεν σας συµφέρει
γι’ αυτό προτιµάτε τη σύγκριση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σαφές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πείτε µου ποια είναι η εικόνα του χρηµατιστηρίου σήµερα,
κύριε Υπουργέ, που πάει τόσο καλά η ελληνική οικονοµία; Ο γενικός δείκτης σηµείωσε απώλειες 7,36% τον Γενάρη. Συνήθως ο
Γενάρης είναι ανοδικός. Εγώ να καταλάβω λόγω πανδηµίας µια
ιδιαιτερότητα, αλλά ο Φλεβάρης είναι ένας κακός µήνας και δεν
ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιες είναι οι παρεµβάσεις που
θα κάνετε σε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
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του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Κατρίνη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μιλάµε σε µια οικονοµία, κύριε Υπουργέ,
που προ πανδηµίας το 56% των επιχειρηµατικών δανείων των µικρών επιχειρήσεων ήταν κόκκινα, το σύνολο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι 100 δισεκατοµµύρια όχι µόνο των τραπεζών
αλλά και των servicers. Αυτή τη στιγµή σε αναστολή δανείων το
1/3 αφορά τουρισµό και φιλοξενία, το ένα στα τρία έχει µεγάλη
δυνατότητα να κοκκινίσει, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Εσείς
αντί σε όλα αυτά να απλώσετε ένα πλέγµα προστασίας στους
επαγγελµατίες και στα νοικοκυριά, αφήνετε πραγµατικά όλον
αυτόν τον κόσµο βορά, χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας,
χωρίς αναστολή πλειστηριασµών, στις τράπεζες και στα funds,
που µε έναν ωραίο τρόπο το κάνουν, ζητώντας τη µισή δόση, λες
και µπορούν να πάρουν από αυτόν που έχει κλειστό µαγαζί όχι
τη µισή δόση, αλλά έστω και το ένα δέκατο της δόσης.
Τώρα, όσον αφορά την «AEGEAN» –είναι η τελευταία µου
φράση, κύριε Πρόεδρε,..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι τελευταία φράση,
κύριε Κατρίνη; Μιλάτε είκοσι δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θα είναι η τελευταία.
Τώρα, όσον αφορά την «AEGEAN», είπε ο εισηγητής µας ο κ.
Σκανδαλίδης τις επιφυλάξεις µας. Εγώ επαναφέρω και στην Ολοµέλεια το ερώτηµα –το είπα και στην επιτροπή- αν η Κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας έχει καταλάβει ότι
από τα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας ενώ υπέβαλαν αίτηση
τρεις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πάρθηκε µόνο ένα, ενώ πληρούσαν τα κριτήρια και οι τρεις
και αν αυτό συνιστά ευθεία παρέµβαση ή αδράνεια στον ελεύθερο ανταγωνισµό. Και το λέω αυτό γιατί εσείς είστε θεωρητικά
θιασώτης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Θα πρέπει λοιπόν να
διασφαλίσετε το σύνολο των αεροµεταφορών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, γιατί όλες µε κάποιον τρόπο, αναλογικά βέβαια, επιτελούν εθνικό καθήκον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Βρούτσης, ο οποίος έχει τον λόγο.
Θερµή παράκληση να είναι και οι επόµενοι οµιλητές, οι Κοινοβουλευτικοί κυρίως Εκπρόσωποι, συνεπείς ως προς τον χρόνο
που δικαιούνται, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι αναµένουν να µιλήσουν άλλοι τριάντα ένας Βουλευτές. Ήδη µε βάση αυτή την
εξέλιξη, θα πάµε γύρω στις 9 το βράδυ, εάν δεν τηρηθούν τα
χρονοδιαγράµµατα.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να
είµαι συνεπής ως προς τον χρόνο που µου αναλογεί.
Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας µια διαπίστωση. Παρακολουθώντας τη συζήτηση και από την επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια µε δύο λέξεις θα µπορούσα να χαρακτηρίσω την
τοποθέτηση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης στο σύνολό τους:
Από τη µία θλιβερή και από την άλλη εντυπωσιακή.
Και εξηγούµαι: Είναι εντυπωσιακή υπό την έννοια ότι ακούγοντας κανείς τους εισηγητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους οµιλητές των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης,
είναι σαν να µιλούν σε έναν ουδέτερο χρόνο, σαν να µη συµβαίνει
τίποτα γύρω µας. Ασκείται κριτική επί παντός επιστητού µε αµφίσηµα επιχειρήµατα, τα οποία είναι αµφιταλαντευόµενα µέσα
από τα επιχειρήµατα τα οποία οι ίδιοι λένε.
Για παράδειγµα, άκουσα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι δηµιουργεί ελλείµµατα και την ίδια στιγµή
να προτείνει επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική.
Το χειρότερο όµως είναι –εξειδικεύοντας προς την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση γιατί έχει έναν µεγαλύτερο θεσµικό ρόλο και µία
µεγαλύτερη ευθύνη ειδικά αυτήν την περίοδο να καταθέτει προτάσεις- ότι άκουσα να κάνει απλά διαπιστώσεις. Άκουσα την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ σε µία ιδεολογική τοποθέτηση. Για την ταµπακιέρα και
τη συζήτηση που κάνουµε σήµερα για το νοµοσχέδιο ούτε µία
κουβέντα! Σαν να µιλάµε σε άλλο περιβάλλον στο οποίο είναι όλα
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φυσιολογικά, σε µία κανονική οικονοµία, σε µία κανονική αγορά
εργασίας!
Όµως και τα άλλα κόµµατα µιλούν εκτός τόπου και χρόνου.
Ειδικά, µάλιστα, το ΚΙΝΑΛ που προσπαθεί να δείξει µία εικόνα
σοβαροφάνειας, έρχεται και καταθέτει µία σειρά από προτάσεις.
Θα τα πούµε και για το ΚΙΝΑΛ. Δεν µπορεί να έρχεται εδώ και να
κάνει µία τοποθέτηση, υποτιθέµενα σοβαρή, µε έναν καταιγισµό
προτάσεων και στην ερώτηση του Υπουργού Οικονοµικών «Πόσο
κοστίζουν αυτά που λέτε;» να µη λέει καµµία κουβέντα! Ακοστολόγητα όλα! Κάνει µία σειρά από προτάσεις, χιλιάδες προτάσεις
για τα πάντα, από τις συντάξεις µέχρι την επιδότηση των εργαζοµένων, την επιδότηση των επιχειρήσεων, την επιστρεπτέα προκαταβολή. Πόσο κοστίζουν; Κουβέντα! Καµµία κουβέντα! Τίποτα!
Όλα ακοστολόγητα! Κάπου-κάπου πετάµε και κανένα νούµερο,
έτσι για να δείξουµε ότι κάτι λέµε παραπάνω από αυτά που πρέπει να πούµε στη Βουλή!
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι µία θλιβερή εικόνα, γιατί δεν
είµαστε σε µία φυσιολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγµή,
από τον Μάρτιο του 2020, µέσα σε αυτήν την Αίθουσα είπαµε
όλοι ότι θα πάµε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο. Για να
χρησιµοποιήσω ναυτικούς όρους, κυκλαδίτικους όρους, θα πηγαίναµε σε αχαρτογράφητο πέλαγος. Το αχαρτογράφητο πέλαγος είναι ένα πέλαγος το οποίο δεν το έχει περάσει ποτέ κανένας
και δεν ξέρει κανείς ούτε την πυξίδα προς τα πού θα βάλει ούτε
ποιος είναι ο στόχος ούτε τι δυνάµεις θα βρει για να περάσει το
πέλαγος. Έτσι ήταν αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση µέσα στο
περιβάλλον της πανδηµίας.
Όµως, πρέπει να παραδεχθούµε πως η Κυβέρνηση βρήκε την
πυξίδα και σήµερα υπάρχει οδικός χάρτης, διότι κινηθήκαµε µε
ταχύτητα, µε αντανακλαστικά, µε ευαισθησία, γιατί γνωρίζαµε
στους βασικούς στόχους που θέσαµε ότι πρέπει να κρατήσουµε
και την κοινωνία όρθια, αλλά και τους εργαζόµενους και τις θέσεις εργασίας.
Και σήµερα, κάνοντας τον απολογισµό του 2020 βλέπουµε ότι
έχει θετικό πρόσηµο αυτή η παρέµβασή µας σε όλα τα επίπεδα,
κύριε Σκανδαλίδη. Ξέρω ότι είστε ένας σοβαρός άνθρωπος και
σας παρακολουθώ και βλέπω τις τοποθετήσεις σας. Μιλάµε για
όλα τα επίπεδα.
Στον υγειονοµικό τοµέα κανείς δεν είπε ότι είναι όλα τέλεια
ούτε ότι τα κάναµε τέλεια. Υπήρχε, όµως, από την αρχή µία προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση, οι Βουλευτές, όλοι µας βάλαµε µία πυξίδα και θέσαµε ως
κορυφαία προτεραιότητα την υγειονοµική περιφρούρηση των ανθρώπων, και µε λάθη και µε ελλείµµατα και µε παθογένειες.
Σήµερα κάνοντας την απογραφή, βλέπουµε ότι η Ελλάδα έχει
την καλύτερη εικόνα σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι µία πραγµατικότητα. Δεν µπορείς να την αντιστρέψεις αυτήν την πραγµατικότητα. Εχθές, στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, ο κ.
Τσιόδρας που έκανε µία µεστή παρουσίαση µε σχεδιαγράµµατα,
έδειξε πολύ αναλυτικά τη συγκριτική εικόνα και στη χώρα µας,
αλλά και µε τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είµαστε σε ένα συγκριτικά καλύτερο επίπεδο. Δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς.
Σε επίπεδο οικονοµίας µέσα στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
δυνατοτήτων της χώρας µας –επειδή άκουσα και από την κ.
Αχτσιόγλου λίγο πριν στην τοποθέτησή της να λέει ότι επαναλαµβάνουµε τα ίδια και τα ίδια- ναι, στην Ελλάδα βάλαµε πυξίδα
και βάλαµε εργαλεία τα οποία επιβεβαιώθηκαν για την ορθότητά
τους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή τόνωσε όλες τις επιχειρήσεις
και τις κράτησε όρθιες. Σήµερα, όλη η αγορά και στο σύνολό
τους οι κοινωνικοί εταίροι, ακόµα και η ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΒ,
η ΕΣΕΕ, όλοι παραδέχονται ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν
το καλύτερο εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην πανδηµία για
τη στήριξη των επιχειρήσεων. Επίσης, σε σχέση µε το ζήτηµα
που αφορά την αγορά εργασίας και τους εργαζόµενους, µε το
πρόγραµµα που ονοµάσαµε «Αναστολές συµβάσεων εργασίας»
πληρώναµε τον εργαζόµενο µε ένα συγκεκριµένο ποσό για να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Αυτά τα δύο κεντρικά εργαλεία –δεν έρχοµαι να προσθέσω και
τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», το
πρόγραµµα πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών στο σύνολο
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των εργαζοµένων και µία σειρά επιπλέον εργαλείων που χρησιµοποιήσαµε- επιβεβαιώθηκαν και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλους τους διεθνείς οργανισµούς. Είπαν ότι
πράγµατι εκεί στην Ελλάδα, µε τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποίησαν, µε τις πολιτικές τις οποίες εφάρµοσαν σε αυτό το πρωτόγνωρο, πρωτοφανές περιβάλλον, πέτυχαν. Και το επιβεβαιώνουν
και τα νούµερα τα οποία σήµερα δηµοσιονοµικά, οικονοµικά και
στην αγορά εργασίας έρχονται να µετρηθούν και να δείξουν ότι
πράγµατι είχαµε επιτυχία.
Βέβαια, µιλάµε για «επιτυχία», µέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, αλλά είχαµε αποτελέσµατα θετικά και ισοζύγιο θετικό. Για
παράδειγµα, ο χαµηλός δανεισµός της χώρας µας έρχεται να
επιβραβεύσει την οικονοµία µας ως αξιόπιστη οικονοµία. Δηλαδή, µέσα στην πανδηµία, σε µία γενικά αδύναµη οικονοµικά
χώρα, µε τα δικά της χαρακτηριστικά, η οποία χτυπήθηκε περισσότερο από τις άλλες χώρες λόγω τουρισµού, καθώς ο τουρισµός συµµετέχει στο ΑΕΠ της χώρας και επηρέασε πολύ πιο
αρνητικά από τις υπόλοιπες χώρες τα οικονοµικά αποτελέσµατα
της Ελλάδας, δείχνουν εµπιστοσύνη µε το χαµηλό επιτόκιο των
δανειστών που έρχονται να δανείσουν και να εµπιστευτούν την
Ελλάδα.
Έτσι είναι, κύριε Τσακαλώτε! Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Το δεύτερο στοιχείο αφορά την αγορά εργασίας. Δεν κρατήσαµε τις θέσεις εργασίας; Δεν βάλαµε ως απαραίτητο όρο έναν
και µοναδικό, ότι δηλαδή για να µπουν τα εργαλεία αυτά και να
πάρουν χρηµατοδότηση οι επιχειρήσεις πρέπει οπωσδήποτε να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να δίνουµε τις πληρωµές
διαµέσου της «ΕΡΓΑΝΗ» και των αναστολών συµβάσεων εργασίας και διατήρησης θέσεων εργασίας;
Και να, τα αποτελέσµατα, τα οποία –επιτρέψτε µου- δεν είναι
επιβραβευτικά υπό την έννοια ότι µας χαροποιούν. Όµως, για
δείτε, η ανεργία ήταν 17,3% το 2019 και θα κλείσει περίπου στο
17% -και κάτω από το 17%- το 2020. Το στοίχηµα, φυσικά, είναι
ότι το κρίσιµο σηµείο είναι όταν θα αποσωληνώσουµε την οικονοµία, πώς θα λειτουργήσει η αγορά εργασίας µε τα θέµατα της
ανεργίας και της απασχόλησης. Όµως, εκεί είναι το κράτος για
να παρέµβει και να στηρίξει τις επιχειρήσεις, ώστε να µην έχουµε
απώλεια θέσεων εργασίας.
Άρα, στους δύο κρίσιµους τοµείς, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη θέσεων εργασίας, ναι, πήραµε τα σωστά
µέτρα. Επιβεβαιωθήκαµε. Και ο οδικός χάρτης και η κριτική που
ακούστηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σωστή. Επιβεβαιώνεσαι και ακολουθείς την ίδια πυξίδα και το ίδιο πρόγραµµα,
αν είναι πετυχηµένα τα εργαλεία σου.
Στο ερώτηµα τώρα τι κάναµε αυτό το διάστηµα, δεν έχει κάποιος τι να πρωτοπεί. Το 2019, ξεκινώντας αυτή η Κυβέρνηση –
γιατί η ατζέντα εδώ στην κουβέντα άνοιξε εφ’ όλης της ύληςπρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαµε µε µία µεταρρυθµιστική ορµή,
µε πρώτη δύναµη το κοµµάτι της φορολογικής µεταρρύθµισης.
Μειώσαµε τους φόρους των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%,
µειώσαµε τον φόρο µερισµάτων, µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ, κάναµε
δεκάδες παρεµβάσεις στο φορολογικό. Ο κ. Βεσυρόπουλος είναι
εδώ. Τα είπε και θα ξαναπεί τι παρεµβάσεις έγιναν στο φορολογικό, µέχρι που χτύπησε η πανδηµία και ήρθαµε αντιµέτωποι µε
την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση.
Στο άλλο κρίσιµο κοµµάτι, το ασφαλιστικό, το οποίο είχε υπονοµεύσει την ίδια την αγορά, τους επιστήµονες και το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας, εργαζόµενους και συνταξιούχους, φέρνουµε µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση στον ν.4670/2020. Διατηρήσαµε ό,τι καλό υπήρχε από το 2010 και έχει υποδειχθεί και έχει
υποστηριχθεί εδώ στη Βουλή και σήµερα έχουµε ένα ασφαλιστικό το οποίο ήρθε ευτυχώς λίγο πριν την πανδηµία και το οποίο
είναι ένα ασφαλιστικό µετρηµένο µε αναλογιστική µελέτη µέχρι
το 2070. Ναι, πράγµατι υπάρχει υστέρηση των ασφαλιστικών
εσόδων. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όµως, αυτήν την έκτακτη
περίοδο και το 2020 και το 2021, οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Έτσι, κύριε Αλεξιάδη, έχουµε ένα ασφαλιστικό το οποίο αποσύνδεσε, επιτέλους, απελευθέρωσε το ενάµισι εκατοµµύριο
αγρότες, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες –ήταν η ονοµαζόµενη «µεσαία τάξη» που ένα διάστηµα πριν παραδεχτήκατε
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ως παράταξη, ως κόµµα, ότι χτυπήσατε- από αυτό το απαράδεκτο να υπάρχει σύνδεση µε το εισόδηµα και να τους φορολογείς
µε ασφαλιστικό τρόπο. Σήµερα έχουµε πλέον τις ονοµαζόµενες
«ελεύθερες κατηγορίες» που ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει
στην αρχή κάθε χρόνου και ενδιάµεσα κάθε έξι µήνες.
Την ίδια στιγµή, µέσα σε αυτό το περιβάλλον θα σας πω µερικά
στοιχεία τα οποία έχουν αξία. Είναι από το προηγούµενο χαρτοφυλάκιο που είχα, αλλά τώρα µου δίνεται η ευκαιρία να τα αναφέρω. Θα σας πω ενδεικτικά ότι στο διάστηµα του 2020
πληρώσαµε ένα εκατοµµύριο πενήντα µία χιλιάδες συνταξιούχους µε 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ αναδροµικά, τα οποία τους
οφείλαµε και έπρεπε να τα δώσουµε, διότι ήταν απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά το υπαγόρευε και ο νόµος 4670.
Πληρώσαµε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους την
καινούργια επικουρική σύνταξή τους, µε βάση τον ασφαλιστικό
νόµο, 300 εκατοµµύρια ευρώ. Πληρώσαµε σε εκατόν δεκαπέντε
χιλιάδες συνταξιούχους τις οφειλές του Μαΐου του 2019, που δεν
είχατε πληρώσει, όπως και ογδόντα χιλιάδες περιπτώσεις συντάξεων χηρείας, από το 50% στο 70%. Το πήραµε πάνω µας και
τα κάναµε πράξη. Και µέσα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο φτιάξαµε φυσικά και την ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ», η οποία είναι
πραγµατικότητα και είναι η µόνη που µπορεί να απαντήσει στο
ζήτηµα των εκκρεµών συντάξεων. Χωρίς την ψηφιακή σύνταξη
«ΑΤΛΑΣ», όσο και να προσπαθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση, ό,τι
εργαλεία και να χρησιµοποιήσει, δεν θα µπορέσει να λύσει το
πρόβληµα των εκκρεµών συντάξεων, εάν δεν αντιµετωπίσεις το
πρόβληµα που γεµίζει τη δεξαµενή των εκκρεµών συντάξεων.
Και µε την ευκαιρία αυτήν να σας πω ότι αυτή η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ», η οποία ήδη λειτουργεί για τις συντάξεις χηρείας
και τις συντάξεις των αγροτών, σε έναν µήνα από τώρα θα πρέπει
να εφαρµοστεί για όλους τους υγειονοµικούς της χώρας -σε ένα
δευτερόλεπτο οι υγειονοµικοί της χώρας, φαρµακοποιοί, κτηνίατροι, γιατροί, φαρµακοποιοί, θα παίρνουν τη σύνταξη τους- αλλά
και οι συντάξεις αναπηρίας. Αυτό είναι το δεύτερο βήµα. Τα βήµατα αυτά ολοκληρώνονται στο τέλος του 2021.
Ταυτόχρονα φέραµε και άλλα εργαλεία σηµαντικά για τη στήριξη αγοράς εργασίας. Εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας µέσα
από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από ένα ειδικό πρόγραµµα το οποίο φτιάχτηκε στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραµµα το οποίο αφορούσε την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά. Δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραµµα το οποίο αφορούσε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο σύνολό τους. Προσέξτε µία από τις
µεγαλύτερες προβληµατικές που είχε η ελληνική οικονοµία, που
επηρέαζαν και την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, ήταν το
ονοµαζόµενο «µισθολογικό κόστος», το οποίο αποτελούσε γάγγραινα. Αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας µείωσε συνολικά τις ασφαλιστικές εισφορές από το 2012
µέχρι σήµερα δέκα µονάδες, δέκα ολόκληρες µονάδες. Και το
τελευταίο διάστηµα που είµαστε κυβέρνηση, δηλαδή στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 3,9 µονάδες, που ήδη λειτούργησαν, και δύο εκατοµµύρια εργαζόµενοι είδαν στην τσέπη
τους πραγµατικά τα χρήµατα και διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις επίσης είδαν τα χρηµατικά τους διαθέσιµα να
αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και αυτό δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την αύξηση του εισοδήµατος των εργαζοµένων. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα.
Συνολικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών 24 δισεκατοµµύρια ευρώ, 15% του ΑΕΠ, δώσαµε µέσα στο
2020 ως Κυβέρνηση για τη στήριξη οικονοµίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και δεν µειώσαµε –προσέξτε!στο κοινωνικό κράτος ούτε 1 ευρώ τα επιδόµατα. Το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα που στηρίζει το κοινωνικό κράτος και έρχεται να δώσει σε τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες τη στήριξη
µέσα από το ηλεκτρονικό δίχτυ προστασίας όχι µόνο δεν το µειώσαµε, αλλά τον µήνα Δεκέµβριο, κάτω από τις κατευθυντήριες
γραµµές του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, δώσαµε
άλλη µία επιπλέον δόση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Το
Α21, δηλαδή τα επιδόµατα, 1,980 δισεκατοµµύρια ευρώ συγκεκριµένα, για τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών τους
δεν µειώθηκε ούτε 1 ευρώ. Στηρίξαµε δηλαδή και το κοινωνικό
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κράτος και την αγορά εργασίας και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε µέχρι τέλους.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
θέτει κάποια ερωτήµατα πάρα πολύ απλά. Είναι ένα ακόµη -δεν
είναι το µοναδικό- νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, που
έρχεται να προσθέσει στη στήριξη της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας, γιατί αν στηρίζεις την επιχειρηµατικότητα, στηρίζεις και τις θέσεις εργασίας.
Το ερώτηµα που µπαίνει είναι πολύ απλό και απευθύνοµαι κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ΚΙΝΑΛ πήρε θέση και προς τιµήν του,
µπράβο, θα το ψηφίσει το νοµοσχέδιο: Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα
ψηφίσετε την κατάργηση του ενοικίου 100% για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο; Δεν έχετε απαντήσει. Σε λίγο τελειώνει
η συνεδρίαση και ακόµα είστε στο «περίπου», «θα δούµε, αν πάρουµε απαντήσεις».
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσετε την επιχορήγηση µε 80% του
ενοικίου στα φυσικά πρόσωπα, στους ονοµαζόµενους «εκµισθωτές»; Ναι ή όχι;
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κοµµάτων, θα ψηφίσετε το
60% που θα πάρει επιχορήγηση ο εκµισθωτής αν είναι νοµικό
πρόσωπο;
Κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, θα ψηφίσετε την παράταση και τη διευθέτηση του χρόνου καταβολής των αξιογράφων, επιταγών, συναλλαγµατικών και γραµµατίων είσπραξης που
έρχεται να διευκολύνει τη δύσκολη αυτήν περίοδο το κοµµάτι
της επιχειρηµατικότητας;
Θα ψηφίσετε τη στήριξη της «AEGEAN», του αεροπορικού µεταφορέα για την οποία ακούω χίλιες δυο δικαιολογίες;
Αυτά είναι ερωτήµατα τα οποία δεν απαντήσατε. Οφείλατε να
το κάνετε, όµως, γιατί η συνεδρίαση τελειώνει και αν κρίνεστε
δηµοσκοπικά µε ερωτήµατα µεγάλα από τον κόσµο, λόγω αναξιοπιστίας, είναι γιατί ακριβώς δεν έχετε θέσεις, δεν έχετε προτάσεις. Και ειδικά αυτήν την κρίσιµη περίοδο που χρειάζεται
εθνική συστράτευση και θα έπρεπε να στηρίζετε τις πρωτοβουλίες, αλλά κι αν έχετε αντίρρηση να λέτε τις δικές σας προτάσεις
κοστολογηµένες, δυστυχώς για σας και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό που υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση όµως, δεν λέτε τίποτα
αλλά κάνετε µικροκοµµατική αντιπολίτευση για το ονοµαζόµενο
«µικροκοµµατικό συµφέρον», που θα σας συρρικνώνει συνεχώς
και περισσότερο.
Εµείς στρατευµένοι, µε πυξίδα το καλό της ελληνικής κοινωνίας, το καλό των Ελλήνων πολιτών, των εργαζοµένων, των ανέργων θα συνεχίσουµε να παλεύουµε µέχρι να βγάλουµε τη χώρα
από την πανδηµία και θα στηρίξουµε κάθε Έλληνα πολίτη που
έχει ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και µετά τον κ. Καραθανασόπουλο, να σας ενηµερώσω, επειδή
ακούω κάποιες φωνές στην Αίθουσα, ότι θα συνεχίσουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών, διότι έχει µείνει πολύ πίσω. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι έχουν µιλήσει έξι ή επτά Βουλευτές. Υπολείπονται,
όπως σας είπα και προηγουµένως, τριάντα ένας Βουλευτές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα µετά τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για να απαντήσετε
σε κάποια ζητήµατα που τέθηκαν. Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όλα θα γίνουν. Μην φωνάζετε. Δεν χρειάζεται.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη µια µεριά έχουµε την εγκληµατική διαχείριση της πανδηµίας από την Κυβέρνηση. Το δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει παραµένει αθωράκιστο, ακόµη και σε αυτές τις στιγµές. Αυτό
συµβαίνει εξαιτίας της λογικής της εµπορευµατοποίησης της
υγείας, µια λογική που διαχρονικά υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα τεράστια, τα πολύ µε-
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γάλα κενά και τις ελλείψεις µε µετακινήσεις µπαλωµάτων. Επί
της ουσίας προσπαθούν να κλείσουν µια τρύπα και ανοίγουν
άλλες.
Έτσι λοιπόν η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παραµένει ουσιαστικά ανύπαρκτη και τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µιας νόσου. Και αντί να αναβαθµίσουν µε
προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού µε µόνιµη
εργασία, αντί να προχωρήσουν στο άνοιγµα νοσοκοµειακών µονάδων που έκλεισαν τα προηγούµενα χρόνια, όπως είναι τα νοσοκοµεία λοιµωδών νόσων ή το Νοσοκοµείο Θώρακος στην
Πάτρα, που έκλεισαν και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο
ΣΥΡΙΖΑ -δεν είναι τυχαίο άλλωστε-, διατηρούν αυτές τις συνθήκες τις απαράδεκτες και στα νοσοκοµεία.
Μετέτρεψαν τα πρωτόκολλα, τα προσάρµοσαν στις ανάγκες
των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι να µετατρέπονται σε εστίες υπερµετάδοσης, ο συνωστισµός
στα µέσα µαζικής µεταφοράς καλά κρατεί µετατρέποντάς τα και
αυτά σε αντίστοιχες εστίες και η όλη προσπάθεια την οποία
έκανε η Κυβέρνηση είναι να εναποθέσει τις ελπίδες της στο εµβόλιο, αντί µαζί µε το εµβόλιο να θωρακίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Και βεβαίως η εικόνα η οποία έχει διαµορφωθεί και στη χώρα
µας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύει τα πολύ
µεγάλα αδιέξοδα. Εµείς λέµε καθαρά ότι πρέπει η χώρα µας να
έχει πρόσβαση και να προµηθευτεί άµεσα όλα τα εµβόλια τα
οποία είναι διεθνώς διαθέσιµα. Δεν βάζουµε, όµως, εκεί την τελεία. Λέµε ταυτόχρονα ότι πρέπει να αναβαθµιστεί και να θωρακιστεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Αυτό το οποίο παρατηρούµε το τελευταίο διάστηµα ακριβώς
είναι ο ορισµός της σαπίλας του συστήµατος, ο ανταγωνισµός
ανάµεσα στις µεγάλες πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες και
την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη µεριά για το πώς θα θωρακιστούν ακόµη καλύτερα τα κέρδη των µεγάλων φαρµακευτικών
βιοµηχανιών. Και από αυτήν την άποψη είναι φανερό ότι όποιο
µέτρο και αν πάρεις για την πατέντα, είτε την αγοράσεις, είτε τη
διατηρήσεις, η ουσία παραµένει η ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα στην
πραγµατικότητα.
Διότι η πατέντα σε συνθήκες ατοµικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας είναι ένα ακόµη εργαλείο στα χέρια των πολυεθνικών για να
µετατρέψουµε σε εµπόρευµα -είναι εµπόρευµα, να το µετατρέψουµε ακόµη περισσότερο σε εµπόρευµα- το εµβόλιο, το φάρµακο και βεβαίως, αυτό να είναι να αξιοποιείται προς όφελος της
ισχυροποίησης της κερδοφορίας τους και σε βάρος των λαϊκών
αναγκών, αυξάνοντας ακόµη περισσότερο τις ταξικές διακρίσεις
για το ποιος µπορεί να έχει πρόσβαση στο εµβόλιο και ποιος δεν
µπορεί να έχει πρόσβαση.
Βεβαίως, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, κύριε Υπουργέ. Αντίστοιχα µέτρα διαχείρισης της πανδηµίας γίνονται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουµε τα αποτελέσµατα.
Χιλιάδες νεκροί, κατάρρευση ουσιαστικά των συστηµάτων υγείας
και στις πιο αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες.
Την ίδια λογική η Κυβέρνηση ακολουθεί και στα ζητήµατα διαχείρισης της κρίσης. Αυτό, άλλωστε, έχει οδηγήσει και σε αµηχανία τα υπόλοιπα κόµµατα και τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα
Αλλαγής, ότι γίνεται παντού κάνει και στη χώρα µας η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η όποια
κριτική τους είτε είναι επιδερµική στην καλύτερη περίπτωση είτε
είναι παραινετική προς την Κυβέρνηση, σπρώχνει την Κυβέρνηση
για να δώσει ακόµη περισσότερα στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Αυτό γίνεται, γιατί ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, ότι είναι
κρίση οικονοµική, αποτέλεσµα της πανδηµίας και όχι ότι είναι
κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και ότι όλοι βρισκόµαστε
στην ίδια βάρκα. Αλήθεια, στην ίδια βάρκα βρίσκεται ο άνεργος,
αυτός ο εργαζόµενος που του έχει ανασταλεί η σύµβαση εργασίας µε τον κεφαλαιοκράτη; Είναι στην ίδια βάρκα και πρέπει να
ενισχυθούν και οι δύο ταυτόχρονα; Είναι στην ίδια βάρκα ο αυτοαπασχολούµενος, που βλέπει τα χρέη του να αυξάνονται µε
γεωµετρική πρόοδο και ο κάτοχος µετοχών, ο οποίος βλέπει τα
κέρδη του να αυγαταίνουν; Όχι, βέβαια. Δεν είναι στην ίδια
βάρκα.
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Εµείς λέµε καθαρά ότι όσοι ισχυρίζονται ότι βρισκόµαστε στην
ίδια βάρκα προσπαθούν να συγκαλύψουν τον ταξικό χαρακτήρα
της πολιτικής που υπηρετούν. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι θέλουν;
Να ενισχυθούν και να σωθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και ταυτόχρονα, ό,τι περισσέψει από αυτή την πίτα, τη στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων, να δοθεί στα λαϊκά στρώµατα, στους
εργαζόµενους, µέσω µιας µορφής επιδότησης, ανακούφισης ουσιαστικά από τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης τους, µια αναδιανοµή επί της ουσίας της φτώχειας και ταυτόχρονα, στους
επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολούµενους, στη µικροµεσαία
αγροτιά µια αναστολή των χρεών τους.
Επί της ουσίας, όλα αυτά θα έρθουν µετά ως χιονοστιβάδα τη
µέρα, την εποχή και την περίοδο, όπως την ονοµάζουν, της επιστροφής στην οµαλότητα και θα έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες
λουκέτα. Ήδη τα λουκέτα έχουν αρχίσει και εµφανίζονται στον
κλάδο της εστίασης, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις τις οποίες
έκανε ο Υπουργός και από του Βήµατος, ότι είναι από τους κλάδους που έχουν στηριχθεί. Αν γυρίσετε µια βόλτα και στο κέντρο
της Αθήνας, αλλά και των µεγάλων αστικών κέντρων, θα δείτε τα
νέα λουκέτα στον χώρο της εστίασης.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη, η πρόταση νόµου την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ έρχεται σε αντίθεση µε αυτή τη λογική. Εµείς τι
λέµε, λοιπόν; Ότι πρέπει να υπάρξουν µέτρα τα οποία θα βελτιώνουν τη θέση του επαγγελµατία, του αυτοαπασχολούµενου,
του µικρού εµπόρου, του βιοτέχνη. Διότι έχει τη δική του σηµασία αυτό που µας είπε εχθές, όταν κάναµε τη συνδιάσκεψη µε
την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστίασης, ο πρόεδρος του σωµατείου της εστίασης από την Κέρκυρα. Είπε: «Πριν µπω στην κρίση
και κλείσω το µαγαζί, είχα 60.000 ευρώ χρέη. Όταν βγω από
αυτή, πόσα θα έχουν φτάσει τα χρέη µου; Θα παραµείνω στο ίδιο
επίπεδο; Όχι, δεν πρόκειται να παραµείνω στο ίδιο επίπεδο. Θα
είναι πολύ περισσότερα, γιατί τρέχουν χρέη και τώρα, είτε αυτά
έχουν ανασταλεί είτε θα πρέπει να τα αντιµετωπίσω την επόµενη
µέρα».
Από αυτή την άποψη, είναι φανερό ότι αυτή η στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων συνδυάζεται και µε την ολοκλήρωση µιας
σειράς αντεργατικών µέτρων. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές. Πρώτον, όσον αφορά την επιλεξιµότητα των έργων και της
χρηµατοδότησης, δεύτερον, ότι πρέπει ταυτόχρονα να δροµολογηθούν µια σειρά µεταρρυθµίσεις στην ακόµη περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, άρα σε πιο φθηνό και
αναλώσιµο εργαζόµενο και τρίτον, πολύ ισχυρή εποπτεία για την
εκταµίευση, αν δεν υλοποιούνται οι αντεργατικές αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις.
Άρα, λοιπόν, είναι δεδοµένος ο χαρακτήρας της χρηµατοδότησης και ποιοι θα επωφεληθούν: Οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι
και στο τέλος, αυτός που θα κληθεί να πληρώσει τον λογαριασµό
θα είναι ο λαός, µέσα από την αύξηση της φορολογίας και του
νέου κρατικού χρέους που θα υπάρχει. Διότι τα ελλείµµατα σε
κρατικό χρέος θα µετατραπούν. Διότι µπορεί να ισχυρίστηκε ο κ.
Τσακαλώτος ότι τα εγχειρίδια της Πολιτικής Οικονοµίας λένε ότι,
όταν υπάρχει µεγάλη ανεργία, τα ελλείµµατα δεν µετατρέπονται
κατ’ ανάγκη και σε χρέος, όµως αυτά είναι σηµειώσεις των εγχειριδίων που απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα. Η ελληνική
πραγµατικότητα πριν από τα µνηµόνια έχει επιβεβαιώσει αυτό το
πράγµα.
Άρα, επί της ουσίας, αυτό το έκανε πράξη και όταν ήταν
Υπουργός. Ποιο, δηλαδή; Τη διασφάλιση των αιµατοβαµµένων
πρωτογενών πλεονασµάτων για εξήντα χρόνια, για να µπορέσει
να γίνει βιώσιµο το χρέος. Όλα τα υπόλοιπα είναι όνειρα θερινής
νυκτός!
Επίσης και η συζήτηση η οποία γίνεται σε σχέση, για παράδειγµα, µε τις µορφές στήριξης της «AEGEAN», που είναι σήµερα
στη συζήτηση, είτε αυτό γίνει µέσω των warrants, όπως λέει η
Κυβέρνηση, είτε µέσω της αγοράς µετοχών, είτε µέσω διαφόρων
άλλων µορφών συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο της «AEGEAN» από µεριάς του κράτους.
Ο κ. Σκανδαλίδης, ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής, µίλησε
για πιο προοδευτικό µέτρο στήριξης της «AEGEAN» που να διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον. Όµως, όλες αυτές τις προτάσεις
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που αρθρώνουν είτε το ΚΙΝΑΛ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το ΜέΡΑ25 τις
έχουµε ξαναδεί στο παρελθόν. Τα έχουµε δει όλα επί της ουσίας.
Έχετε ξεχάσει τον περιβόητο Οργανισµό Ανασυγκρότησης
Επιχειρήσεων; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Κρατικοποίησε υπερχρεωµένες επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις εξυγίανε και τις
πούλησε πολύ φθηνά στους ιδιώτες και ταυτόχρονα, όλες οι υπόλοιπες -και είναι πάρα πολλές αυτές- από «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ»
µέχρι οτιδήποτε άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς τι έγιναν; Το
αποτέλεσµα ήταν να κρατικοποιηθούν τα χρέη τα οποία είχαν
αυτές οι επιχειρήσεις. Έτσι δούλεψε ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.
Αντίστοιχο αποτέλεσµα είχε και η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Και αυτή µορφή κρατικής στήριξης δεν ήταν; Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Να εκµηδενιστεί, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην
κυβέρνηση, η συµµετοχή του δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο
των τραπεζών στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση την οποία έκανε
µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, στις µετοχές που διακρατούσε.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι το κράτος δεν είναι ουδέτερο,
δεν λειτουργεί για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Το κράτος υπερασπίζεται το ταξικό συµφέρον των επιχειρηµατικών οµίλων µε τη µια ή την άλλη µορφή. Άρα, κοινωνικοποιεί τα
χρέη των επιχειρηµατικών οµίλων, για να µπορέσει να διασφαλίσει την ιδιωτικοποίηση των κερδών τους. Πάντοτε διαχρονικά και
στη χώρα µας και αλλού έτσι δούλευε.
Αγοράζει, λοιπόν, πολύ ακριβά υπερχρεωµένες επιχειρήσεις,
τις πληρώνει πανάκριβα και άµα τις εξυγιάνει, όσες εξυγιάνει, τις
πουλάει πολύ φθηνά. Το ίδιο κάνει, για παράδειγµα και µε την
πολιτική των συµβάσεων, το ίδιο κάνει και µε την πολιτική των
προµηθειών. Διότι µέσα από αυτόν τον τρόπο τεχνικά αυξάνει το
µέσο ποσοστό κέρδους, διασφαλίζοντας αυξηµένη κερδοφορία
στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι, λοιπόν, οι όποιες εναλλακτικές προτάσεις ακούστηκαν
εδώ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜέΡΑ25 στην καλύτερη περίπτωση είναι ουτοπικές, για να µην πούµε ότι είναι προτάσεις οι
οποίες προσπαθούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα
πλαίσια διαχείρισης του συστήµατος.
Γιατί µπορεί να είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι όλα αλλάζουν, αλλά
θα του θυµίσω έναν στίχο από ένα τραγούδι: «Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια µένουν». Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Γιατί οι στάσεις του καπιταλιστικού συστήµατος δεν αλλάζουν.
Δεν αλλάζει, για παράδειγµα, η βαρβαρότητα του καπιταλιστικού
συστήµατος. Δεν αλλάζει η αναρχία στην οικονοµία και στον
τρόπο παραγωγής του καπιταλιστικού συστήµατος, που είναι η
υπεύθυνη για την εµφάνιση των καπιταλιστικών κρίσεων. Δεν αλλάζει η συγκέντρωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλο
και λιγότερα χέρια, αντίθετα ενισχύεται. Δεν αλλάζει η ανισοµετρία, αντίθετα ενισχύεται ακόµη περισσότερο. Δεν αλλάζει η
όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων µε τη συσσώρευση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και της φτώχειας σε όλο και περισσότερους.
Αυτοί είναι οι σιδερένιοι οικονοµικοί νόµοι του καπιταλιστικού
συστήµατος, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα από τη θέληση
του ανθρώπου και την καλή διάθεση, γιατί στη βάση αυτών των
οικονοµικών νόµων είναι η ατοµική ιδιοκτησία, η ατοµική καπιταλιστική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής.
Έτσι, λοιπόν, ο καπιταλισµός µπορεί να γίνει ανθρώπινος µόνο
όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση.
Πόσοι στοχαστές και µελετητές έχουν προσπαθήσει να τον κάνουν ανθρώπινο τον καπιταλισµό; Το αποτέλεσµα ποιο είναι;
Αυτό που βιώνουµε σήµερα.
Από αυτήν την άποψη λέµε ότι πρέπει να τσακιστούν οι καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής για να
τσακιστούν οι οικονοµικοί νόµοι του καπιταλιστικού συστήµατος,
για να τσακιστεί το αστικό κράτος που αποτελεί εργαλείο επιβολής της εξουσίας των λίγων σε βάρος των πολλών, της αστικής
τάξης σε βάρος των εργαζόµενων και των υπόλοιπων λαϊκών
στρωµάτων.
Γιατί η απάντηση στο σήµερα είναι ο σοσιαλισµός και δεν µπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη πρόταση διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήµατος, η οποία οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερα
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αδιέξοδα, σε όξυνση των προβληµάτων των πλατιών λαϊκών
στρωµάτων και της νεολαίας.
Έτσι, λοιπόν, το ποιος θα καθορίσει την επόµενη ηµέρα είναι
ζήτηµα συσχετισµού δυνάµεων. Γιατί αν ο συσχετισµός παραµείνει ως έχει, είναι φανερό ότι η επόµενη ηµέρα θα βρει κάτω από
χειρότερες θέσεις τα πλατιά λαϊκά στρώµατα µε οξυµένα τα προβλήµατα της λαϊκής οικογένειας ακόµη περισσότερο, µε συγκέντρωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα
χέρια και µε µία ανάπτυξη ανεµικού χαρακτήρα, η οποία θα προετοιµάζει την εκδήλωση της νέας καπιταλιστικής κρίσης. Αυτός
είναι ο οικονοµικός κύκλος του καπιταλιστικού συστήµατος και
αυτός δεν αλλάζει. Οι κρίσεις, δηλαδή, είναι και θα παραµείνουν
παιδί του συστήµατος αυτού.
Έτσι, λοιπόν, η οργάνωση της λαϊκής πάλης, η συγκρότηση
κοινωνικής συµµαχίας της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων
λαϊκών στρωµάτων, αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών και
φτωχοµεσαίας αγροτιάς πρέπει να οργανωθεί µε ακόµη µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ενάντια στον κοινό εχθρό που έχουν.
Κοινός στόχος είναι η διάλυση των µονοπωλίων, αυτός είναι ο
κοινός εχθρός του λαού. Απέναντι σε αυτόν πρέπει να στρέψουν
τα βέλη τους και βεβαίως στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε κυβέρνησης, για να αποτρέψουν την επιδείνωση της θέσης τους, για να ανακτήσουν κάποιες επιµέρους
απώλειες τις οποίες είχαν αυτό το διάστηµα, αλλά ταυτόχρονα
να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για τη ριζική ανατροπή του
συγκεκριµένου συστήµατος που γεννάει για τον λαό φτώχεια,
ανεργία, εξαθλίωση και πολέµους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν προχωρήσουµε στον κατάλογο των οµιλιτών, τον λόγο έχει ο Υπουργός
για κάποιες επισηµάνσεις σε όσα ειπώθηκαν.
Αλλά, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ να τηρήσετε τα δύο
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δυο λεπτά χρειάζοµαι, θα τα πω
κωδικοποιηµένα.
Οι αγωνίες της κοινωνίας απαιτούν πράξεις, απαιτούν ρεαλισµό, απαιτούν υπευθυνότητα, απαιτούν σεβασµό και µετριοπάθεια. Θα µου επιτρέψετε να σας πω από τις τοποθετήσεις των
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων απεδείχθησαν τα αδιέξοδα της
αντιπολίτευσης και όχι της Κυβέρνησης.
Όταν κάποιος δεν έχει επιχειρήµατα γενικολογεί και θεωρητικολογεί. Χωρίς να έχει να προτείνει κάτι συγκεκριµένο, µιλάει επί
είκοσι λεπτά γενικώς και αορίστως µε φληναφήµατα και ιδεολογικά νεφελώµατα, µε µια πανσπερµία ατάκτως ερριµµένων σκέψεων για την παιδεία, την υγεία, την εξωτερική πολιτική, την
άµυνα, τις διεθνείς σχέσεις, τα εµβόλια, αλλά όχι επί του θέµατος.
Σε ό,τι αφορά το αν υπάρχει σαφήνεια θέσεως της ελληνικής
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών στους θεσµούς
στο εξωτερικό, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι είµαι θιασώτης
αυτών που υποστηρίζουν ότι έχει αξία τι λένε οι άλλοι για εσένα
και όχι τι λες εσύ για τον εαυτό σου. Σας καλώ συνεπώς να ανατρέξετε στη συνέντευξη του επικεφαλής του Eurogroup το προηγούµενο Σάββατο που λέει για το τι έχει πράξει η Ελληνική
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονοµικών στο Eurogroup, αντιθέτως από περιόδους δηµιουργικής ασάφειας στο παρελθόν.
Σε ό,τι αφορά την αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ για το ΔΝΤ θα παρακαλούσα να ήταν πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ ακριβής στο τι έχουµε δηλώσει. Τι λέει
η δήλωση; «Το Υπουργείο Οικονοµικών στο πλαίσιο του δανειακού και διαχειριστικού προγράµµατος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για µια νέα πρόωρη αποπληρωµή».
Κύριε συνάδελφε, είναι αντιληπτό να µην το γνωρίζετε, αλλά
η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Πρέπει ο ESM να κάνει αίτηµα, πρέπει να πάει στο EWG, πρέπει να πάει στο Eurogroup.
Υπάρχει µια χρονοβόρα διαδικασία. Αυτά καλύπτουν την περίοδο
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2021 και 2022, η πρόωρη αποπληρωµή, που ούτως ή άλλως το
2021 θα το πληρώνουµε.
Οι λόγοι για τους οποίους το κάνουµε είναι καθαρά βελτίωσης
της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους. Και καταλήγει η ανακοίνωση τότε ότι «συνεχίζουµε τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα µε πολιτικές που θα βοηθήσουν την κοινωνία,
επιδεικνύοντας κοινωνική αλληλεγγύη και οδηγούν τη χώρα σε
συνεχή αναβάθµιση του κύρους της». Αυτό είναι για το ένα θέµα.
Ρίξατε εδώ πάλι πολλά µέτρα, κάτι δισεκατοµµύρια. Όποτε
σας καλώ να πείτε έναν αριθµό τον αποφεύγετε. Τι λέτε; Ξέρω τι
κάνετε. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι είµαι πιο πολλά χρόνια
από εσάς. Ρίχνετε όλα τα µέτρα, τα καταθέτετε στα Πρακτικά και
λέτε ότι κάποια στιγµή η Κυβέρνηση κάποια από αυτά θα τα κάνει
στο µέλλον άρα θα πείτε: «Να, εγώ τα είχα πει έγκαιρα». Και όταν
σας λέω να πείτε έναν αριθµό, δεν τον λέτε. Τι λέτε; Λέτε ότι τα
µέτρα είναι 4 δισεκατοµµύρια για την επιστρεπτέα. Είναι 4 δισεκατοµµύρια; Δεν προτείνατε επέκταση ΦΠΑ;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτά προτείνουµε εµείς επιπλέον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επιπλέον
από τι;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Από αυτά που είπατε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να µην
γίνεται διάλογος. Συντοµεύετε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στον ΦΠΑ
δεν είπατε επέκταση, εδώ στην οµιλία σας; Για τους αγρότες δεν
είχατε πει την προηγούµενη φορά; Για τα ενοίκια δεν είχατε πει
περισσότερα; Για κουρέµατα χρέους δεν είπατε;
Και άκουσα και την Πρόεδρό σας όταν απάντησε σε ερώτηση.
Για τους αγρότες δεν είπατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εγώ το είπα; Σήµερα δεν είπα κάτι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Α, δεν είπατε σήµερα. Είχατε πει την προηγούµενη εβδοµάδα, εντάξει.
Αποφεύγετε όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να πείτε έναν
αριθµό, το σύνολο των µέτρων. Αραδιάζετε όλα τα µέτρα. Θα
έρθει η Κυβέρνηση, γιατί έχει έναν σχεδιασµό, κάποια από αυτά
να τα υλοποιήσει, επειδή είναι επιλογή της, τα έχει άλλωστε και
στο σχεδιασµό προϋπολογισµού µε τα 7,5 δισεκατοµµύρια, και
θα έρθετε εδώ στη Βουλή να πείτε «σας τα είχα πει», αλλά µε
ξένα κόλλυβα. Συνεπώς να ξέρετε και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Μιλήσατε για τη «ΓΕΦΥΡΑ Ι», για τη «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», πράγµατα τα
οποία δεν υπήρχαν στον δηµόσιο διάλογο. Επιλογές της Κυβέρνησης είναι για να βοηθήσουµε τους πολίτες. Βοηθάµε τα νοικοκυριά και πάµε να βοηθήσουµε και τις επιχειρήσεις που δεν το
συζητούσαµε καθόλου το προηγούµενο διάστηµα και θα το καταφέρουµε πιστεύω στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
Τελευταίο σηµείο είναι το κόστος δανεισµού. Επικαλεστήκατε
συνέντευξη του κ. Τσάκωνα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Καµµία συνέντευξη του κ. Τσάκωνα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δήλωση την Κυριακή έχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Προσέξτε
ήµουν πολύ σαφής. Είπατε: «συνέντευξη». Ούτε δήλωση έχει, το
έχω εδώ. Όπως τόνισε σε συνέδριο πρόσφατα, η Ελλάδα, εκτός
εισαγωγικών, και προσθέτει ένα σηµείο το οποίο είναι απόσπασµα από οµιλία του. Άρα δεν ήταν ούτε δήλωση γιατί είναι από
συνέδριο ούτε συνέντευξη, όπως ψευδώς είπατε από το Βήµα
της Βουλής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ήταν αποστροφή του λόγου!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
επειδή ξέρω πολύ καλά τον κ. Τσάκωνα, ξέρω και τις απόψεις
του γιατί κάθε ηµέρα είµαστε µαζί για να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ταµειακό χώρο για να ασκήσουµε επεκτατικές δηµοσιονοµικές πολιτικές.
Αλλά εσείς, που τα διαβάζετε όλα, δεν διαβάσατε την επόµενη
παράγραφο στο άρθρο. Θα τη διαβάσετε εσείς ή εγώ; «Σύµφωνα
µε αναλυτές οικονοµολόγους ο ρόλος ΕΚΤ είναι όντως καταλυτικός σε αυτήν την κρίση, ωστόσο σηµαντικό µέρος της επιτυχίας
της διατήρησης των υψηλών ταµειακών αποθεµάτων οφείλεται
στη διαχείριση της κρίσης από την ελληνική Κυβέρνηση». Γιατί
το αποκρύψατε; Είναι η επόµενη πρόταση. Άρα, να είστε ακριβείς.
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Εδώ είναι ο πίνακας. Σας τον έχω καταθέσει και άλλες φορές.
Δεν έχει την τελευταία παράγραφο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δανειζόµασταν
µε 3,9% το δεκαετές οµόλογο τον Μάρτιο του 2019. Τον Οκτώβριο του 2019 δανειστήκαµε δεκαετές µε 1,5. Δεν υπήρχε κορωνοϊός. Δεν πιστεύω να µας πείτε ότι και αυτό οφείλεται στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Το 3,9% το κάναµε 1,5% σε έξι
µήνες, αυτή η Κυβέρνηση.
Έρχεται πράγµατι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βοηθάει
όλες τις χώρες και την Ελλάδα σηµαντικά. Τον Σεπτέµβριο δανειστήκαµε µε 1,19%. Τώρα συνεχίζουµε να έχουµε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δανειστήκαµε µε 0,8%. Και τον
Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο και τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εδώ. Γιατί µειώνεται το κόστος δανεισµού; Διότι η Κυβέρνηση εφαρµόζει και υλοποιεί σοβαρή, συνεκτική, επεκτατική
δηµοσιονοµική πολιτική στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της
χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών µε τον κ. Μπουκώρο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θερµή παράκληση, το λέω από τώρα επειδή τώρα ξεκίνησε
πάλι ο κατάλογος, για την τήρηση του επτάλεπτου αυστηρά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Ενδεχοµένως να µην χρειαστεί και το επτάλεπτο.
Επειδή άκουσα ορισµένα επιχειρήµατα εύστοχα, κυρίως από
τον κ. Καραθανασόπουλο προηγουµένως, ότι η διαχείριση της
υπόθεσης θυµίζει κάποια ιστορικά παραδείγµατα που καλό είναι
να αποφεύγουµε, όπως ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, όπως η τρίτη και αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, πράγµατι συµφωνούµε. Υπογραµµίζουµε,
όµως, ότι αυτές δεν ήταν επιλογές ούτε σχεδιασµοί της δικής
µας παράταξης. Πράγµατι αυτή την ώρα δεν γίνεται κρατικοποίηση χρεών και ιδιωτικοποίηση κερδών, γιατί είναι άλλη η αντίληψη τούτης της παράταξης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, της
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αυτήν την εποχή. Στηρίζουµε την οικονοµία, για να σταθεί στα πόδια της και να πάµε σε
ανάπτυξη αµέσως µετά την πανδηµία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Αν «βαρύνεται» ετούτη η παράταξη είναι µε κάποιες πετυχηµένες αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες λειτούργησαν προσθετικά
στην οικονοµία. Και βέβαια η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στοίχισε κάποια δισεκατοµµύρια στον ελληνικό λαό και ο
Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων δεν άφησε θετικό
πρόσηµο. Αυτά είναι αποδεδειγµένα ιστορικά. Αλλά επειδή δεν
ξαναγράφουµε την ιστορία σε αυτόν τον τόπο, ας δούµε τι γίνεται τώρα, επειδή στο Κοινοβούλιο πρέπει η κυβέρνηση που έχει
την πρωτοβουλία να νοµοθετεί και οι αντιπολιτεύσεις σας να
ασκούν κριτική, αν είναι δυνατόν γόνιµη και πάντως σίγουρα µε
επιχειρήµατα, για να είµαστε παραγωγικοί και επ’ ωφελεία του
ελληνικού λαού όλοι σε αυτήν την Αίθουσα.
Και αυτό το νοµοσχέδιο, κατά την άποψή µου, αποδεικνύει ότι
η Κυβέρνηση, αναγκασµένη εκ των πραγµάτων και εκ των συνεπειών της πανδηµίας, βρίσκεται σε µια διαρκή εγρήγορση. Αναλαµβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες. Από την άλλη πλευρά η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση βρίσκεται σε µια µετέωρη αµηχανία,
επιτρέψτε µου να πω.
Όσον αφορά την πανδηµία, λαµβάνει η Κυβέρνηση αυστηρότερα µέτρα για να περιορίσει τη διασπορά του ιού, γκρίνια και
κριτική από την Αντιπολίτευση. Χαλαρώνει τα µέτρα, γκρίνια και
κριτική και πάλι. Μια θέση που να διατυπωθεί µε σαφήνεια και να
εµπεριέχει µια πρόταση για την αντιµετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης δεν ακούσαµε. Το ίδιο συµβαίνει και για τα οικονοµικά µέτρα. Προωθεί τα δάνεια η Κυβέρνηση, «τα παίρνουν
όσοι δεν έχουν ανάγκη». Προωθεί την επιστρεπτέα προκαταβολή
που είναι κυρίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και έχει χαρακτηριστεί ως πολύ πετυχηµένο εργαλείο, «δεν είναι αρκετή».
Προστατεύει τις θέσεις εργασίας. Σας το είπε και ο πρώην
Υπουργός Εργασίας ο κ. Βρούτσης. Αυτά είναι τα νούµερα από
την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτοί είναι οι αριθµοί, στα επίπεδα του 2019 και λίγο
πιο κάτω κινήθηκε το 2020, που σηµαίνει ότι τα προστατευτικά
µέτρα της εργασίας λειτούργησαν. Δεν µπορούν να συνεχίζονται
εσαεί αυτά τα µέτρα.
Είπε η Κυβέρνηση ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα; Ακούσατε τον
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κ. Σταϊκούρα να λέει ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα; Δανείζεται η
χώρα για να υλοποιήσει αυτές τις παρεµβατικές πολιτικές που
απαιτεί αυτή η εποχή και το κάνει µε σύνεση και συνοχή. Δανείζεται µε χαµηλά επιτόκια, κυρίως -κατά την άποψή µου- γιατί έχει
χτίσει αυτό το αναγκαίο κεφάλαιο της οικονοµίας που λέγεται
«αξιοπιστία». Έχει χτίσει αξιοπιστία.
Δανείζεται µε χαµηλά επιτόκια και ταυτόχρονα βελτιώνει το
προφίλ του δηµοσίου χρέους µε αποπληρωµές στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και µε όλη αυτήν την αναδιάρθρωση, επιτυγχάνει ταυτόχρονα -είναι πολύ δύσκολα πράγµατα αυτά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι- την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, ίσως µε κάποια ανταλλαγή επιχειρηµάτων και αντεπιχειρηµάτων σε αυτήν την
Αίθουσα. Είναι πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό και διαρκώς
µεταβαλλόµενο το πρόβληµα. Γι’ αυτό νοµοθετεί και από την
πρώτη έφτασε στην έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή το Υπουργείου Οικονοµικών. Κανείς δεν κερδίζει από αυτήν την πανδηµία.
Ούτε τα δηµόσια ταµεία κερδίζουν, ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι
εργαζόµενοι. Στόχος είναι ένας και µοναδικός: Να φύγουµε γρήγορα από την πανδηµία, να περιορίσουµε τις ζηµιές και να περάσουµε σε πεδίο ανάπτυξης το συντοµότερο δυνατό.
Σας είπε κανείς ότι τα χαµηλότοκα δάνεια δεν θα επιστραφούν; Είναι άλλο, όµως, να επιστρέφονται µε τα επαχθή επιτόκια
άλλων εποχών και άλλο µε τα επιτόκια που επιτυγχάνει σήµερα
η Κυβέρνηση και τη βελτίωση του προφίλ του δηµοσίου χρέους.
Είναι διαφορετικό όπως και να το κάνουµε. Δεν είναι καλό να αυξάνεται το χρέος, αλλά µετά εσείς οι ίδιοι θα λέτε «δεν δώσατε
στους εργαζόµενους, δεν δώσατε στους µικροµεσαίους, δεν δώσατε στις επιχειρήσεις, δεν δώσατε στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, δεν δώσατε πουθενά». Μετέωρη αβεβαιότητα και από την
άλλη διαρκής εγρήγορση. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισµοί κατά την
ταπεινή µου άποψη που ανήκουν στην Κυβέρνηση και στην Αντιπολίτευση.
Θα πω για την «AEGEAN». Γιατί αυτές οι αντιδράσεις; Η
«AEGEAN» είναι µια αεροπορική εταιρεία που αντικατέστησε σε
µεγάλο βαθµό και µε σχετική ταχύτητα τον εθνικό µας αεροµεταφορέα, εκείνον που κάποιες πολιτικές τον οδήγησαν στα βράχια και έφτασε ο ελληνικός λαός να πληρώνει 1 εκατοµµύριο
ευρώ την ηµέρα για τα χρέη της «Ολυµπιακής». Ήρθε πάλι τότε
µια κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έβγαλε αυτήν τη θηλιά
από τον ελληνικό λαό.
Τι χρηµατοδοτούµε και στηρίζουµε σήµερα, άσχετα αν θα γίνει
µε µετοχές και µπόνους κ.λπ.; Μια τυχαία αεριτζίδικη εταιρεία ή
µια εταιρεία που µόλις πριν την πανδηµία είχε ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραµµα ανανέωσης εκσυγχρονισµού και αύξησης του
στόλου της 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε χρόνο νεκρό, σε χρόνο
αδιάφορο µε την πανδηµία; Πώς το παρουσιάζετε έτσι, ότι ενισχύουµε µια τυχαία επιχείρηση; Δεν θέλουµε να έχουµε εθνικό
αεροµεταφορέα; Δεν ευνοεί αυτό τον ελληνικό τουρισµό, την
ανάπτυξη, την οικονοµία; Να τον αφήσουµε στην τύχη του;
Έχουµε πολλούς εθνικούς αεροµεταφορείς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µπορούσα να πω πολλά και για την απογραφή, που πράγµατι, κύριε Υπουργέ, κάνετε πολύ καλά µε αυτά τα µέτρα. Αλλά
θέλω δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι εκµισθωτές ζητούν ένα χρονοδιάγραµµα για το πότε αυτά τα ευεργετήµατα -που καλώς περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο σας- θα πληρωθούν, για να µην είναι στην
αβεβαιότητα. Πολύ καλά κάνετε και για τα ενοίκια του Φεβρουαρίου και του Ιανουαρίου. Είναι ευεργετικό το µέτρο.
Για τους κοµιστές αξιόγραφων θα έπρεπε ίσως να έχουµε και
κάποια µέτρα παραπάνω. Τους αναστέλλετε τις φορολογικές
υποχρεώσεις, αλλά ορισµένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα σε περιοχές
που επλήγησαν από τον Ιανό, έχουν ανάγκη και του κεφαλαίου
που αντιστοιχεί στα χρεόγραφα τα οποία κοµίζουν και θα έπρεπε
ίσως εκεί να βρούµε έναν τρόπο να πάρουν το κεφάλαιο, γιατί
ένας που νοικιάζει το χωράφι του κάθε χρόνο, αφ’ ενός µεν κοµίζει αξιόπιστο χρεόγραφο, γιατί πληρώνεται αυτή η επιταγή
κάθε χρόνο αν είναι από ενοικίαση κάποιου κτήµατος, αφ’ ετέρου
δε µπορεί να είναι η µοναδική πηγή του εισοδήµατος του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η απογραφή θα είναι η πλέον χρήσιµη. Το µόνο που εύχοµαι,
κύριε Πρόεδρε, είναι να αποδειχθεί χρήσιµο εργαλείο η απογραφή του 2021 για την εκπόνηση των ανάλογων πολιτικών και
κυρίως για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού που είναι το νούµερο ένα πρόβληµα της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν και είπατε ότι δεν
θα εξαντλούσατε το επτάλεπτο, το υπερβήκατε.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Σταµενίτης Διονύσιος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Προτείνω στο Σώµα το εξής: Μετά τον κ. Σταµενίτη, τον κ.
Αραχωβίτη και τον κ. Λογιάδη, από τον κ. Παπαδηµητρίου, δηλαδή και µετά, να µειώσουµε τον χρόνο στα έξι λεπτά και µε
ανοχή να φτάνουµε στα επτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όχι, όχι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε µε. Τηρώντας αυστηρά το επτάλεπτο χωρίς να προσµετρούµε τον χρόνο
αναµονής µέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ οφείλω να
θέσω έναν προβληµατισµό στο Σώµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθίστε, δεν έχετε
τον λόγο. Αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Αποστόλου, καθίστε.
Προτείνω, λοιπόν, αυτή τη µείωση µε στόχο τουλάχιστον οι
οµιλητές να µιλούν επτά λεπτά προκειµένου να φτάσουν στις
21.00’, χωρίς όµως να προσµετρώνται δευτερολογίες ή παρεµβάσεις Κοινοβουλευτικών, ειδικών αγορητών, εισηγητών, αλλά
και του Υπουργού. Θα υπάρξει αντικειµενικό πρόβληµα. Πώς να
το πούµε; Ένα από τα πολλά θα είναι του Προεδρείου, ή των
Προεδρευόντων. Δεν θα υπάρξει Προεδρείο. Δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ναι, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ! Στόχος µας είναι να πιάνεται ο χρόνος που δικαιούστε. Δηλαδή, αυτό δεν το καταλαβαίνετε; Δεν µπαίνω σε διάλογο. Εάν
το δέχεστε, καλώς. Αν δεν το δέχεστε συνεχίζουµε και βλέπουµε.
Τι άλλο να σας πω;
Προφανώς δεν γίνεται αποδεκτό οµόφωνα.
Κύριε Σταµενίτη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της εµφάνισης
της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης η οποία δεν έχει αφήσει
ανεπηρέαστη καµµία χώρα στον κόσµο, η ελληνική κυβέρνηση
επέλεξε την οργανωµένη, συνετή, στοχευµένη και αποτελεσµατική στήριξη της κοινωνίας.
Έχουµε πει ότι το βασικό µας µέληµα ήταν και παραµένει η
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Με γνώµονα αυτήν τη βασική
επιλογή από την πρώτη στιγµή ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις
που είχαν άµεση αρνητική επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας.
Για την επίλυση αυτής της δύσκολης εξίσωσης που είναι προϊόν της ανάγκης για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας από τη
µία και τη συγκράτηση των οικονοµικών συνεπειών που επιφέρουν τα αναγκαστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
από την άλλη, µελετήθηκε, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελείται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διπλής κατεύθυνσης: υγειονοµικής ασφάλειας, οικονοµικής ενίσχυσης και κοινωνικής
στήριξης. Το σχέδιο νόµου που τίθεται σήµερα προς ψήφιση από
το Υπουργείο Οικονοµικών είναι µια ακόµα προσθήκη στο σύνολο των µέτρων στήριξης της κοινωνίας, των εργαζοµένων, των
επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και κάθε Έλληνα πολίτη που
πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδηµίας.
Πριν περάσω στις σηµαντικές και ουσιαστικές, κατά την άποψή
µου, παρεµβάσεις που θεσµοθετεί το Υπουργείο Οικονοµικών µε
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, θα µπω γρήγορα λίγο στο πρώτο
µέρος του σχεδίου νόµου στα όσα ορίζει για την απογραφή του
2021 από την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι γεγονός ότι το δηµογραφικό πρόβληµα αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις όχι µόνο
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για τη χώρα µας αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Δεδοµένου ότι
η Ελλάδα έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βλέπει τον πληθυσµό
της να µειώνεται, η καταγραφή του πληθυσµού, τα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά, καθώς και η καταγραφή του οικονοµικού µας
πλούτου είναι µια ευκαιρία µε νέα και επικαιροποιηµένα δεδοµένα να χαράξουµε πολιτικές σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας
για να µπορέσουµε να έχουµε ουσιαστικά αποτελέσµατα στην
αντιµετώπιση του δηµογραφικού.
Οφείλουµε να πούµε ότι η σηµερινή Κυβέρνηση εφαρµόζει σταθερά ένα πλέγµα µέτρων στήριξης της οικογένειας και µείωση των
βαρών. Ταυτόχρονα υιοθετεί πολιτικές για τον επαναπατρισµό των
Ελλήνων που βρίσκονται στην παραγωγική τους ηλικία και έχουν
αφήσει τη χώρα µας µε σκοπό την αναζήτηση ενός καλύτερου
αύριο. Παράλληλα, τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν είναι χρήσιµος οδηγός και απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασµό πολιτικών που στοχεύουν στην ανάδειξη του πρωτογενούς τοµέα της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά και αποφάσεων για τη λήψη
µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στο δεύτερο
µέρος στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου µε το οποίο εισάγονται
διατάξεις που θα λειτουργήσουν ως επιπρόσθετα στηρίγµατα
στα ήδη υπάρχοντα µέτρα στήριξης και ενίσχυσης του επιχειρηµατικού κόσµου και των ανθρώπων του πρωτογενούς τοµέα.
Ρυθµίσεις µε θετικό πρόσηµο, µε χειροπιαστά και µετρήσιµα
αποτελέσµατα, που υλοποιούν τις εξαγγελίες για τη συνεχή προσπάθεια απόκρουσης των δυσµενών συνεπειών της υγειονοµικής
κρίσης. Πρόκειται για µέτρα, όπως πολύ εύστοχα τόνισε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στις συνεδριάσεις της επιτροπής, που έρχονται να απαλύνουν τις οικονοµικές συνέπειες που
βιώνουν οι επιχειρήσεις της χώρας τους τελευταίους µήνες.
Νοµίζω ότι δεν χωρά αµφιβολία ότι το µέτρο για απαλλαγή
κατά 100% της υποχρέωσης καταβολής του µισθώµατος των επιχειρήσεων που πλήττονται για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο είναι ένα µέτρο ουσιαστικό που προσφέρει πραγµατική
ανάσα στους µικρούς και µεσαίους επιχειρηµατίες. Πιστεύω ότι
δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς µε την επέκταση προστασίας και
στους εκµισθωτές µέσα από τη ρύθµιση για καταβολή από το
κράτος του 80% του συµφωνηµένου µηνιαίου µισθώµατος για τα
φυσικά πρόσωπα και 60% για τα νοµικά πρόσωπα, ως αποζηµίωση για αυτούς τους µήνες. Αποζηµιώσεις που δεν παρακρατούνται, ούτε φορολογούνται και συνεπώς αποκαθιστούν την
απώλεια στο 100%.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονοµικών ρυθµίζει ένα ζήτηµα
που απασχολεί χιλιάδες συµπολίτες µας που δραστηριοποιούνται στην αγορά και αυτό είναι η παροχή διευκολύνσεων σχετικά
µε την αποπληρωµή των αξιογράφων. Στο παρόν σχέδιο νόµου
έχουµε και σηµαντικές ρυθµίσεις που αφορούν στα αγροτικά εισοδήµατα. Κι εδώ, κύριε Υπουργέ θέλω να πω ότι ως Βουλευτής
προερχόµενος από ένα νοµό κατά βάση αγροτικό µπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι οι ρυθµίσεις για τον χρόνο κτήσης εισοδήµατος
από αγροτικές επιχειρήσεις και επιδοτήσεις και η απαλλαγή τους
από ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2021,
οι οποίες ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, αλλά και οι ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων µεταβολών για τη µετάταξη
από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς είναι µέτρα
πραγµατικά που διευκολύνουν τους παραγωγούς και κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ολοκληρώνω την τοποθέτησή µου επί του περιεχοµένου του
νοµοσχεδίου µε τη ρύθµιση του άρθρου 29 που αφορά την κάλυψη των παγιών δαπανών των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται
στο άρθρο αυτό, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
θα τα δούµε σε σχετική υπουργική απόφαση.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να πούµε ότι το
Υπουργείο Οικονοµικών και η ελληνική Κυβέρνηση δεν σταµατούν να προσθέτουν µέτρα για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις
όρθιες απ’ αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις που βιώνουµε
τους τελευταίους µήνες.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να επισηµάνω ότι είναι
απαραίτητο να δούµε ίσως και κάποιες επιχειρήσεις που έλαβαν
µικρότερο µερίδιο από τις µέχρι τώρα οικονοµικές ενισχύσεις και
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προφανώς να αποκαταστήσουµε και τυχόν αστοχίες. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ιαµατικού και χειµερινού τουρισµού στο
Λουτράκι Αλµωπίας ή στον Άγιο Αθανάσιο του Νοµού Πέλλας
είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. Νοµίζω ότι θα εξετάσετε το ζήτηµα
αυτό.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Οικονοµικών εργάζονται τους τελευταίους
µήνες µε κύριο µέληµα την κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών που γεννά η υγειονοµική κρίση. Παράλληλα παραµένουµε προσηλωµένοι στην εφαρµογή του µεταρρυθµιστικού
σχεδίου ως το τέλος της πανδηµίας ώστε αυτό να αποτελέσει
την έναρξη της γρήγορης και δυναµικής ανάκαµψης της οικονοµίας που θα µας επιτρέψει να σχεδιάσουµε την Ελλάδα του µέλλοντος. Η υπερψήφιση του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα
είναι ένα κοµµάτι της µεγάλης προσπάθειας που γίνεται τους τελευταίους µήνες, αλλά και όπλο για να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις του αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταµενίτη και για την οικονοµία στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα που έχει λάβει µέχρι
σήµερα η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της πανδηµίας χαρακτηρίζονται από αντιφάσεις. Καταστήµατα, όπως καταστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνίας είναι ανοιχτά για
σέρβις και για πληρωµή λογαριασµών αλλά κλειστά για πωλήσεις. Ανοιχτά τα σουπερµάρκετ και οι τράπεζες αλλά όχι τα εµπορικά καταστήµατα.
Η εστίαση, ο τουρισµός, ο πολιτισµός που είναι τα µεγάλα θύµατα, αντιµετωπίζουν και τους Υπουργούς της κυβέρνησής σας
οι οποίοι τους ειρωνεύονται αυτές τις ώρες και ζητούν τα κλειδιά
των καταστηµάτων τους. Στην ανεργία κατά χιλιάδες οι εργαζόµενοι από διάφορες ειδικότητες και συναφή επαγγέλµατα και
δραστηριότητες, όπως µεταξύ άλλων οι ξεναγοί, οι ηχολήπτες,
οι φροντιστές οι οποίοι είναι αόρατοι.
Είπε ο κύριος Υπουργός για νέες επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν το 2020. Η πραγµατικότητα όµως σας διαψεύδει. Το 2020
έγιναν οκτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις απ’ ότι το 2019, ενώ προστέθηκαν πεντακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ.
Το πρωτογενές έλλειµµα σας έχει ξεφύγει πάνω από 18 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το δηµόσιο χρέος φτάνει στα 370 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο 228% του ΑΕΠ, σε επίπεδα των πρώτων
µνηµονίων.
Στην υγεία η κατάσταση είναι τραγική µαζί µε τις ανθρώπινες
απώλειες. Η µια µετά τις άλλες περιοχές γίνονται «κόκκινες». Η
Σπάρτη, η περιοχή µου, από «covid-free» µέχρι πρότινος, βρίσκεται σε καθεστώς σκληρού lockdown εδώ και έναν µήνα. Και αυτό
γιατί; Γιατί µε τα διπλά βιβλία, που αποδείχθηκε ότι τηρείτε, δεν
παρουσιαζόταν η πραγµατική κατάσταση, µε αποτέλεσµα να µην
έχει προετοιµαστεί ο πληθυσµός και να µην έχουν ληφθεί υπ’
όψιν έγκαιρα οι προειδοποιήσεις. Οι συνέπειες για την τοπική οικονοµία, για όλες τις περιοχές, είναι καταστροφικές.
Και µας λέτε για προτάσεις; Για το εάν κάναµε προτάσεις σαν
Αντιπολίτευση; Σας καταθέτουµε προτάσεις και αρνείστε.
Προτείναµε και αρνηθήκατε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα
για την αγορά της πατέντας των εµβολίων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επρόκειτο για µια πρόταση, που εσείς αρνηθήκατε, αλλά
το Συµβούλιο υιοθετεί.
Προτείναµε και εσείς αρνηθήκατε τη συνταγογράφηση των
τεστ µε µικρό κόστος για τα ασφαλιστικά ταµεία, ώστε να µπορείτε να έχετε εικόνα για το τι συµβαίνει µε τη διάδοση της πανδηµίας και προτιµήσατε να χάνονται υπερπολλαπλάσια έσοδα
και πόροι για τα ταµεία λόγω των επιπλέον µέτρων, των λουκέτων και της ανεργίας.
Προτείναµε και αρνείστε την πρότασή µας για ρύθµιση µε διαγραφή µέρους του ιδιωτικού χρέους που δηµιουργήθηκε µέσα
στην υγειονοµική κρίση και οδηγείτε την αγορά στο θάνατο του
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εµποράκου. Προτείνουµε και εσείς αρνείστε τις προτάσεις µας,
όπως κατατέθηκαν σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα ήδη από το
πρώτο κύµα της πανδηµίας στο «Μένουµε όρθιοι», που και κοστολογηµένο ήταν και αναλυτικά περιέγραφε µέτρα και δράσεις.
Κάνετε µετάθεση των υποχρεώσεων στο µέλλον, φορτώνετε
µε χρέη την αγορά και πιστεύετε ότι µε την ισχνότατη ανάπτυξη,
αν υπάρχει, το 2021 θα λυθούν όλα ως δια µαγείας. Όµως, δεν
κάνετε πολιτική στην πραγµατικότητα, κάνετε επικοινωνία πιστεύοντας ότι κουκουλώνετε τις τραγικές σας ελλείψεις και τα
σφάλµατα.
Μόλις την προηγούµενη εβδοµάδα ξεφούσκωσε και το τελευταίο επικοινωνιακό αφήγηµα µε τις αποζηµιώσεις των πληγέντων
στη Θεσσαλία αγροτών από τον Ιανό. Για τους αγρότες, τους ψαράδες, τους κτηνοτρόφους, τα µέτρα είναι κατώτερα των πραγµατικών απωλειών και σας το έχουµε επισηµάνει εντελώς.
Υποβαθµίσατε τους ελέγχους στην αγορά και οργιάζουν οι
φήµες για ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις και οι εισαγωγές, οι
οποίες ωθούν τις τιµές του παραγωγού προς τα κάτω. Θα έχετε
ακούσει τις καταγγελίες και σας τις έχουµε αναδείξει επανειληµµένως µε ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο τόσο για το
µέλι όσο και για τα οπωροκηπευτικά.
Το κλείσιµο της εστίασης, κύριε Υπουργέ, η κατάρρευση του
τουρισµού, αλλά και οι δυσκολίες στις εξαγωγές έχουν οδηγήσει
τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα σε κρίση τόσο διάθεσης όσο
και τιµής. Ακόµα και τα πορτοκάλια, τα οποία στο πρώτο κύµα
φαινόταν ότι κρατάνε, αυτήν την περίοδο έχουν καταρρεύσει. Η
τιµή του βαµβακιού, άλλο χαρακτηριστικό, είναι σχεδόν η µισή
από τη χρηµατιστηριακή.
Εµείς το 2018 και το 2019 χορηγήσαµε έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις σε ποσά πάνω από 90 εκατοµµύρια µε τη µορφή των
de minimis χωρίς συνθήκες πανδηµίας, αλλά στοχευµένα σε προϊόντα και παραγωγούς που πραγµατικά αντιµετώπισαν πρόβληµα. Εσείς τώρα, µε τα µέτρα που έχετε πάρει, έχετε αφήσει
έξω έναν στους δύο από τους ελαιοπαραγωγούς, στο µέτρο 21,
έναν στους δέκα κτηνοτρόφους, ενώ εννέα στους δέκα αλιείς
έχουν µείνει έξω από το πρόγραµµα παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στη δε περίπτωση της ενίσχυσης της ελαιοκαλλιέργειας για τον κορωνοϊό, στο µέτρο 21 του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν εφαρµόστηκε ούτε καν το άρθρο 146
του πρόσφατου ν.4764/2000, που προβλέπει ότι οι ενισχύσεις
είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του δηµοσίου και
τρίτων. Εδώ σας θέσαµε ερώτηση, αλλά δεν έχετε απαντήσει,
γιατί θα πρέπει οι ίδιοι οι παραγωγοί να κινούν τη διαδικασία αποδέσµευσης στους λογαριασµούς τους;
Σχετικά µε την ενίσχυση αναδιάρθρωσης αµπελώνων, θα
ήθελα να πω πως αυτή δεν είναι επιδότηση, είναι επένδυση,
οπότε δεν µπορεί να προσµετράται στις 5.000 για την αλλαγή
από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δηµιουργήσατε όµως και ένα δεύτερο πρόβληµα µε την ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας, που εδώ δείχνει την ασυνεννοησία
µεταξύ των Υπουργείων και της Κυβέρνησης του Επιτελικού Κράτους, που είναι η χρονοκαθυστέρηση. Η πρόσκληση, η κατάθεση
αιτήσεων, η αξιολόγηση και η εκταµίευση έγιναν όλα µέσα στο
2020. Όµως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ το χρεώνει στο 2019 κι εσείς οικονοµικά ζητάτε από τους αγρότες να κάνουν τροποποίηση προηγούµενου οικονοµικού έτους, µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε τη διάταξη που φέρατε, επειδή και ο χρόνος µου
τελειώνει, θέλω να πω πως δεν λύνεται το βασικό πρόβληµα που
έχει δηµιουργηθεί µε τις ετεροχρονισµένες καταβολές των επιδοτήσεων παλαιότερων ετών και την υποχρέωση µετάταξης από
το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. Ευτυχώς που µε τη ρύθµιση
που φέρατε σήµερα τελευταία στιγµή δεν χρεώνετε και πρόστιµα. Για ποιο πράγµα; Για την υπερποιότητα της διοίκησης και
όχι του διοικούµενου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδηµία, για να κρύψει και
να φέρει καθετί αντιδηµοκρατικό, αποκρουστικό και αντιλαϊκό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πλανάστε, όµως, αν νοµίζετε ότι οι απαγορεύσεις, ο αυταρχισµός, η αστυνοµοκρατία και ο κιτρινισµός θα σας σώσουν από
την οργή του λαού. Όλα αυτά εξοργίζουν περισσότερο τους σκεπτόµενους δηµοκρατικούς πολίτες και πολύ σύντοµα θα εκπλαγείτε από την απάντηση της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Γεώργιος Λογιάδης από το
ΜέΡΑ25.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή σήµερα ακούστηκαν
πάλι πολλά εδώ για τον Γιάνη Βαρουφάκη και το 2015, εγώ θα
ήθελα ως ΜέΡΑ25 και ως νέος Βουλευτής, όπως το είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός, να έρθει ο φάκελος της χρεοκοπίας
στη Βουλή.
Επίσης, επειδή αναφέρθηκαν τα χαµηλά επιτόκια, θέλω να πω
ότι επιχειρηµατίες αυτήν τη στιγµή, καθ’ όλα ενήµεροι, πληρώνουν 5,5%-6% επιτόκιο, κάτι που είναι πάρα πολύ βαρύ.
Επί του θέµατος, λοιπόν, του σηµερινού νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών. Το πρώτο µέρος, στα άρθρα 1 έως 25,
αφορά την απογραφή κτηρίων, πληθυσµού, κατοικιών και γεωργίας-κτηνοτροφίας. Δεν αµφισβητούµε βεβαίως τη σηµασία και
την αναγκαιότητα διεξαγωγής των γενικών απογραφών. Διατηρούµε, όµως, σοβαρές αµφιβολίες για την ορθότητα και την ακεραιότητα της συλλογής στοιχείων µέσω της µεθόδου της
απογραφής. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές χώρες, εξαιτίας του κορωνοϊού, ανέστειλαν τις απογραφές, όπως η Ρουµανία, ενώ η
Γερµανία ανακοίνωσε ότι ίσως δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Να αναφέρω, επίσης, το θέµα του λογισµικού και των πλατφορµών. Ποιος ελέγχει το λογισµικό στη σηµερινή ψηφιακή
εποχή; Σε ποιον ανήκουν οι πλατφόρµες; Είναι θέµα κοµβικής
σηµασίας, όπως ανέδειξε και ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε δυστυχώς –και τονίζω το
δυστυχώς- ότι, σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν µακρά
παράδοση σε ποιοτικά διοικητικά µητρώα πληθυσµού και κυρίως
σε διασυνδεδεµένα µητρώα -και θα µιλήσω µετά για τα διασυνδεδεµένα-, η χώρα µας δεν είναι ακόµη έτοιµη να καλύψει τις
ανάγκες της για στατιστική πληροφόρηση τέτοιου µεγέθους και
µε αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζει ο ίδιος: «Η απογραφή θα κοστίσει 63 εκατοµµύρια ευρώ και ο Κανονισµός λέει ότι τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν µετά από είκοσι επτά µήνες, δηλαδή
µετά από δυόµισι χρόνια.
Βλέπουµε ότι υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ ΕΛΣΤΑΤ
και ΟΑΕΔ, όπως ανέδειξε και ο Γιάνης Βαρουφάκης, στο θέµα
της ανεργίας, όπως επίσης υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στον
τουρισµό, που είναι η βαριά βιοµηχανία της χώρας, µεταξύ των
στοιχείων που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος και
άντε να βρεις άκρη!
Ως προς το θέµα της απογραφής της κτηνοτροφίας και της
γεωργίας, πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκαν στοιχεία για περιπτώσεις απάτης στο σύστηµα ενισχύσεων µε ευθύνη του ΟΣΔΕ, του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου για την
κατανοµή επιδοτήσεων στον αγροτικό τοµέα, δηλαδή πόσα βοσκοτόπια δηλώνουµε, πόσα ελαιόδεντρα, πόσα αµνοερίφια
έχουµε. Όλοι γνωρίζουµε για τα πανωγραψίµατα.
Ο τέως Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο καθηγητής Γρηγόρης
Βάρρας, έστειλε το θέµα στον εισαγγελέα και εσείς στείλατε τον
διοικητή στο σπίτι του.
Να αναφέρουµε και τα παραποιηµένα στοιχεία των «Greek Statistics» κατ’ εντολή των αρµοδίων Υπουργών διαχρονικά και να
θυµίσουµε ότι πρόσφατα το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε κατά 5 δισεκατοµµύρια περίπου. Διερωτώµαι: Είναι Στατιστική Υπηρεσία
αυτή ή είναι ασανσέρ;
Για το άρθρο 26 µε τίτλο «Επέκταση της µείωσης µισθώµατος
επαγγελµατικών µισθώσεων» συµφωνούµε, αλλά η Κυβέρνηση
κάνει πολύ λίγα και πολύ αργά, όπως είχε πει και η Λαγκάρντ.
Άρθρο 28 µε τίτλο «Αναστολή πληρωµών αξιογράφων». Αυτό
είναι ένα στρεβλό, αρρωστηµένο, ανήθικο σύστηµα, αυτό των
µεταχρονολογηµένων επιταγών. Πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει. Συνδέεται µε τις προτάσεις του ΜέΡΑ25 για δηµιουργία µό-
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νιµου µηχανισµού κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η παρατεταµένη αναστολή πληρωµής αξιογράφων δηµιουργεί στρεβλώσεις στην λειτουργία της αγοράς και η πολιτεία θα πρέπει να µεριµνήσει,
ώστε τα βοηθήµατα που δίδονται να δίδονται στοχευµένα και να
εξοφλούνται οι επιταγές άµεσα. Το άρθρο αυτό έχει θετικό χαρακτήρα, αλλά στην πράξη µεταθέτει απλώς ένα πρόβληµα στις
λοιπές σωρευµένες υποχρεώσεις και θα καταστεί άλυτο. «Το
θέµα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις» αναφέρει σήµερα η
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
Άρθρο 29 µε τίτλο «Επιδότηση παγίων δαπανών». Δεν διαφωνούµε. Αναφέρει το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας ότι δεν
πρέπει να καθυστερήσει να γίνει. Η δε ΕΣΕΕ τονίζει ότι στο µέτρο
αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν και επιχειρήσεις που περιόρισαν τις απώλειες του τζίρου τους σε 15% µε 20%. Και αυτές
επλήγησαν και αυτές είχαν επίσης αυξηµένα κόστη λόγω εφαρµογής µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση του κορονοϊού.
Άρθρο 30 µε τίτλο «Οικονοµική ενίσχυση στην «AEGEAN».
Ασφαλώς και θα πρέπει να στηριχθεί η «AEGEAN», αλλά όχι µε
αυτόν τον τρόπο. Να αναφέρουµε εδώ, επειδή είµαι από το Ηράκλειο και γνωρίζω πολύ κόσµο, ότι προσωπικό το οποίο εργάστηκε το 2019 στην «AEGEAN» η εταιρεία δεν το έβαλε σε
αναστολή και έτσι δεν στηρίχθηκαν πολλοί εργαζόµενοι από τα
µέτρα της Κυβέρνησης. Αυτό το άρθρο περιλαµβάνει χαριστικούς όρους, χωρίς δεσµεύσεις από την εταιρεία, όπως η διατήρηση θέσεων εργασίας, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου,
η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απεξάρτηση από τους ξένους tour
operators και ξένες αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους.
Πέρυσι γνωρίζουµε ότι κατέρρευσε ο νούµερο δύο tour operator «THOMAS COOK» και φέτος κινδυνεύει ο νούµερο ένα, ο
οποίος εάν καταρρεύσει, θα καταρρεύσουν πάρα πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τράπεζες. Ποτέ να µην γίνει αυτό,
αλλά πρέπει να είµαστε έτοιµοι ως Ελλάδα.
Και τέλος, τη µετάβασή της «AEGEAN» στη χρήση των λεγόµενων βιώσιµων καυσίµων, γνωστών ως SAF, Sustainable Aviation Fuels, τα οποία πέραν των έως και 80% λιγότερων ρύπων
διοξειδίου του άνθρακος σε σχέση µε τα συµβατά καύσιµα είναι
δοκιµασµένα και πιστοποιηµένα προς ασφαλή χρήση, συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, σηµείο
το οποίο είναι στον πυρήνα του προγράµµατος του ΜέΡΑ25 από
την ίδρυσή του. Γνωρίζετε τι έχει γίνει πρόσφατα µε τη νεαρή κοπέλα από τη Σουηδία για το θέµα αυτό της περιβαλλοντικής κρίσης και των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Αυτή η ενίσχυση µε τη µορφή άµεσης επιχορήγησης θα αποτελέσει πρόκριµα και για άλλους ολιγάρχες, όπως η «FRAPORT»,
που υπέστησαν και αυτές ζηµιά. Αντίθετα, πολλές µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε κατάσταση διασωλήνωσης και τους ανοιγοκλείνετε το οξυγόνο. Είναι βέβαιο ότι όταν
ανοιγοκλείνουµε το οξυγόνο σε έναν διασωληνωµένο, αυτό ισοδυναµεί µε θάνατο.
Οι ανισότητες µεγαλώνουν, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το ΜέΡΑ25 από την αρχή της πανδηµίας τονίζει την επιτακτική ανάγκη «κουρεµάτων» οφειλών λόγω
πανδηµίας.
Άρθρο 36 µε τίτλο «Μείωση ΦΠΑ για τα εισιτήρια στους ζωολογικούς κήπους». Καµµία αντίρρηση, αλλά προς τι η επιλεκτική
αυτή αντιµετώπιση; Διερωτώµαι πόσους ζωολογικούς κήπους
έχει η Ελλάδα, όπως ρώτησε και ο Γιάνης Βαρουφάκης. Εγώ θα
απαντούσα: Μήπως έχετε κάνει όλη την Ελλάδα έναν ζωολογικό
κήπο ή µήπως την έχετε κάνει ζούγκλα; Έχετε µετατρέψει µια
χώρα ηρώων -και να αναφέροµαι στα διακόσια χρόνια από τη Ελληνική Επανάσταση- σε χώρα προβάτων και θυµόµαστε αυτό
που είχε ειπωθεί στο παρελθόν. Όταν βγαίνει το πρόβατο έξω
από το µαντρί, το τρώει ο λύκος.
Άρθρο 38 για την περαιτέρω στελέχωση της ΑΑΔΕ λόγω
Brexit, αναγνωρίζουµε την ανάγκη, αλλά θέλουµε τα δηµόσια
έσοδα να έρθουν στον έλεγχο του Δηµοσίου και όχι της ΑΑΔΕ.
Και τέλος στο άρθρο 41. Παραχώρηση ακινήτων στον «ΗΡΑΚΛΗ» υπερψηφίζουµε γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της παραχώρησης, αλλά ως ΜέΡΑ25 αναγνωρίζουµε ότι αντίστοιχα
προβλήµατα αντιµετωπίζουν χιλιάδες άλλα αθλητικά σωµατεία,
ιδιαιτέρως τα ερασιτεχνικά.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Παπαδηµητρίου Χαράλαµπος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Συζητούµε,
κύριε Πρόεδρε, για µια ακόµη φορά πρόσθετα έκτακτα µέτρα
ενίσχυσης της κοινωνίας και της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των πολλαπλών απειλών που δηµιουργεί η πανδηµία.
Επιβεβαιώνεται σχεδόν δώδεκα µήνες µετά ότι η πολιτική της
συνεχούς, προσεκτικής, κατανεµηµένης στο χρόνο και δίκαιης
στήριξης από το κράτος ήταν η σωστή επιλογή. Η πολιτική αυτή,
συνδυασµένη µε την υπερπροσπάθεια του συστήµατος υγείας,
αν και συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, παραµένει η ασπίδα µας, όπως το
δείχνει η συγκριτικά καλή θέση της χώρας στην παγκοσµίου διαστάσεων µάχη µε τη συµφορά. Την επιβραβεύουν, άλλωστε, οι
αγορές κεφαλαίου που στήριξαν και στηρίζουν την Ελλάδα. Την
επιβεβαίωσαν, επίσης, τα ευρωπαϊκά όργανα που αποφάσισαν
την ενίσχυση της Ελλάδας µε 32 δισεκατοµµύρια, µε τα 6 στα 10
ευρώ απ’ αυτά να είναι µη επιστρεπτέα µεταφορά δανεισµού, η
οποία µάλιστα γίνεται στο όνοµα της Ένωσης.
Ας δώσουµε λίγο χρόνο εδώ στο Κοινοβούλιο να συλλογιστούµε τι θα συνέβαινε, αν η πανδηµία αυτή είχε ξεσπάσει το
φθινόπωρο του 2015. Θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Νοµίζω
ότι κανείς δεν διαφωνεί και µε την εµπειρία που έχουν αποκοµίσει
άλλωστε και οι συνάδελφοι της πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Με τα αποθεµατικά που βρήκαµε σίγουρα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Τα αποθεµατικά τα είχατε φάει, ό,τι υπήρχε, ό,τι είχε βάλει στην άκρη ο
ελληνικός λαός εκείνη την εποχή, και είχε εξανεµιστεί οποιαδήποτε ελπίδα και εµπιστοσύνη.
Επειδή αντιδράτε να σας πω ότι και το 2018 να είχαµε να δανειστούµε µε τον ίδιο τρόπο για να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία, δηλαδή 17 δισεκατοµµύρια σε έντοκα, 14,5 δισεκατοµµύρια
σε οµόλογα -αυτό έχουµε κάνει από την αρχή- θα έπρεπε να πληρώσουµε σε τόκους, αν τα βρίσκαµε, τέσσερις φορές περισσότερα χρήµατα. Νοµίζω ότι γι’ αυτό τουλάχιστον χρωστάτε ένα
ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό. Όταν τον δείτε, να του το πείτε.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί η εµπιστοσύνη έχει αποκατασταθεί.
Ακούω συχνά και διαβάζω κιόλας ότι όλα οφείλονται στο ότι έχει
µπει στη µέση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λάθος. Δεν υπάρχει χειρότερο λάθος από το να παίρνεις µια σωστή διαπίστωση
και να µην καταλήγεις στο σωστό συµπέρασµα.
Πριν από περίπου έναν χρόνο υπήρξε µια τηλεφωνική συνοµιλία του Πρωθυπουργού µε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κυρία Λαγκάρντ, η οποία του είπε και του
επιβεβαίωσε ότι οσονούπω -και έτσι πράγµατι συνέβη- θα µπορεί
η Ελλάδα να αντλεί κεφάλαια από τη νοµισµατική χρηµατοδότηση, το περίφηµο QE, και µάλιστα χωρίς κανέναν άλλον όρο.
Είχαµε χάσει µέχρι εκείνη την ηµέρα τέσσερα χρόνια.
Ο κ. Τσίπρας ήταν Μάρτιος του 2016 -αν ήταν εδώ ο κ. Τσακαλώτος, θα µπορούσε επιτέλους να το επιβεβαιώσει, χωρίς να φοβάται κάποιου είδους περίεργη τιµωρία- είχε δώσει εντολή στον
Υπουργό του, τον κ. Τσακαλώτο, να φύγει από τις Βρυξέλλες,
ενώ µπορούσαµε εκείνη τη στιγµή να πάρουµε το QE. Έτσι γύρισε άπραγος στην Αθήνα, ενώ θα µπορούσαµε από τότε να
έχουµε πετύχει αυτήν τη µείωση, να µπούµε στο πάµφθηνο
χρήµα, να έχουµε πετύχει την ανάπτυξη πολύ νωρίτερα παρά να
περιµένουµε.
Όπως, λοιπόν, το 2015 και το 2016, έτσι και σήµερα αµετανόητοι επιµένετε σε πολιτικές, που ναι µεν χαϊδεύουν αυτιά, καταστρέφουν όµως το κράτος εάν εφαρµοστούν και τελικά τις άµυνες του
κοινωνικού σώµατος. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε
επενδυτική βαθµίδα ούτε το 2016, ούτε το 2018, ούτε το 2019,
ούτε όταν το 2020 τηλεφωνεί η Λαγκάρντ στον Μητσοτάκη, ούτε
ακόµη σήµερα, παρ’ ότι έχει βελτιωθεί η κατάταξή µας, αλλά δανειζόµαστε µε ευκολία, οφείλεται στην απόλυτη αυτή αλήθεια, ότι
έχουν εµπιστοσύνη στο τι κάνουµε, πώς το κάνουµε και κυρίως
στο τι ετοιµαζόµαστε να κάνουµε στα επόµενα χρόνια.
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Το µυστικό βρίσκεται στην επιµονή στο µεταρρυθµιστικό βηµατισµό. Η σιγουριά ότι η Ελλάδα έχει πλέον µια Κυβέρνηση συνετή, η οποία νοικοκυρεύει τα πράγµατα, που κυβερνά χωρίς
ιδεολογικές παρωπίδες, που δεν συγκρούεται µε τη λογική ούτε
µε την -δυστυχώς για όλους- ξεροκέφαλη πραγµατικότητα, η
οποία βάζει το συµφέρον των πολλών πάνω από εκείνο της ιδεολογίας των ολίγων. Όλα αυτά είναι που έχουν επιτρέψει στην
Κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, να στηρίξει τα νοικοκυριά. Με τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ξεκινήσαµε, επτακόσιες
χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι πήραν χρήµατα, ένα εκατοµµύριο
εργαζόµενοι. Και όλα αυτά, για να µπορέσουµε να πετύχουµε τι;
Ειρήσθω εν παρόδω, να σας πω ότι υπάρχει µία διαβεβαίωση
σε όλους όσοι παρακολουθούµε από κοντά αυτό το θέµα ότι το
2022 θα παραµείνουµε σε δηµοσιονοµική εξαίρεση. Άρα, δεν θα
υπάρχει πειθαρχία του τύπου Σόιµπλε ή κάτι τέτοιο. Άρα, έχουµε
ευκαιρίες.
Εποµένως, µας χρειάζεται να πάµε µπροστά πολύ γρήγορα
για την επόµενη µέρα. Εκεί είναι το «κλειδί». Εκεί είναι που πρέπει
να προσέξουµε τι θα κάνουµε. Πρέπει να είναι έτοιµη η επιχειρηµατικότητα να πάρει γρήγορα µπροστά, δηλαδή να µπορέσει να
ξαναβάλει τις δουλειές, να βρεθούµε όχι εκεί που ήµασταν, αλλά
σε µία καινούργια πολύ σηµαντική κατεύθυνση, η οποία θα πάει
παντού.
Σήµερα κιόλας, η «FITCH», που είναι ένας από τους οργανισµούς που µας κρίνουν, είπε ότι είναι διαχειρίσιµα και τα κόκκινα
κεφάλαια που θα δηµιουργηθούν στις τράπεζες από την πανδηµία. Αυτό αντιβαίνει και στις κακές τότε προβλέψεις των τραπεζικών.
Άρα, έχουµε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
κάνουµε αυτό το µεγάλο βήµα. Προσωπικά, πιστεύω ότι εκεί πρέπει να ρίξει όλο του το βάρος ο Υπουργός των Οικονοµικών, να
βρεθούµε την επόµενη µέρα της πανδηµίας, όταν δηλαδή θα είµαστε έτοιµοι, να έχουµε την ίδια αξιοπιστία, την ίδια εµπιστοσύνη στις αγορές και εκεί είναι που θα κερδίσει η
επιχειρηµατικότητα. Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα θα µείνει στο
στρατόπεδο των νικητών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Παπαδηµητρίου, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα µιλήσω για την απογραφή. Η προηγούµενη είχε ως χρόνο αναφοράς το 2010, που η
χώρα µας έµπαινε σε µνηµόνια. Η τωρινή έχει το 2020, που βίωσε
τις επιπτώσεις µιας πανδηµίας, που δεν µπορέσατε, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, να διαχειριστείτε.
Ζούµε µια τραγωδία. Καθηµερινά συµπολίτες µας χάνονται,
βυθίζονται στο πένθος, στην απελπισία και στην ανασφάλεια.
Το 2020 άφησε και µια άλλη σκληρή πραγµατικότητα, τις δυσάρεστες επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών, των επαγγελµατιών, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων
και βέβαια δεν έµεινε εκτός επιπτώσεων ούτε ο αγροτικός
χώρος.
Τις επιπτώσεις αυτές δεν τις έχει αντιληφθεί ακόµη και ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ανέφερε
ότι ο χώρος είχε µεγάλη στήριξη. Όµως, η στήριξη αυτή ήταν
µόνο 150 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτός είναι ο σεβασµός σε έναν χώρο που, όχι µόνο αγωνίζεται για να σταθεί όρθιος, αλλά και για να καλύψει τις διατροφικές
ανάγκες της χώρας!
Όταν εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραλάβαµε την
κυβέρνηση, ο αγροτικός χώρος ήταν σε καθοδική πορεία. Όµως,
παρά τις γενικευµένες απαιτήσεις διόρθωσης των πάντων, από
την πρώτη κιόλας µέρα δώσαµε ένα σαφές δείγµα προθέσεων
και πράξεων.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από την ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης µέχρι τη λήξη της κρίσης η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας από 2,7% έφτασε στο 3,9%, η
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απασχόληση από το 11% στο 12% και το έλλειµµα -σας παρακαλώ προσέξτε το, κύριοι συνάδελφοι- από τα 2 δισεκατοµµύρια
έφτασε σε ελάχιστα εκατοµµύρια ευρώ.
Όταν εµείς βρεθήκαµε τον Γενάρη του 2015 στο Υπουργείο, δεν
υπήρχε η πανδηµία, υπήρχε το µνηµόνιο. Και επιπλέον τι υπήρχε;
Ένας φάκελος που τον βρήκαµε µπροστά µας, ο οποίος είχε 1,3
δισεκατοµµύρια πρόστιµα που είχαν επιβληθεί στη χώρα µας εξαιτίας της κακής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, που εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, κυβερνούσατε, και έναν καταλογισµό ανακτήσεων από τον αγροτικό χώρο περί το 1,5 δισεκατοµµύριο για ενισχύσεις που είχαν δώσει οι δικές σας κυβερνήσεις χωρίς την
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Καταφέραµε να µας επιστραφούν 450 εκατοµµύρια ευρώ από
τα πρόστιµα, που πρέπει, κύριε Υπουργέ, άµεσα να δοθούν αυτά
στους αγρότες, γιατί είναι χρήµατα των αγροτών. Επίσης, καταφέραµε να ανακληθούν 375 εκατοµµύρια από τους καταλογισµούς. Δηλαδή, είχαµε ως χώρα ένα συνολικό όφελος 825
εκατοµµύρια ευρώ.
Το «κλειδί» για την πρώτη απόφαση ήταν ο νόµος για τις βοσκήσιµες γαίες -τον καταψηφίσατε στη Βουλή- και για τη δεύτερη η σωστή συνεργασία µε τους συνεταιρισµούς. Θα έχουµε
κι άλλες επιστροφές από τη διαχείριση που έκανε η δική µας κυβέρνηση.
Παράλληλα, βέβαια, µε την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, βάλαµε τάξη στις πληρωµές των ενισχύσεων. Γνωρίζει
πλέον ο αγρότης µε την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου
πόσα χρήµατα θα πάρει και σε ποιον χρόνο, ώστε να προγραµµατίζει και αυτός την πορεία της δραστηριότητάς του.
Καταφέραµε οι πληρωµές να γίνονται µε σαφές χρονοδιάγραµµα, γνωστό στους δικαιούχους, χωρίς να επιβληθεί στη
χώρα µας κανένα πρόστιµο. Βέβαια, εσείς στις πρόσφατες πληρωµές των ενισχύσεων δεν καταφέρατε να το υπηρετήσετε. Τα
κάνατε «θάλασσα»!
Η τωρινή απογραφή δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να είναι µια απλή απεικόνιση, όπως ήταν οι προηγούµενες, για
πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι, γιατί ο αγροτικός χώρος
αποτελεί πλέον το µοναδικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Τα ερωτήµατα πολλά. Είχε καµµία συµµετοχή στη σύνταξη του
νοµοσχεδίου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Τι θα γίνει µε
την αταξία που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στις δηµόσιες αγροτικές γαίες; Εµείς ιδρύσαµε έναν οργανισµό, τον ΟΔΙΑΓΕ, τον
Οργανισµό Διαχείρισης Ακινήτων, µε σκοπό να διαχειριστεί, µεταξύ των άλλων, και χιλιάδες αχαρτογράφητα αγροτικά ακίνητα
σε περιοχές εξαιρετικά κρίσιµες, ακόµα και για το εθνικό µας
συµφέρον. Δυστυχώς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον
κατήργησε.
Θα εµφανιστούν πολλά ερωτήµατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απογραφής.
Πώς θα αντιµετωπίσετε, κύριε Υπουργέ, τις περιπτώσεις καταπάτησης αγροτικών εκτάσεων του ελληνικού δηµοσίου; Θα
εφαρµόσετε την αναγραφή του αριθµού ταυτότητας ακινήτου
στην ενιαία ενίσχυση, που έγινε υποχρεωτική, ή θα την παραπέµψετε στις «καλένδες», όπως γίνεται µε όλα τα προβλήµατα του
αγροτικού χώρου;
Επίσης, πώς θα αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των εκατοντάδων χιλιάδων αντιρρήσεων και ενστάσεων στις εκτάσεις που δηλώνονται στον ΟΣΔΕ; Αν τις αποδεχθείτε χωρίς εξέταση, θα
έχετε πρόβληµα µε το ΣτΕ.
Πώς θα απογραφούν τα χιλιάδες ακίνητα συνεταιρισµών και
ιδιωτών που αυτή την ώρα ξεπουλιούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή και τα ξένα funds; Και τι θα γίνει µε τις οφειλές τους; Θα
µας ενηµερώσετε κάποια µέρα, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αποστόλου,
ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα
παρακολουθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή τελικά, απ’
ό,τι φαίνεται, θέλει εκ του µακρόθεν, στέλνοντάς τα σε ιδιώτες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αποστόλου,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Το πρόβληµα, λοιπόν, της υπογραφής είναι µεγάλο, κύριε Υπουργέ. Δεν τ’ ακούσατε. Θέλω ιδιαίτερα να δείτε όλες αυτές τις διαδικασίες που έχει ανάγκη ο
αγροτικός χώρος για να υπερασπίσει µια δηµόσια αγροτική περιουσία που πραγµατικά χρειάζεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Σπανάκης Βασίλειος-Πέτρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δυο λόγια
επειδή ακούγεται γενικά τις τελευταίες ηµέρες µια γκρίνια από
τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης για την ποσότητα και συχνότητα των νοµοσχεδίων και των ρυθµίσεων, ειδικά για τις ρυθµίσεις που αφορούν στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, επειδή
και στο νοµοσχέδιο αυτό έχουµε νέα µέτρα και επικαιροποίηση
και παρατάσεις υφιστάµενων µέτρων.
Πιστεύω πως επί της ουσίας συµφωνούµε όλες οι πτέρυγες
µε τα µέτρα στήριξης που φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Τα αναφέρω αυτά και σας ρωτώ: Να συζητήσουµε τις
όποιες διαφωνίες και ενστάσεις υπάρχουν, ακόµα και επί της διαδικασίας, αλλά έχετε να προτείνετε και κάτι συγκεκριµένο; Γιατί
δεν έχουµε ακούσει ακόµη προτάσεις από την Αντιπολίτευση.
Δεν έχουµε ακούσει συγκεκριµένες προτάσεις, στοχευµένες
προτάσεις. Ακόµη και µε µέτρα που συµφωνείται δηµοσίως, εδώ
µέσα, στα κανάλια, βρίσκετε κάτι και υπάρχει µια γκρίνια να διαφωνήσετε για ασήµαντες λεπτοµέρειες. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αντιθέτως, η Κυβέρνησή µας έχει δείξει όλο αυτό το διάστηµα
πως ακούει όχι µόνο τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, αλλά και
τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Αυτό φάνηκε ξανά πρόσφατα µε την επιστρεπτέα προκαταβολή πέντε, όπου λόγω κάποιων προβληµάτων ή παραβλέψεων κινδύνεψαν να µείνουν
εκτός πολλές επιχειρήσεις. Και πολύ σωστά και εγκαίρως τα
Υπουργεία Οικονοµικών και Ανάπτυξης έδωσαν δεύτερη ευκαιρία και παράταση µέχρι τις 8 Φεβρουαρίου για όσες επιχειρήσεις
εκ παραδροµής δεν είχαν υποβάλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και για κάποιες επιχειρήσεις που είχαν µείνει εκτός
της ρύθµισης. Οπότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως µπορείτε να διαπιστώσετε και στην πράξη, εµείς και ακούµε και περιµένουµε τις ουσιαστικές προτάσεις σας.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα περιλαµβάνει µια
σειρά ρυθµίσεων για τις συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης, περιλαµβάνει, επίσης, κάποιες επείγουσες δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις και φυσικά το µεγαλύτερο τµήµα του αφορά τη διενέργεια
της γενικής απογραφής από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021.
Οι γενικές απογραφές διενεργούνται, όπως όλοι γνωρίζουµε,
σταθερά κάθε δεκαετία και η φετινή είναι από τις πιο κρίσιµες,
λόγω του σοβαρού δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας µας,
ενώ γίνεται κάτω από τις πιο ιδιόµορφες και δύσκολες συνθήκες
που έχουν υπάρξει. Να σηµειωθεί πως η συλλογή των στοιχείων
θα γίνει κυρίως ηλεκτρονικά µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας
«Gov.gr» και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί, θα γίνει
µε προσωπική συνέντευξη, τηρώντας φυσικά όλα τα µέτρα
ασφαλείας.
Έχουµε, λοιπόν, απογραφή κτηρίων, πληθυσµού, κατοικιών
και παράλληλα έχουµε και την απογραφή γεωργίας, κτηνοτροφίας που παράγει επίσης πολύ σηµαντικά στοιχεία. Οι απογραφές για όλες τις χώρες στον κόσµο είναι πολύ σηµαντικές.
Αποτυπώνουν την πραγµατικότητα και αυτό, αν θέλετε, µεταφράζεται και σε µια δικαιοσύνη. Διότι ξέρουµε πολύ καλά ότι µια
σωστή απογραφή φέρνει δικαιοσύνη και για την αυτοδιοίκηση
και για το τι πρέπει να δοθεί στον Α’ και στον Β’ βαθµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσµατα των απογραφών δηµιουργούν σχεδιασµό για πολιτική, για την κοινωνία, για την οικονοµία,
για την εργασία, για το περιβάλλον. Κυρίως, πάνω απ’ όλα, η
απογραφή, όπως είπα και προηγουµένως, φέρνει κοινωνική δικαιοσύνη. Φέρνει, επίσης, θέσεις εργασίας για τους νέους κυρίως, αλλά και εξειδικευµένους επαγγελµατίες και επιστήµονες
που απασχολούνται κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων.
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Έρχοµαι τώρα στις ρυθµίσεις COVID. Επιτρέψτε µου να απευθυνθώ ξανά στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης που κάνουν
κριτική όχι για τα µέτρα, αλλά για τον τρόπο που λαµβάνονται,
πως δήθεν είναι αποσπασµατικά, πως κάθε φορά φέρνουµε νέες
παρατάσεις µέτρων, νέα µέτρα κατά περίσταση κ.λπ.. Μα, και ο
ίδιος ο COVID -και δεν πρέπει να το ξεχνούµε αυτό- είναι δυναµικός και µεταλλάσσεται. Πώς θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Ποια
είναι η εναλλακτική; Να νοµοθετήσουµε άπαξ; Και µετά; Η κρίση
συνεχίζεται και όσο επιµένει η υγειονοµική κρίση τόσο θα συνεχίζεται και η οικονοµική κρίση.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα αρµόδια Υπουργεία θα συνεχίσουν τη νοµοθέτηση µε εύστοχα µέτρα στήριξης
για όλους τους πολίτες. Έχουµε, λοιπόν, στο σηµερινό νοµοσχέδιο επέκταση της µείωσης µισθωµάτων για τους επαγγελµατίες οι
οποίοι απαλλάσσονται στο 100% από την υποχρέωση καταβολής
ενοικίου για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η ρύθµιση
συµπεριλαµβάνει όλες τις επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου. Παράλληλα, στηρίζουµε και τους εκµισθωτές που χάνουν τα εισοδήµατα από τα ενοίκια αυτά µε αποζηµίωση από 60% ως 80% του
µισθώµατος, η οποία και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
Έχουµε ρυθµίσεις για τα αξιόγραφα. Επίσης, µε το άρθρο 29
έχουµε ένα νέο µέτρο στήριξης και ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις
µε το οποίο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αναγνωρίζοντας
το πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζουν, καλύπτει µε τη
µορφή κρατικής επιδότησης, αφορολόγητης και ακατάσχετης, τις
πάγιες δαπάνες τους. Με το τελευταίο άρθρο του δεύτερου µέρους χορηγείται οικονοµική ενίσχυση ύψους 120 εκατοµµυρίων
ευρώ στον βασικό µας αεροµεταφορέα.
Θα ήθελα να πω εδώ πως πρέπει να στηρίξουµε ιδιαιτέρως δείτε τη µεγάλη εικόνα, δείτε το δάσος- τον κλάδο του τουρισµού, γιατί ακόµη και µε το πιο αισιόδοξο σενάριο οι ζηµιές που
έχει καταγράψει είναι µεγάλες και θα πάρει καιρό να αποκατασταθούν και να ξεπεραστούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό την ανοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.
Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου έχουµε
µια σειρά φορολογικών, δηµοσιονοµικών, αλλά και άλλων ρυθµίσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Θα ξεκινήσω ανάποδα και
θα µιλήσω για το άρθρο 42, που µιλάει για τη διαδικασία ένταξης
και χρηµατοδότησης των έργων που χρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Με τις διατάξεις αυτού
του άρθρου δίνεται η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και στην ουσία επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης. Μέσα στο νοµοσχέδιο αυτό
περιλαµβάνονται απαλλαγές από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2021.
Πολύ σηµαντικό είναι το άρθρο 35, όπου έχουµε παρατάσεις
προθεσµίας για ειδικό φόρο κατανάλωσης και για ΦΠΑ. Έχουµε
µείωση του ΦΠΑ στο 13% για συγκεκριµένες υπηρεσίες, ενώ µιλάµε και για τη στελέχωση της ΑΑΔΕ που θα πρέπει να στελεχωθεί λόγω του Brexit.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπανάκη,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και εδώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ- ονειρευτείτε όσο θέλετε. Κινδυνολογήστε όσο θέλετε. Όµως, να
ξέρετε ένα πράγµα. Η Κυβέρνηση αυτή ανοίγει πόρτες! Ανοίγει
πόρτες στους επαγγελµατίες γιατί εµείς ξέρουµε να κρατήσουµε
την αγορά όρθια, να κρατήσουµε τη µηχανή της οικονοµίας ανοιχτή και θα ανοίξουµε την πόρτα της οικονοµίας. Έχουµε µια υγειονοµική κρίση την οποία θα την ξεπεράσουµε. Ανοίγουµε πόρτα
στους µισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Προχθές ο Υπουργός των Οικονοµικών µίλησε στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ και είχε τον σεβασµό και την αναγνώριση όλων
των ιδιοκτητών ακινήτων για την προσπάθεια που γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κλείστε, κύριε Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Άρα, λοιπόν, σε αυτή την
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Κυβέρνηση που λαµβάνει ναι µεν αναγκαστικά µέτρα, αλλά εύστοχα µέτρα, βλέπετε ότι συνεχίζουµε να νοµοθετούµε γιατί πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτήν την υγειονοµική κρίση και τις
σοβαρές της οικονοµικές επιπτώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Αρβανιτίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί ο αγαπητός συνάδελφος κ. Σπανάκης να βλέπει ανοικτές πόρτες στο µέλλον, αλλά
ανοικτές πόρτες στα καταστήµατα θα αργήσουµε, µάλλον, να
δούµε.
Ξεκινάω µε το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, όπου έρχονται
ρυθµίσεις για τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής του 2021,
µία εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία για το σχεδιασµό οποιασδήποτε πολιτικής στη χώρα µας. Ελπίζω η εξέλιξη της πανδηµίας
να δώσει τη δυνατότητα να γίνουν οµαλά και όπως πρέπει όλες
αυτές οι διαδικασίες της Απογραφής, ώστε η Ελληνική Στατιστική Αρχή να φέρει σε πέρας αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και
σηµαντικό έργο µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες ζούµε
όλοι εδώ και έναν χρόνο.
Τα µηνύµατα για την πορεία του κορωνοϊού και της πανδηµίας
στη χώρα µας δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα -τόσο τα υγειονοµικά, όσο και τα οικονοµικά- όπως, βέβαια, δεν είναι αισιόδοξα
και τα στοιχεία που γνωρίζουµε ήδη και περιµένουµε να καταγραφούν για τη µείωση του πληθυσµού µας, τα οποία θα επισφραγίσει, δυστυχώς, και επίσηµα η απογραφή.
Σήµερα είναι µία ευκαιρία να θυµηθούµε ότι η Διακοµµατική
Επιτροπή για το δηµογραφικό, που συστήθηκε µε οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής το Μάιο του 2017, ύστερα από
πρόταση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, της
κ. Φώφης Γεννηµατά, είχε καταλήξει σε ένα πόρισµα το Μάρτιο
του 2019 µε προτάσεις και συµπεράσµατα. Η προηγούµενη κυβέρνηση τα αγνόησε και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
αρκέστηκε µόνο στη θεσµοθέτηση ενός επιδόµατος γέννησης,
θεωρώντας ότι έτσι έκανε το χρέος της.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής έχουµε καταθέσει από το Δεκέµβριο του 2018 πρόταση νόµου για µία εθνική δηµογραφική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας µε συγκεκριµένες προτάσεις.
Η απογραφή και κυρίως τα αποτελέσµατά της είναι σίγουρο
ότι θα ξαναβάλουν δυναµικά στην ατζέντα το ζήτηµα του δηµογραφικού προβλήµατος. Επιτέλους, θα πρέπει να πάρουµε γενναίες αποφάσεις και µέτρα.
Έρχοµαι τώρα στις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου που
αφορούν την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του
κορωνοϊού στην οικονοµική ζωή.
Με µια πρώτη µατιά, εκ πρώτης όψεως και δεδοµένης της συνεχιζόµενης παράτασης, ουσιαστικά, του lockdown στην αγορά,
θα µπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εύλογες οι ρυθµίσεις που
φέρνετε, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς, όµως, προβλέπω ότι θα φέρετε αρκετές -και πολλές φορές- νέες ρυθµίσεις.
Ωστόσο, αν η Κυβέρνηση είχε υιοθετήσει ένα σοβαρό πρόγραµµα ρευστότητας µέσα από τραπεζικό δανεισµό και ένα σύστηµα επιστρεπτέας προκαταβολής για όλες τις επιχειρήσεις,
δεν θα ήταν αναγκαίες, για παράδειγµα, αυτές οι αναστολές στα
αξιόγραφα, που στρεβλώνουν την αγορά.
Αναρωτιέµαι, γιατί, αλήθεια, δεν υιοθετείτε την από τον Απρίλιο πρότασή µας για ένα ενδιάµεσο τραπεζικό εργαλείο µε µερική εγγύηση του δηµοσίου, που θα αντιµετώπιζε το πρόβληµα
των επιταγών; Αυτό το εργαλείο θα ήταν στην ουσία µια εγγύηση
του δηµοσίου. Έτσι, θα πληρώνονταν οι επιταγές, χωρίς να µεταθέτουµε διαρκώς το πρόβληµα µε κίνδυνο να δηµιουργηθεί
πραγµατικό ντόµινο στην αγορά.
Είναι να απορεί κανείς, επίσης, γιατί περιµένουν αδιάθετα 12,5
δισεκατοµµύρια ευρώ από τη ρευστότητα που έχει χορηγήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος και γιατί δεν τα οδηγείτε στην
αγορά.
Και, βέβαια, όσον αφορά την ενίσχυση της «AEGEAN», µπορεί
να γίνεται το ίδιο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, µε τη Γερ-
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µανία να έχει δώσει πρώτη το σύνθηµα στηρίζοντας τη
«LUFTHANSA», αλλά, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται µεγάλη προσοχή και σύνεση. Και όπως πολύ σωστά επισήµανε τόσο στην
επιτροπή, όσο και στην Ολοµέλεια ο εισηγητής µας, ο Κώστας
Σκανδαλίδης, θα πρέπει να διασφαλίσετε καλύτερα τα συµφέροντα του ελληνικού δηµοσίου. Υπάρχουν τρόποι να το κάνετε
αυτό. Μπορείτε, παραδείγµατος χάριν, µε αυξηµένες ρήτρες να
διασφαλίσετε την επιστροφή των ποσών που θα δώσει το ελληνικό δηµόσιο και να αξιολογηθεί αν η ενίσχυση αυτή επιβαρύνει
υπέρµετρα τον Έλληνα φορολογούµενο.
Θέλω, επίσης, να σταθώ σε τέσσερα ακόµα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 39 αποσκοπεί να λύσει ένα χρόνιο πρόβληµα για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήµο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Θα
πρέπει, κύριε Υπουργέ, αυτά τα ζητήµατα να λύνονται µε ενιαίο
τρόπο σε όλη τη χώρα και όχι µε ad hoc διατάξεις.
Στο άρθρο 40 η διάταξη αποσκοπεί στην πληρωµή των εργαζοµένων που συνεχίζουν να εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες
βρίσκονται σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η προτεινόµενη
ρύθµιση, κύριε Υπουργέ, στο βαθµό που αναβαθµίζει τα προνόµια των εργατικών απαιτήσεων κατ’ απόκλιση των όσων ισχύουν
στο άρθρο 156 του Πτωχευτικού Κώδικα και στο άρθρο 977 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη, πλην,
όµως, εισάγει προφανή διακριτική µεταχείριση υπέρ µιας µόνο
κατηγορίας εργαζοµένων, αυτών που απασχολούνταν σε εταιρείες υπό ειδική διαχείριση, σε αντίθεση µε τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων, στους οποίους οφείλονται τεράστια ποσά
από δεδουλευµένα και αποζηµιώσεις απόλυσης και οι οποίοι θα
συνεχίσουν να υπάγονται σε δυσµενέστερο καθεστώς.
Πρέπει, λοιπόν, η προτεινόµενη ρύθµιση, για λόγους ισότητας,
ισονοµίας, ίσης µεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, να επεκταθεί
σε όλους τους εργαζόµενους που συµµετέχουν σε πτωχευτική
διαδικασία ή σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
Για τον λόγο αυτό -γιατί θεωρούµε ότι είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, ισονοµίας η ρύθµιση αυτή που ζητάµε να επεκταθεί σε
όλους- έχουµε καταθέσει τροπολογία, την οποία σας καλούµε
και να κάνετε δεκτή.
Με το άρθρο 41 παραχωρείται στον ερασιτέχνη ΗΡΑΚΛΗ η
χρήση τριών ακινήτων για την κάλυψη των αθλητικών του σκοπών. Προφανώς και συµφωνούµε. Οι εγκαταστάσεις που παραχωρούνται, όπως οι Χορτατζήδες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
και το γήπεδο της Μίκρας, είναι κάτι που θα βοηθήσει τα αθλητικά τµήµατα του ΗΡΑΚΛΗ, ένα αθλητικό σωµατείο µε τεράστια
ιστορία και συνεισφορά σε αθλητικά και όχι µόνο δρώµενα στην
Θεσσαλονίκη.
Τέλος, κλείνω µε µια επισήµανση για το άρθρο 42 και τη διαδικασία προένταξης και χρηµατοδότησης έργων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ φοβάµαι ότι
πάλι δίνουµε βάση µόνο στην απορροφητικότητα των κονδυλίων
και την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειµένου να ξεκινήσουν
άµεσα τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Δεν δίνουµε έµφαση στη µετρήσιµη αποτελεσµατικότητα
αυτών των έργων και στην προστιθέµενη αξία που φέρνουν στη
χώρα. Κατανοώ το άγχος της Κυβέρνησης εν όψει της νέας ύφεσης και των δυσκολιών στην οικονοµία, αλλά η βιασύνη, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι πάντα καλός σύµβουλος. Εύχοµαι να διαψευστώ και να µην σπαταληθεί η ευκαιρία του Ταµείου Ανάκαµψης
σε άσκηση ισορροπιών µέσα στην Κυβέρνηση, δηλαδή ανάµεσα
στον Υπουργό Οικονοµικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, γιατί αλλιώς σε όσα έργα και
να δούµε ότι ξεκινά η χρηµατοδότησή τους, τόσοι και άλλοι τόσοι
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις θα βλέπουµε να παραδίδουν τα
κλειδιά των επιχειρήσεών τους στον κ. Γεωργιάδη.
Σύνεση, λοιπόν, και προσοχή και όχι παιχνίδια ισορροπιών και
επικοινωνίας. Χορτάσαµε από επικοινωνία!
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Βολουδάκης Μανούσος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Μανούσο, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο µέρος του σηµερινού
νοµοσχεδίου συζητήθηκε πολύ λιγότερο απ’ όσο του αξίζει. Η
Απογραφή του 2021 έχει ξεχωριστή σηµασία. Είναι φυσικό ότι
δεν συζητήσαµε πολλά, γιατί είναι τεχνικές ρυθµίσεις και, προφανώς, οι περισσότεροι συµφωνούµε. Όµως, η συζήτηση για τη
διαδικασία και τον τρόπο απογραφής µας φέρνει µπροστά στο
µεγαλύτερο πρόβληµα της πατρίδας µας, στο πρόβληµα της
εθνικής µας επιβίωσης, στο δηµογραφικό.
Έχουν ακουστεί πολλά. Θέλω, όµως -επειδή είναι πρόσφατα
τα στοιχεία- να φέρω στην προσοχή όλων µας τη στατιστική γεννήσεων και θανάτων του 2019 που µόλις ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Το 2019 είχαµε ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις
γεννήσεις -µείωση 3,1% σε σχέση µε το 2018- ενώ είχαµε εκατόν
είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους εξήντα πέντε θανάτους.
Και αυτή είναι η εικόνα τα τελευταία χρόνια σε γενικές γραµµές.
Δηλαδή, πέρυσι είχαµε σαράντα χιλιάδες περισσότερους θανάτους από γεννήσεις.
Αυτό δείχνει ότι η πατρίδα µας µαραίνεται και αυτό πρέπει να
το αντιµετωπίσουµε µε πολιτικές σαν αυτές που ξεκίνησαν.
Έχουµε ήδη µια πρώτη πολιτική από την Κυβέρνηση αυτήν µε
ένα επίδοµα. Δεν φτάνει, όµως, αυτό ειδικά απέναντι στην πληµµυρίδα του µεταναστευτικού, που δηµιουργεί συνθήκες οι οποίες
δεν µπορούν να κάνουν βιώσιµη την πατρίδα µας όπως την ξέρουµε, όταν ο πληθυσµός της µειώνεται όπως µειώνεται.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άρθρο µόνο των διατάξεων,
σχετικά µε την απογραφή, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, όπου
ορίζεται ότι η απογραφή θα γίνει κυρίως διαδικτυακά και πράγµατι σήµερα εκεί θα πρέπει να κατευθυνόµαστε. Βέβαια, πρέπει
να προσδιοριστεί τι είναι αυτό το «κυρίως», πού αρχίζει και πού
τελειώνει. Και το λέω µε µια συγκεκριµένη ανησυχία. Στην πατρίδα µας η ύπαιθρος ερηµώνει. Τα µικρά χωριά κατά κανόνα περιµένουµε οι περισσότεροι από εµάς ότι θα έχουν µικρότερες
δυνατότητες απογραφής µε διαδικτυακά µέσα. Πρέπει, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, η ΕΛΣΤΑΤ να λάβει τις απαραίτητες πρόνοιες και
να ρυθµιστεί αυτό και θεσµικά, ώστε να µην φανεί ακόµα µικρότερος από τον πραγµατικό πληθυσµό των µικρών χωριών.
Τώρα, έρχοµαι στα µέτρα τα οποία θεσµοθετούνται µε το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί έχουµε κάποια πρόσθετα µέτρα ενίσχυσης
της οικονοµίας που είναι πολύ σηµαντικά, όπως είναι η απαλλαγή
των ενοικιαστών των επιχειρήσεων που κλείνουν µε διοικητική
πράξη ή µε νοµοθετική ρύθµιση τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο και
πλέον δεν πληρώνουν τίποτα, καθόλου ενοίκιο, και την ίδια
στιγµή αποζηµιώνονται οι ιδιοκτήτες µε το 80% του µισθώµατος
και µάλιστα αφορολόγητο, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουν καµµία
ζηµία. Αυτό είναι µια πολύ κρίσιµη ρύθµιση που ενισχύει το οπλοστάσιο αντιµετώπισης των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας που µέχρι τώρα έχουν επιτρέψει στην οικονοµία και στην
κοινωνία, πρώτα απ’ όλα, να στέκεται όρθια.
Υπάρχει ακόµα µια ιδιαίτερα θετική ρύθµιση που ψηφίζεται σήµερα και είναι το νέο µέτρο της κάλυψης παγίων δαπανών των
επιχειρήσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, µιας κάλυψης τις
λεπτοµέρειες της οποίας θα δούµε σε υπουργικές αποφάσεις
στη συνέχεια. Τα ανέφερε ήδη ο Υπουργός. Είναι, όµως, µια ρύθµιση ευρωπαϊκή, η οποία επιτρέπει πλέον και αυτήν τη δυνατότητα, δηλαδή οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδηµία
του COVID να µπορούν να ενισχυθούν και για πάγια όπως είναι
η µισθοδοσία τους και άλλες λειτουργικές δαπάνες.
Με την ευκαιρία, µιλώντας για τα µέτρα, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να πω ότι θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία της εκκαθάρισης των φορολογικών εκπτώσεων που έχουν για µισθώµατα οι εκµισθωτές, όπως βέβαια και οι πληρωµές των µισθωµάτων του Δεκεµβρίου.
Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντοµα και σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επαγγελµατιών που σήµερα αντιµετωπίζουν
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πολύ µεγάλο πρόβληµα διαχείρισης της δουλειάς τους. Είναι οι
λογιστές, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πολύ καλά. Όλο αυτό το
πλαίσιο των θεσµικών ρυθµίσεων καταλήγει σε ένα λογιστικό
γραφείο. Οι λογιστές απλώς πλέον δεν προλαβαίνουν.
Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στην εφαρµογή «my data» πολύ σωστή- που πρέπει να αρχίσουν να χρησιµοποιούν από 1η
Απριλίου. Όµως, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό να
λειτουργήσει από την 1η Απριλίου, ειδικά όσον αφορά την καταχώρηση και λογιστικοποίηση των εξόδων.
Δεν θέλω να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες γιατί τώρα
που πλησιάζουµε τον έναν χρόνο από την αρχή της πανδηµίας
είναι µια αφορµή να κάνουµε µερικές γενικές σκέψεις. Εδώ θα
συµφωνήσω µε πολλούς συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και
µε τον κ. Τσακαλώτο που λέει ότι είναι ώρα να δούµε τι κάνουµε
γενικά, πώς πηγαίνουµε, τι σκεφτόµαστε.
Είναι προφανές ότι εµείς εκλεγήκαµε µε µια φιλελεύθερη
ατζέντα, την οποία προσαρµόσαµε στα δεδοµένα, ακριβώς γιατί
δεν λειτουργούµε δογµατικά. Ήρθαµε µε φιλελεύθερη ατζέντα
και σήµερα έχουµε ενισχύσεις επί ενισχύσεων και επιδόµατα επί
επιδοµάτων για να µπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνία και
έχουµε ακόµα και έναν σχεδιασµό του αύριο µέσω του Ταµείου
Ανάκαµψης, που είναι πάλι παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία, όπως πρέπει να είναι και όπως λέει η λογική σήµερα.
Εσείς όµως τι κάνετε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Έχετε επιλέξει έναν πρόχειρο τρόπο αντιπολίτευσης, όπου αν η
Κυβέρνηση κάπου εξοικονοµεί για να δώσει δέκα, λέτε «δώστε
δεκαπέντε». Μα, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δηµιουργική προσέγγιση στα πράγµατα. Θα πρέπει κι εσείς να δείτε
την πραγµατικότητα και να καταλάβετε ότι η επιστροφή στο παρελθόν δεν µπορεί να είναι πρόταση για το µέλλον.
Μας είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι δεν είναι αλήθεια ότι αν αυξήσεις υπερβολικά τις δαπάνες, δανείζεσαι από το µέλλον, γιατί αν
η οικονοµία δεν είναι σε πλήρη απασχόληση, έχει περιθώρια δηµιουργίας πρόσθετου πλούτου κ.λπ.. Μάλιστα, ισχύει αυτό. Με
µια διαφορά. Μια λεπτοµέρεια ξέχασε ο κ. Τσακαλώτος, το δηµόσιο χρέος. Σε µια χώρα όπου το δηµόσιο χρέος έχει ξεπεράσει
το 200%, πώς θα χρηµατοδοτήσεις αυτές τις πρόσθετες δαπάνες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω
αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε σε µια ευαίσθητη, µια εύθραυστη ισορροπία και δεν
πρέπει να το κρύβουµε από τον κόσµο. Πρέπει να προχωράµε µε
σύνεση, γιατί εµείς δεν είµαστε στη θέση της Γερµανίας ή της
Γαλλίας. Εάν σε δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια οι συνθήκες της
παγκόσµιας οικονοµίας είναι διαφορετικές, οι δυνατότητες αναχρηµατοδότησης του χρέους µας δεν θα είναι αυτές που έχουµε
σήµερα. Άρα, δεν µπορούµε να εξαρτόµαστε διαρκώς από δανεικά. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί.
Η πατέντα την οποία πριν τις πατέντες της βιοτεχνολογίας ο
κ. Τσίπρας είχε βρει, εκείνη η πατέντα που έλεγε ότι «θα πούµε
κάτι και θα παρακαλάνε να µας δανείσουν», εκείνη η πατέντα δυστυχώς, απ’ όσο θυµάµαι, δεν υπάρχει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να
είµαστε πιο σοβαροί µπροστά στις σοβαρές προκλήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Συρµαλένιος Νικόλαος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, δεν θα µιλήσω για τα πρώτα είκοσι πέντε άρθρα
που αναφέρονται στην απογραφή. Η απογραφή προφανώς είναι
µια πολύ σοβαρή διαδικασία, η οποία επαναλαµβάνεται κάθε
δέκα χρόνια. Όµως, θέλω να πω κάτι που σηµείωσα το πρωί που
είπε ο εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης: «Μη
διανοηθείτε να εµπλέξετε την απογραφή σε πολιτικά παιχνίδια»,
στις πολιτικές εξελίξεις, µε εγγραφές, παρα-εγγραφές και δεν
ξέρω σε ποιες περιοχές, για να βγαίνουν ανάλογες έδρες ή να
προστίθενται κ.λπ..
Θα αναφερθώ, λοιπόν στα υπόλοιπα ζητήµατα, τα οποία βάζει
το νοµοσχέδιο, τα οποία θα τα έλεγα µέτρα ενίσχυσης της οικονοµίας. Είναι µερικά µέτρα ενίσχυσης της οικονοµίας. Άλλωστε,

7776

αρκετά άρθρα απ’ αυτά εµείς θα τα ψηφίσουµε και γι’ αυτό τα
είδαν και θετικά σχεδόν όλοι οι φορείς, επισηµαίνοντας βεβαίως
τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, στην εστίαση, στους ελεύθερους επαγγελµατίες και
σε αυτά τα στρώµατα που πραγµατικά έχουν πληγεί από τα ανεπαρκή και πολύ καθυστερηµένα µέτρα της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι βρισκόµαστε µπροστά σε αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Όπως και τον Οκτώβριο µε το
προσχέδιο που παρουσιάσατε πέσατε έξω από τον Οκτώβριο
µέχρι τον Δεκέµβριο που ψηφίσαµε τον κανονικό προϋπολογισµό
του 2021, έτσι και τώρα, 4 Φλεβάρη που έχουµε σήµερα, έχετε
βρεθεί έξω από τις εκτιµήσεις που κάνατε. Και βεβαίως, όλα αυτά
τα στοιχεία προοιωνίζουν, δυστυχώς για τη χώρα µας, ότι το
πρώτο εξάµηνο του 2021 τουλάχιστον τα πράγµατα δεν θα πάνε
καλά. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη που είχατε υπολογίσει, το
4,8%, φυσικά δεν µπορεί να πιαστεί. Είναι ένας άπιαστος στόχος.
Φοβάµαι πολύ µη φτάσουµε στα ποσοστά που έδωσε ο ΟΟΣΑ.
Εν πάση περιπτώσει, σήµερα η χώρα µας περνάει τη µεγαλύτερη ύφεση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έτσι τέλειωσε το 2020 -θα δούµε τα τελικά στοιχεία- µε πάνω από
10%. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, και οι πρώτοι µήνες, λόγω
πανδηµίας βεβαίως, αλλά και λόγω καθυστερηµένων και ατελών
µέτρων που παίρνετε, µας έχουν οδηγήσει σε αυτήν τη µεγάλη
ύφεση.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, και στις επιτροπές ότι δώσατε 7 δισεκατοµµύρια επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτά, όµως, όπως όλοι
ξέρουµε, είναι δάνεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι δεν
είναι όλα δάνεια. Η τέσσερα και η πέντε δεν είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν ξέρω εάν είναι το 75% ή το
80%. Πάντως είναι δάνεια. Στην τέταρτη και στην πέµπτη αρχίσατε. Κι εµείς σας το λέγαµε από την αρχή να εφαρµόσετε αυτήν
την πολιτική. Και επειδή τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί κάποια πλαίσια, την επιβάλλει.
Ταυτόχρονα όµως µε τα στοιχεία που λέτε, πρέπει να πούµε
ότι υπάρχει 6 δισεκατοµµύρια ζηµιά –αυτά δείχνουν όλα τα στοιχεία- µόνο για το τρίµηνο Δεκέµβριο του 2020 µε Φεβρουάριο
του 2021 για το λιανεµπόριο όταν ο εµπορικός κόσµος τον Δεκέµβριο έχασε 2,5 δισεκατοµµύρια, ενώ η ΓΣΕΒΕΕ λέει ότι έξι
στις δέκα επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο. Πριν από λίγους
µήνες µας έλεγε για τρεις στις δέκα. Τώρα έχουµε φτάσει στο
έξι στις δέκα.
Εµείς είχαµε καταθέσει έγκαιρα µέτρα και ρεαλιστικά και κοστολογηµένα. Και αυτά τα µέτρα τα είχαµε καταθέσει γιατί ακριβώς ξέραµε ότι είχαµε αφήσει ένα σηµαντικό χρηµατικό απόθεµα
37 δισεκατοµµυρίων, χωρίς τα οποία σήµερα θα είχαµε εκ νέου
χρεοκοπία της χώρας, όπως είχαµε και το 2010. Αυτό µην το παραβλέπουµε. Παραδεχθήκατε αργά ότι υπάρχουν αυτά τα 37 δισεκατοµµύρια και ευτυχώς.
Και σας λέµε λοιπόν ότι εκτός από τα µέτρα της επιστρεπτέας
προκαταβολής εµείς στη Θεσσαλονίκη προτείναµε και ορισµένα
άλλα µέτρα. Για την εστίαση ο ΦΠΑ να πάει από το 13% στο 6%
για όσο κρατάει η κρίση, επιστροφή στους αγρότες του ειδικού
φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο, µόνιµη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλα χωρίς εξαίρεση τα εισοδήµατα και
για τους συνταξιούχους και για τους δηµοσίους υπαλλήλους
µέχρι 40.000 ευρώ και µετά µείωση συντελεστών από 40.000 έως
65.000, µόνιµη κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, µόνιµη
µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%.
Κι επίσης εγώ έβαλα στις επιτροπές ένα θέµα. Ήρθε η ώρα να
δούµε πάλι τη µείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Το λένε και τα άλλα κόµµατα. Έχουν καταθέσει και τροπολογίες. Το λένε. Κι εγώ δεν λέω να επιστρέψουµε ακριβώς στο
πώς ήταν. Και σας θυµίζω ότι η συζήτηση αυτή άνοιξε –και άνοιξε
την όρεξη και στους θεσµούς- λόγω του e-mail Χαρδούβελη. Και
το είχα πει πολλές φορές, αλλά βέβαια αποσιωπάται ότι το e-mail
Χαρδούβελη άνοιξε την όρεξη για την αύξηση συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι η ώρα να υπάρξει ένας ενιαίος
µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αφού πλέον δεν έχουµε αυτές τις δεσµεύσεις που είχαµε από το Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας και από
τα πλεονάσµατα.
Και θα έλεγα ένα τελευταίο και απευθύνοµαι και στο επιτελείο
του Υπουργείου Υγείας. Τα µικρά νησιά –ας αρχίσουµε από τους
χίλιους κατοίκους και κάτω- δεν µπορεί ισοπεδωτικά να λαµβάνουν τα µέτρα υγειονοµικής κάλυψης όπως στα µεγαλύτερα
µέρη. Στα µικρά αυτά νησιά δεν έχει πατήσει άνθρωπος εδώ και
µήνες, είναι υγειονοµικά ασφαλή και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να πιούν έναν καφέ στο καφενείο ή σε ένα µαγέρικο, εστιατόριο, δεν µπορούν να πάνε και αυτό δηµιουργεί
τεράστια προβλήµατα και στη µικρή κίνηση της αγοράς εκεί αλλά
και στην ψυχολογία των ίδιων των ανθρώπων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµοσχάκης Αναστάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζω στην οικογένεια και
στο Πυροσβεστικό Σώµα τα συλλυπητήριά µου για τον χαµό του
Πυροσβέστη Γιάννη Ζαφειρόπουλου, που έπεσε σε ώρα καθήκοντος. Δηλώνω την ικανοποίηση των Εβριτών ότι η πολιτεία θα
σταθεί αρωγός στην οικογένεια του εκλιπόντος, όπως δήλωσαν
ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος
που βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Αποδέχοµαι µε χαρά την
προ ολίγου απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
που υιοθετεί τα τρία ανήλικα παιδιά του άτυχου Πυροσβέστη από
το Διδυµότειχο του Έβρου.
Ο Νοµός Έβρου και οι κάτοικοί του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετράνε τις πληγές τους. Τα δύο ακραία καιρικά φαινόµενα µέσα σε είκοσι µέρες, κύριε Υπουργέ, προκάλεσαν ζηµίες
και υπήρξε η τραγωδία µε απώλεια ανθρώπινης ύπαρξης. Επίσης
ανέδειξαν την αναγκαιότητα ακόµα και για αγιασµού και γιατί όχι
λιτανείας, γιατί ο νοµός βρίσκεται ουσιαστικά επί έντεκα µήνες
σε κατάσταση ανάγκης και ιδιότυπων αναταράξεων.
Αγαπητέ Υπουργέ, σας θέλουµε στο πλευρό µας και σας προσκαλώ να µας επισκεφθείτε. Ο Έβρος δεν είναι τυχαίος νοµός.
Έχει ευαισθησίες και χρήζει ιδιαίτερης στοργής. Είναι τριπλός
νοµός µε εθνικές ιδιαιτερότητες, µε πολλά και πολλαπλά προβλήµατα, µε αρρυθµίες και ανασφάλειες αναµενόµενες.
Η κατασκευή των φραγµάτων στην περιοχή του Μεγάλου Δερείου Σουφλίου, της Μάνθιας Αλεξανδρούπολης και του Ασπρονερίου Διδυµοτείχου κρίνονται ζωτικής σηµασίας. Θωρακίζοντας
τον βόρειο, κεντρικό και νότιο Έβρο από πληµµύρες, συµβάλλουµε στην διαχείριση των υδάτινων όγκων. Ταυτόχρονα διασφαλίζουµε την ύδρευση, την άρδευση, αλλά και την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον η εκ νέου αντιπληµµυρική µελέτη του αερολιµένα Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα από την
περιοχή του Απαλού έως τα Λουτρά είναι απαραίτητη. Είναι εκεί
που χάθηκε ο άνθρωπός µας.
Είναι σηµαντικό να διασφαλιστούν οι χρηµατοδοτικοί όροι
προκειµένου να δοθεί µακροπρόθεσµη λύση και για τις επόµενες
γενιές. Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου θεσπίζεται ο οδικός χάρτης για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Υπουργέ, των Οικονοµικών σε συνέχεια των γραπτών και
προφορικών προτάσεών µου προς τους συναρµόδιους Υπουργούς ζητώ τα έργα που προείπα να εκτελεστούν µε διαδικασίες
fast track µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ο Έβρος αποτελεί την ωραιότερη ανάµνηση της µεγάλης αυτοκρατορίας. Πάρτε τον Έβρο στην πλάτη σας ώστε να καταστεί
πρότυπο νοµού της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί.
Και τώρα στο θέµα µας. Το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά τη γέφυρα µετάβασης από το σκοτάδι της πανδηµίας στο ξέφωτο της
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Παρέχει ασφάλεια και σι-
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γουριά στους πληττόµενους πολίτες. Δίνοντας έµφαση στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία µε τις δηµοσιονοµικές και
φορολογικές ρυθµίσεις η πολιτεία κρατικοποιεί την οικονοµική
ζηµία που υπέστησαν οι επιχειρήσεις, όπως η απαλλαγή επιχειρήσεων από την καταβολή µισθώµατος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021, η καταβολή του 80% του µηνιαίου
µισθώµατος από το κράτος στους εκµισθωτές, οι διευκολύνσεις
µε την πληρωµή αξιόγραφων και την εξόφληση επιταγών, η κάλυψη µε χρήµατα του δηµοσίου τις πάγιες δαπάνες των πληττόµενων επιχειρήσεων, η στήριξη στον κλάδο των αεροµεταφορών
διατηρώντας τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας ζωντανές.
Κυρίες και κύριοι, κύριος µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης του
ακριτικού Έβρου είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία στα
ανοιχτά ύδατα καθώς επίσης και στη θάλασσα. Το παρόν σχέδιο
νόµου προβλέπει ένα σύνολο µέτρων στήριξης του πρωτογενούς
τοµέα και χαίροµαι γι’ αυτό. Αλλάζει ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων. Αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις θα µπορούν να
δηλώνονται πλέον κατά το έτος της είσπραξής τους, ευνοϊκή
ρύθµιση µε την οποία διευκολύνεται η διαδικασία µετάταξης των
αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές επιδοτήσεις κι οι ενισχύσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος του 2020.
Σηµειώνω ότι η προβλεπόµενη γενική απογραφή του 2021 αποτελεί χρήσιµο εργαλείο. Καλούµαστε να µετρηθούµε δηµογραφικά, όχι µόνο για στατιστικούς λόγους αλλά και για εθνικούς.
Στα χωριά και στους οικισµούς του ακριτικού Έβρου το δηµογραφικό ζήτηµα αποτελεί βόµβα, το φυτίλι της οποίας έχει ανάψει, ενώ η Αθήνα δεν βλέπει και δεν ακούει προς απογοήτευσή
µας. Αναµένουµε εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες από την
Κυβέρνηση µε τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης. Ζητούµε να
παραµείνουν ζωντανά τα χωριά και οι οικισµοί του νοµού, καθώς
συνιστούν ενεργά στρατόπεδα, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ακόµα µία φορά
επιδεικνύει εγρήγορση και αποφασιστικότητα αλλά και ταυτόχρονα στοργή, µε συνεκτικό σχέδιο, καθώς και δράσεις, επιλύει
προβλήµατα του παρελθόντος, χαράσσοντας ένα µέλλον σε στέρεες βάσεις, προκειµένου στο τέλος αυτής της πολύµηνης υγειονοµικής αναµέτρησης να βρεθούµε στην πλευρά των νικητών
και ακόµη πιο ισχυροί.
Για τον λόγο αυτόν υπερψηφίζω τον παρόντα νόµο.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για την οικονοµία του χρόνου που δίνετε στο Προεδρείο.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αντιµετώπιση
της πανδηµίας και των συνεπειών της είναι µια πολυπαραγοντική
άσκηση, όπως αποδεικνύεται µέχρι σήµερα, µια µεγάλη πρόκληση, όχι µόνο για το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της
χώρας µας, αλλά για ολόκληρο τον κόσµο. Κάθε µέρα που περνάει µέσα στην πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση που ζούµε, µέχρι
να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος εµβολιασµός, αυξάνεται η πίεση
στην πολύπαθη ελληνική οικονοµία.
Δεν κρυφτήκαµε ποτέ και δεν ωραιοποιήσαµε την κατάσταση.
Παραδεχτήκαµε ότι έχουν γίνει και λάθη σε αυτήν τη διαδικασία.
Δεν διστάσαµε να λάβουµε δύσκολες αποφάσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας, και αν οι συνθήκες το απαιτήσουν
θα το ξανακάνουµε.
Κρατάµε, όµως, έναν βασικό κανόνα σε όλα αυτά, έναν κανόνα
που µέχρι σήµερα δεν έχει αµφισβητήσει κανένας: Ακολουθούµε
πιστά τις οδηγίες των επιστηµόνων. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο διαχείρισης αυτής της κρίσης, ούτε σε υγειονοµικό ούτε σε οικονοµικό επίπεδο. Η χώρα µας έχει λάβει θετικά σχόλια από την
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παγκόσµια κοινότητα για τη διαχείριση αυτής της πανδηµίας.
Απόδειξη αυτού είναι ότι µέσα σε όλη αυτή την κρίση στην Ελλάδα έχουν έρθει µεγάλοι κολοσσοί να επενδύσουν, όπως είναι
η «MICROSOFT», όπως είναι η «SUNLIGHT», όπως είναι η «AMAZON», όπως είναι η «VOLKSWAGEN» και µέσα σε όλη αυτήν την
κρίση µάς εµπιστεύονται και οι αγορές. Πριν από λίγες µέρες η
Ελλάδα δανείστηκε το ποσό των 3,5 δισεκατοµµυρίων σε δεκαετές οµόλογο µε επιτόκιο 0,8%, ενώ το 2020 αντλήσαµε περίπου
12 δισεκατοµµύρια από δανεισµό σε πολύ χαµηλά επιτόκια.
Όµως, εµείς δεν πανηγυρίζουµε και συνεχίζουµε να κάνουµε οτιδήποτε χρειάζεται. Από την πρώτη στιγµή αυτής της περιπέτειας
στηρίζουµε την ελληνική κοινωνία, τους επιχειρηµατίες, τους εργαζοµένους, τους ανέργους και τους πιο ευάλωτους συµπολίτες
µας, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιµους πόρους.
Η Κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και διαµορφώνει τα µέτρα στήριξης, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Μέσα στο 2020 ενισχύσαµε την οικονοµία µε µέτρα ύψους
24 δισεκατοµµύρια, ενώ για το 2021 έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό µέτρα στήριξης 7,5 δισεκατοµµυρίων για να διατεθούν όπου αυτά χρειαστεί µέχρι να επιστρέψουµε επιτέλους
στην κανονικότητα.
Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονοµικών, την προηγούµενη βδοµάδα δόθηκε στην ελληνική οικονοµία 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Σε τριακόσιες µία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννιά
επιχειρήσεις δόθηκαν 907 εκατοµµύρια ευρώ µέσω της πέµπτης
επιστρεπτέας προκαταβολής. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι
ένα µέτρο που αποδίδει και γι’ αυτό το επεκτείναµε και για το
2021. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της εστίασης, που δοκιµάζονται περισσότερο, ετοιµάζεται ένα ειδικό πακέτο στήριξης,
όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μέχρι σήµερα, όπως
µας είπε πριν ο κ. Σταϊκούρας, έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις της
εστίασης 1,93 δισεκατοµµύρια για την κάλυψη των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζοµένων αλλά και για την οικονοµική τους
στήριξη. Επίσης, οι αναστολές συµβάσεων για τους εργαζοµένους, οι αναστολές δανειακών, ασφαλιστικών και φορολογικών
υποχρεώσεων, η µείωση ή ακόµα και ο µηδενισµός της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων από το κράτος αποτελούν µια
ανάσα για την ελληνική οικονοµία σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτά τα µέτρα όµως αρκετά µέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία; Όχι, όσο διαρκεί η
πανδηµία η οικονοµία µας θα πληγώνεται και γι’ αυτό µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προβλέπονται και νέα µέτρα στήριξης και
συγκεκριµένα, η αναστολή καταβολής ενοικίου για τις κλειστές
επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, η καταβολή
αποζηµίωσης από το κράτος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
δεν εισπράττουν ενοίκια για τους ίδιους µήνες. Οι αποζηµιώσεις
θα είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες. Επίσης, προβλέπεται
αναστολή πληρωµών των επιταγών. Παρέχονται διευκολύνσεις
για την αποπληρωµή των επιταγών και συναλλαγµατικών που
έχουν λήξει ή λήγουν µέχρι 28-2-2021. Επιπλέον, προβλέπεται
παροχή επιδότησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδηµία για την κάλυψη των πάγιων εξόδων τους, ένα µέτρο το
οποίο θα έχει µάλιστα αναδροµική ισχύ από τον Μάρτιο του
2020. Επίσης, προβλέπεται η στρατηγικής σηµασίας ρύθµιση για
εµάς, η ενίσχυση του µοναδικού αεροµεταφορέα της χώρας µας,
της «AEGEAN», µε 120 εκατοµµύρια ευρώ, µια ενίσχυση που έχει
λάβει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ και στη διαδικασία της απογραφής του πληθυσµού που
προβλέπεται στο νοµοσχέδιο. Η φετινή απογραφή έχει ιδιαίτερη
αξία, καθώς είναι η πρώτη, µετά από δέκα χρόνια κρίσης οικονοµικής που είχε η χώρα µας, και τα αποτελέσµατά της θα µας δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα. Πόσο γηρασµένος είναι ο
πληθυσµός της χώρας µας, πόσοι νέοι έφυγαν στο εξωτερικό,
πόσα νέα ζευγάρια γέννησαν παιδιά µέσα στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης;
Το δηµογραφικό είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
της χώρας, που αφορά το µέλλον αυτού του τόπου. Πρέπει να
δώσουµε λύσεις και σε αυτό, και ευτυχώς σε αυτό συµφωνούµε
όλοι.
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Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι η φετινή απογραφή θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πλατφόρµας του Gov.gr, µια πλατφόρµα
η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µια σηµαντική µεταρρύθµιση που
έγινε µέσα στην πανδηµία και έχει έντονο κοινωνικό πρόσηµο. Σε
αυτό το διάστηµα, µέσω του Gov.gr, προσφέρονται χίλιες ενενήντα πέντε υπηρεσίες, κάνοντας πιο απλή και πιο εύκολη την
καθηµερινότητα των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαχείριση της πανδηµίας
είναι µια δύσκολη εξίσωση. Πρέπει να ισορροπήσουµε ανάµεσα
στην προστασία της δηµόσιας υγείας και στη λειτουργία της οικονοµίας µας. Γι’ αυτό και τα µέτρα που λαµβάνουµε είναι δυναµικά, εξελίσσονται και προσαρµόζονται ανάλογα µε την πορεία
της πανδηµίας. Δεν θα µπορούσαν λοιπόν να είναι εµπροσθοβαρή, όπως µας λέει η αντιπολίτευση, γιατί αν είχαµε ακολουθήσει αυτήν την πολιτική που είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα,
σχεδόν έναν χρόνο µετά, δεν θα είχαµε ούτε ευρώ για να στηρίξουµε την ελληνική αγορά.
Γνωρίζουµε λοιπόν και κατανοούµε απολύτως τα προβλήµατα
και τις αγωνίες των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων για την
επόµενη µέρα. Εµείς, οι Βουλευτές της συµπολίτευσης, λαµβάνουµε τα µηνύµατα της κοινωνίας και τα µεταφέρουµε στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Όσο διαρκεί η κρίση θα συνεχίσουµε και θα λαµβάνουµε µέτρα για να στηρίξουµε την ελληνική οικονοµία. Στόχος µας είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να
στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Αγωνιζόµαστε για να βγούµε από
αυτήν την πρωτοφανή κρίση, µε την κοινωνία όρθια και την οικονοµία ζωντανή.
Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια δεν χωρούν λαϊκισµοί, µικροπολιτικές σκοπιµότητες και παραφωνίες. Επιλέξαµε από την
αρχή τον δρόµο τον δύσκολο, τον δρόµο της ευθύνης, τον δρόµο
τον ανήφορο. Επιλέξαµε να πορευτούµε µε όχηµα την αλήθεια,
την ειλικρίνεια, µαζί µε τους πολίτες και έτσι θα συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορίδης, προκειµένου να τοποθετηθεί στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 736 και
ειδικό 110. Στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο κ. Κόκκαλης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο πάρα πολύ
σύντοµα, προς υποστήριξη της τροπολογίας που έχει καταθέσει
το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι η 736/110, όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος. Να εξηγήσω τι ρυθµίζει αυτή η τροπολογία και
να πω γιατί κατετέθη σήµερα και είναι εκπρόθεσµη, δηλαδή σε
τι συνίσταται το κατεπείγον.
Η τροπολογία αυτή αφορά στην τοποθέτηση διοικήσεων νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από τα σχετικά και τα αρµόδια
Υπουργεία. Όπως ενδεχοµένως θυµάστε, µε τον ν.4735/2020 καθορίστηκε µια διαδικασία επιλογής αυτών των διοικήσεων. Η διαδικασία επιλογής αυτών των διοικήσεων περνά µέσα από τη
συγκρότηση ενός σώµατος στο οποίο την πρωτοβουλία εκκινήσεως αυτής της διαδικασίας κυρίως έχει το ΑΣΕΠ, διότι συµµετέχει µέλος του ΑΣΕΠ και συµµετέχει και εκπρόσωπος του
Νοµικού Συµβουλίου του κράτους.
Σε ορισµένους φορείς έχει λήξει η θητεία τους, µε αποτέλεσµα
σήµερα να υπάρχει ένα θέµα νόµιµης συγκρότησης και νόµιµης
αποφάσεως, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή η
οποία πρέπει να ξεκινήσει το ΑΣΕΠ.
Εκείνο το οποίο κάνει, λοιπόν, αυτή η τροπολογία είναι το
εξής: Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε
δίδεται η δυνατότητα να παραµένει η διοίκηση αυτή και να έχει
ουσιαστικά νοµιµότητα λήψης απόφασης, ώστε να µην υπάρχει
κενό στη διοίκηση του νοµικού προσώπου µέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία επιλογής του νέου διοικητικού συµβουλίου. Θεσπίζει εδώ και µια υποχρέωση των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων να ξεκινήσει η διαδικασία της επιλογής εντός προθεσµίας
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είκοσι ηµερών από τη χρονική στιγµή της λήξης της θητείας ή
άλλως από την παρούσα απόφαση, από την ψήφιση του νόµου.
Τι καλύπτουµε µε αυτό; Φροντίζουµε ώστε να µην υπάρξει
κενό διοικήσεως από τη µια µεριά, εποµένως νοµιµότητα συγκρότησης και λήψης απόφασης των εποπτευοµένων προσώπων
και από την άλλη µεριά να προχωρήσει µε ταχύτερο τρόπο η διαδικασία, καθώς τίθεται αυτή η προθεσµία.
Καταλαβαίνετε ότι αυτή κατατέθηκε εκπρόθεσµα, κυρίως γιατί
υπάρχει η κατεπείγουσα ανάγκη να µην υφίστανται νοµικά κενά
στη λήψη αποφάσεων, άρα έπρεπε να κατατεθεί. Υπάρχει κατεπείγον λόγος ο οποίος δικαιολογεί το να δεχθεί το Σώµα την εκπρόθεσµη κατάθεσή της και να την ψηφίσει ως εµπροθέσµως
κατατεθείσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου για να τοποθετηθεί επί της
τροπολογίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να µας πείτε γιατί δεν επεκτείνετε τον χρόνο. Δηλαδή τους
τρεις µήνες θα µπορούσατε να τους κάνετε έξι, ένα µεγαλύτερο
διάστηµα. Με τον τρόπο που έρχεται η τροπολογία δεν ξέρουµε
πότε πλέον θα αλλάξει η διοίκηση. Μήπως θα έπρεπε να το δείτε;
Γιατί όπως είναι η διάταξη, εµείς τουλάχιστον δεν δεσµευόµαστε
να την υπερψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπανάτσιου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε παλιές καραβάνες εδώ µέσα από ό,τι
ξέρετε. Αυτού του τύπου τις διατάξεις µπορούµε να τις δούµε
και πίσω από τα γράµµατά τους.
Μέχρι τώρα τι συνέβαινε; Μέσα σε τρεις µήνες έπρεπε να έχει
λυθεί η ιστορία. Σε κάποιους δεν λύνεται και εσείς ζητάτε τώρα
επ’ αόριστον επί της ουσίας -δεν βάζετε κανένα τέλος σε αυτόνα διορίζονται οι µεταβατικοί, να παίρνουν τα µόρια και επί της
ουσίας να ανατρέπεται η διαδικασία της διοίκησης. Δηλαδή, εδώ
πέρα ακόµα και το να λέτε για τους υπηρεσιακούς γραµµατείς
που θα κάνουν τις επιλογές µε βάση κάποια κριτήρια, µην αστειευόµαστε, ξέρουµε πολύ καλά πώς γίνονται οι υπηρεσιακοί
γραµµατείς και πώς λειτουργούν στα Υπουργεία.
Εδώ είναι µια σαφής διάταξη η οποία απελευθερώνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να διαλέγει στο σώµα της διοίκησης
όποιους θέλει επί πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και επ’ αόριστον να τους διορίζει. Εξάλλου φέρατε έναν νόµο για το ΑΣΕΠ
πριν από λίγο καιρό, τον νόµο 4765 για να αποσυµφορηθεί το
ΑΣΕΠ και τώρα λέτε ότι δεν προλαβαίνει το ΑΣΕΠ. Ενισχύστε το
ΑΣΕΠ να κάνει τη δουλειά ή πείτε αντί για τρεις µήνες, έξι µήνες.
Γιατί δεν υπάρχει όριο προς τα πίσω;
Όπως καταλαβαίνετε εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε µια
τέτοια τροπολογία που είναι κατά βάση εντελώς αντι-υπηρεσιακή, αναξιοκρατική και διευκολύνει απλά την Κυβέρνηση να
βάζει τους δικούς της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, µας απασχόλησε το ενδεχόµενο αυτό. Το λέω και για
τους δύο συναδέλφους που έχουν -αν θέλετε- µια αντίστοιχη κριτική θέση. Η εφαρµογή του νόµου τι λέει ουσιαστικά; Από τη χρονική στιγµή της λήξης της θητείας της διοικήσεως του νοµικού
προσώπου εντός τριών µηνών να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό λέει η αρχική διάταξη. Μας απασχόλησε µήπως
έπρεπε απλώς να παρατείνουµε -εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβληµα που υπάρχει- το χρονικό διάστηµα και να το κάνουµε, για
παράδειγµα έξι µήνες. Τι θα σήµαινε αυτό; Αυτό θα σήµαινε στην
πραγµατικότητα ότι δεν υπάρχει δέσµευση εκκινήσεως της διαδικασίας.
Εδώ στην πραγµατικότητα θα µπορούσαµε να έχουµε πάει σε
µια διαδικασία αναστολής της διαδικασίας αυτής, δηλαδή να µην
ξεκινάµε τη διαδικασία επιλογής. Εσείς αυτό µου προτείνετε
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τώρα, να αναστείλω τη διαδικασία επιλογής. Εγώ τι σας λέω; Σας
λέω ότι η διαδικασία επιλογής, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινά
εντός είκοσι ηµερών. Εσείς τι µου λέτε; «Βάλτε καταληκτική ηµεροµηνία», αυτό µου λέτε. Να έχουµε καταληκτική ηµεροµηνία
της διαδικασίας αυτής σε ένα όργανο που είναι ανεξάρτητη αρχή
-να του βάλω καταληκτική ηµεροµηνία!- για να βρεθούµε σε έξι
µήνες να συζητάµε την εκ νέου παράταση.
Άρα, αυτό που κάνουµε εµείς είναι να εµµένουµε στον νόµο.
Εµµένουµε στην εφαρµογή της διατάξεως. Η διάταξη λέει ότι ξεκινά η διαδικασία επιλογής. Άρα, όχι απλώς δεν αναστέλλουµε,
όπως µου λέτε εσείς, αλλά αντίθετα εµµένουµε και προχωράµε
τη διαδικασία προκειµένου αυτή να περαιωθεί. Το να βάλω εγώ
προθεσµία καταλήξεως στο ΑΣΕΠ είναι κάτι το οποίο δεν µπορώ
να το κάνω, γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή και θα κινηθεί µε τα δικά
του δεδοµένα.
Η σκέψη αυτή που κάνατε µας απασχόλησε και την απορρίψαµε, ακριβώς γιατί θα ήµασταν εκτεθειµένοι στην ακριβώς αντίθετη κριτική από αυτή που µας κάνετε τώρα.
Θεωρώ ότι είναι ορθή και άρτια η διάταξη. Εποµένως, εγώ θα
καλέσω το Σώµα να την υπερψηφίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε ένα
νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις, οι περισσότερες των οποίων είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας. Γι’ αυτό και εννοείται ότι λέµε
«ναι» στις περισσότερες τουλάχιστον των µεταρρυθµίσεων.
Κύριε Υπουργέ, να διαφωνούµε στο τι είδους µέτρα θα ληφθούν, να το καταλάβω. Να διαφωνούµε στο πότε αυτά τα µέτρα
θα ληφθούν για την επιχειρηµατικότητα που πλήττεται, να το καταλάβω. Αλλά να διαφωνούµε για την πραγµατικότητα, αυτό είναι
πραγµατικά ανησυχητικό.
Από τούτο εδώ το Βήµα αναφέρατε και µάλιστα επιδεικνύατε
τη µελέτη της ΓΣΕΒΕΕ ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λουκέτων. Να
σας δείξω και δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», η
οποία σίγουρα δεν είναι µε την Aντιπολίτευση. Τι λέει την Κυριακή; «Έρχονται λουκέτα και απολύσεις. Χάθηκαν 4 δισεκατοµµύρια σε εννιά µήνες στο λιανεµπόριο και έπεται συνέχεια».
Κύριε Υπουργέ, την απάντηση θα τη δώσετε. Δεν θα επιµείνω
άλλο στην ερµηνεία της πραγµατικότητας, εάν επίκειται σωρεία
απολύσεων ή λουκέτα. Δεν θα επιµείνω, γιατί είναι σαν να προσβάλλω τη νοηµοσύνη αυτού του επαγγελµατία, του εµπόρου ο
οποίος πλήττεται. Την απάντηση να τη δώσετε σε αυτούς που σήµερα στη Λάρισα παρέδιδαν τα κλειδιά της επιχείρησής τους για
να τα παραλάβει ο συνάδελφός σας, ο κ. Γεωργιάδης, σ’ αυτούς
που στη Θεσσαλονίκη χτες έκαναν το ίδιο και σε αυτούς που θα
το κάνουν την άλλη βδοµάδα, νοµίζω, στο Μέγαρο Μαξίµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω µέσα σε λίγα
λεπτά να αναφερθώ στα βασικά χρηµατοδοτικά εργαλεία τα
οποία είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα µε συγκεκριµένες προτάσεις.
Πρώτον, επιστρεπτέα προκαταβολή, το µοναδικό ίσως µέτρο
το οποίο στην αρχή ήταν σε θετική πραγµατικά κατεύθυνση. Βέβαια τώρα τελευταία είχαµε πολλές αδικίες.
Δεύτερον, τα δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Να θυµίσω πόσο πολύ διαφηµίστηκε στην κοινή γνώµη από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, από λαλίστατους Υπουργούς, η περιβόητη ρευστότητα των επιχειρήσεων µε τα δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
Να κάνω µια απλή ερώτηση. Αυτά τα δάνεια πόσοι άραγε σε
αριθµό µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες τα έχουν λάβει; Πάρα πολύ
λίγοι. Διότι οι τράπεζες εφαρµόζουν τα κλασικά, τα γνωστά τραπεζικά κριτήρια για τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Η εγγύηση, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτά τα δάνεια από το δηµόσιο
ανέρχεται µόλις στο 32%. Και επειδή δεν ακούτε προτάσεις, απόψεις και θέσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να σας πω ότι στη
Γερµανία είναι 72%. Επιχορηγείται, εγγυάται το 80% του ποσού
στο 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων. Άρα, η εγγύηση είναι
περίπου 32%.
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Τα πάγια είναι µια ρύθµιση η οποία άργησε. Κανείς δεν µπορεί
να τοποθετηθεί απέναντι. «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». Σε τρεις µήνες θα ξεκινήσει; Τέσσερις; Δύο; Η πιο βασική προϋπόθεση ποια είναι; Να έχει
ρυθµίσει ο δανειολήπτης το δάνειό του. Για να το κάνει αυτό τι
απαιτείται; Ρευστότητα.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο της οµιλίας µου, σε προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι είµαστε σε αδιέξοδο, ότι δεν
έχουµε επιχειρήµατα. Έρχοµαι σε προτάσεις στοχευµένες, συγκεκριµένες και ουσιαστικές, πιστεύω ουσιαστικές, αλλά νόµιµες.
Πρώτον, επιταγές. Πρόχειρη η ρύθµιση. Και να σας πω; Προχωράµε ένα βήµα παραπάνω. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Πρώτον, την επικροτούµε. Ποιος έχει µεγαλύτερο πρόβληµα, κύριε
Υπουργέ; Ο εκδότης της επιταγής ή οι κοµιστές; Μην ξεχνάτε ότι
η επιταγή αλλάζει πολλά χέρια. Να σας θυµίσω ότι δεν είµαστε
στο 1990. Όποιος εκδίδει επιταγές είναι υποχρεωµένος να έχει
τα αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια.
Πρόταση. Σας έχω κάνει και αναφορά. Προεξόφληση των επιταγών µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Θα πει κάποιος
«αυτό θέλει χρόνο να γίνει». Απάντηση, κύριε Υπουργέ: Τον Νοέµβριο του 2019, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε το πρόγραµµα factoring σε προεξόφληση επιταγών µε την εγγύηση του
ελληνικού δηµοσίου. Είναι πρόγραµµα το οποίο είχε δουλέψει η
προηγούµενη κυβέρνηση και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τώρα πού
είναι; Θα διαφωνήσετε ότι είναι συγκεκριµένη και υπαρκτή πρόταση; Υπάρχει αυτό το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα έχει εγκριθεί
το Νοέµβριο του 2019.
Δεύτερον, µισθώµατα. Είπατε πριν ότι τις ανάγκες δεν µπορούµε να τις καλύψουµε όλες. Προς τιµήν σας είπατε ότι είναι
δύσκολη η κατάσταση. Την πιο βασική όµως ανάγκη; Ξέρετε ποια
είναι η πιο βασική ανάγκη; Η ανάγκη να είναι βιώσιµη η επιχείρηση µετά την πανδηµία. Σήµερα ψηφίζουµε να πληρώσουµε τα
µισθώµατα, τα ενοίκια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Να
σας πω κάτι; Είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους.
Πρόταση για τα µισθώµατα, αλλά όχι πρόχειρη: Να απαλειφθεί
ως λόγος καταγγελίας της σύµβασης, µε κριτήρια όµως. Να µην
είναι εις βάρος των ιδιοκτητών. Έχω κάνει ερώτηση. Μέχρι τέλους του 2021 η πανδηµία να µην αποτελεί λόγο καταγγελίας
της µισθωτικής σύµβασης, να το πω έτσι απλά, να µην µπορεί να
διενεργηθεί έξωση µέχρι τέλος του 2021, αλλά µε κριτήρια συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω.
Τρίτον, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούµενων και
ελευθέρων επαγγελµατιών. Επιγραµµατικά: Η εισφορά ξέρετε
πολύ καλά ότι συνδέεται µε την εργασία. Αν κάποιος έχει εργασία, είναι υποχρεωµένος να δίνει εισφορές. Σωστά µέχρι εδώ;
Σωστά. Νοµίζω ότι δεν θα διαφωνήσουµε. Η εργασία έχει συνδεθεί µε το εισόδηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, όµως, γιατί
έχετε υπερβεί τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Έχει συνδεθεί. Άρα, πώς να πληρώσει κάποιος τις εισφορές του όταν δεν έχει εισόδηµα; Γι’ αυτό
θα χρησιµοποιήσω τη λέξη που πρέπει, κύριε Υπουργέ. Όχι το
«κούρεµα», όχι τη διαγραφή, αλλά την αναπροσαρµογή των
ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε τον τζίρο των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η τρίτη πρόταση και στοχευµένη.
Τελειώνω µε δυο κουβέντες για την απογραφή. Πραγµατικά
θα είναι εργαλείο, αρκεί να χρησιµοποιηθεί σωστά. Το δηµογραφικό αναδεικνύεται στο νούµερο ένα πρόβληµα για τη χώρα µας.
Να πω για τους αγρότες ότι θα απογραφούν και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κόκκαλη, έχετε
υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε,
για τον ειρµό της σκέψης.
Θα καταγραφούν οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Το σίγουρο
είναι ότι ούτε το 1/2 από αυτούς από τους οποίους θα καταγραφούν ως αγροτικές εκµεταλλεύσεις δεν θα είναι ενεργοί και
πραγµατικοί αγρότες. Γι’ αυτό η χώρα µας οφείλει να καταρτίσει
επιτέλους το µητρώο των ενεργών επαγγελµατιών και πραγµατικών παραγωγών.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Με την έγκριση του Σώµατος, για κάποιον προσωπικό λόγο
που σε µένα εξηγήθηκε, θα δώσω τον λόγο τώρα στην κ. Άννα
Ευθυµίου. Την καλώ να έρθει στο Βήµα. Μετά θα ακολουθήσουν
οι συνάδελφοι µε πρώτον τον κ. Σιµόπουλο, µετά ο κ. Γκιόλας, ο
κ. Λεονταρίδης κ.λπ. µε το σύστηµα Webex.
Κυρία Ευθυµίου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αποτελεί ένα θέµα έντονης επικαιρότητας -και µιλάω για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης- και επειδή
διαχρονικά ασχολούµαι µε κοινωνικά και εργασιακά θέµατα και
µε το θέµα αυτό, όπως επίσης έχω καταθέσει και αρµοδίως προτάσεις για κοινοβουλευτική δράση, θα ήθελα να κάνω µια µικρή
ειδική αναφορά από το Βήµα της Βουλής. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα για τον εργασιακό εκφοβισµό, γνωστό διεθνώς µε τον
όρο «mobbing».
Θα σας δώσω τρία στοιχεία: Πρώτον, οι γυναίκες κατά 77%
τείνουν περισσότερο να γίνονται στόχοι επιθέσεων. Δεύτερον,
στο 58% των περιπτώσεων το άτοµο οδηγείται σε προσωρινή ή
µόνιµη ανικανότητα να εργαστεί ξανά. Και τρίτον, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευρώπη µε ποσοστό 13%
στο mobbing, σύµφωνα µε έρευνα που διάβασα στην εφηµερίδα
«ΤΟ ΒΗΜΑ».
Στην Ελλάδα ξεκίνησαν πρόσφατα να ανοίγουν τα στόµατα
τόσο για σεξουαλικές επιθέσεις, όσο και για εκφοβισµό και βία
σε χώρους εργασίας. Οι γυναίκες έσπασαν τη σιωπή τους και µε
τόλµη κατήγγειλαν τον θύτη, ανοίγοντας έναν τεράστιο διάλογο
για τους λόγους που κρατούσαν τη σιωπή τους µέχρι τότε και
την επιλογή της χρονικής στιγµής για την αποκάλυψη ενός τέτοιου γεγονότος.
Η αποκάλυψη ενός τέτοιου γεγονότος θέλει πολύ θάρρος και
δύναµη. Ο εργασιακός εκφοβισµός δεν είναι µια µόδα ή µια τάση
που εµφανίζεται ανά τα χρόνια και µετά εξαφανίζεται, ούτε σταµατά αν κλείνουν τα στόµατα. Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει
όλα τα εχέγγυα για την ενθάρρυνση της αποκάλυψής του, αλλά
και όλα τα εχέγγυα για την τιµωρία του θύτη σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, προστατεύοντας το θύµα.
Ως προς το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, σε όλες τις διατάξεις
αναφέρθηκαν εκτενέστατα ο κύριος Υπουργός, ο εισηγητής µας
κ. Καράογλου και οι συνάδελφοι. Θα αναφερθώ στο κεφάλαιο
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που είναι πράγµατι πολύ θετικές διατάξεις. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται
κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής µισθώµατος για τους
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αντιστοίχως οι εκµισθωτές
παίρνουν ως επιδότηση το 80% του µισθώµατος, χορηγούνται
διευκολύνσεις σχετικά µε την πληρωµή αξιογράφων και µάλιστα
υπάρχει και αναδροµικότητα στις ρυθµίσεις και -πολύ σηµαντικόθεσπίζεται το µέτρο κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε τη
µορφή επιδότησης παγίων δαπανών. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτηµα των παραγωγικών φορέων που έρχεται τώρα και υλοποιείται και µάλιστα αποτελεί ένα νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά την οµιλία του κ. Κόκκαλη για
την αναπροσαρµογή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών, θα πω ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει γιατί
προσκρούει στην απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που
αναγκάστηκε να αλλάξει όλο το ασφαλιστικό σύστηµα και να
πάει όχι µε βάση το εισόδηµα, αλλά µε βάση συγκεκριµένες κλάσεις. Άρα, αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να βρει εφαρµογή.
Όλες, λοιπόν, αυτές οι ρυθµίσεις δίνουν πραγµατική ανάσα σ’
αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Στη δύσκολη αυτή φάση που βιώνουµε νιώθω την ανάγκη να
επαναλάβω για ακόµα µια φορά από το Βήµα της Βουλής τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που πολύ ορθώς πράττει
η Κυβέρνηση για τρεις λόγους. Διότι, πρώτον, είναι επιχειρήσεις
που αποδίδουν άµεσα, είναι επιχειρήσεις αµέσου αποδόσεως.
Δεύτερον, γιατί εξασφαλίζουν οκτώ στις δέκα θέσεις εργασίας.
Και τρίτον, γιατί φυσικά λειτουργούν ως εξισορροπητικό αντίβαρο στη µονοκαλλιέργεια του τουριστικού προϊόντος, της
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οποίας διαπιστώσαµε τις ζοφερές συνέπειες αυτό το καλοκαίρι.
Η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων διέρχεται από δύο
στάδια. Πρώτον, τι κάνουµε τώρα κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και µέχρι το υγειονοµικό τέλος αυτής. Δεύτερον, τι θα γίνει
την επόµενη µέρα, δηλαδή πώς θα στηριχθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την «αποσωλήνωση» της οικονοµίας και µετά.
Τα πρόσθετα µέτρα που ψηφίζουµε σήµερα στο νοµοσχέδιο
αυτό καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου σταδίου. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και το ξέρουµε όλοι εδώ. Η πρώτη κορυφαία παράµετρος της εξίσωσης αυτής είναι τα ταµειακά διαθέσιµα. Η
δεύτερη συνιστώσα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης
της χρονικής διάρκειας της πανδηµίας. Η τρίτη συνιστώσα είναι
ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτίµησης ενδεχόµενου νέου εγκλεισµού, lockdown, καθώς και της χρονικής διάρκειας αυτής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας µα κανένας από εµάς
τον προηγούµενο Μάρτιο δεν φανταζόταν ότι σε έναν χρόνο από
τώρα περίπου θα συζητούσαµε για τρίτο εγκλεισµό. Φανταστείτε, λοιπόν, τι θα γινόταν αν ρίχναµε εµπροσθοβαρώς όλα τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία τον Μάιο που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα
θα ήταν πολύ πιο δυσχερής η αντιµετώπιση της κατάστασης
αυτής.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνει µια λελογισµένη
διαχείριση και ρίχνει ολοένα και περισσότερα χρηµατοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του εφικτού.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της πολύ δύσκολης εξίσωσης θα
ήθελα να τοποθετηθώ για ένα σοβαρό θέµα. Όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Πίσω, όµως, από τις επιχειρήσεις -και σε αυτές
εντάσσεται και ένας µεγάλος αριθµός οικογενειακών επιχειρήσεων- υπάρχει και ο επιχειρηµατίας οικογενειάρχης, ο οποίος
πρέπει να καλύψει και τις βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειάς
του. Αυτός, όµως, προς το παρόν δεν έχει λάβει καµµία επιδότηση, όπως έχει λάβει ο εργαζόµενος ή ο φοιτητής την επιδότηση ενοικίου και πρέπει να βρει έναν τρόπο να καλύψει τις
ανάγκες της οικογένειάς του.
Τα λέω αυτά γιατί έχω γνώση του προβλήµατος αυτού, καθώς
έρχοµαι σε διαρκή επαφή και διάλογο µε τους παραγωγικούς
φορείς τόσο σε γενικό επίπεδο, όπως µε τον πρόεδρο του ΓΣΕΒΕΕ, όσο και σε τοπικό επίπεδο µε τον πρόεδρο του Εµπορικού
Συλλόγου και προέδρους επιµελητηρίων. Μεταφέρω λοιπόν την
πραγµατική κατάσταση, έχουσα πλήρη αντίληψη ότι είναι µια
πολύ δύσκολη εξίσωση. Όµως, σ’ αυτήν την εξίσωση θα ήταν
επωφελές να ληφθεί κι αυτό υπ’ όψιν.
Τώρα ως προς το δεύτερο στάδιο, πραγµατικά η Κυβέρνηση
θέτει σε προτεραιότητα τις επιχειρήσεις µετά την «αποσωλήνωση»
της οικονοµίας. Άκουσα και τον κ. Σταϊκούρα να λέει προχθές ότι
αν χρειαστεί, θα δώσουµε και πλέον των 7,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένη, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η καθετοποίηση της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, γιατί
όποια επιχείρηση πραγµατικά πονά, αυτή θα λάβει και τη µεγαλύτερη ενίσχυση, όπως είναι ο επισιτισµός που πονά πάρα πολύ
αυτήν την περίοδο.
Βέβαια στη συζήτηση για την επόµενη µέρα θεωρώ υποχρέωσή µου να µεταφέρω το αίτηµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη µη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, το
οποίο θα ήταν επωφελές να εξεταστεί εξαντλώντας όλα τα όρια
της οικονοµίας για τον βαθµό στον οποίον αυτό µπορεί να ικανοποιηθεί.
Κλείνοντας, ασχέτως των προσωπικών οπαδικών προτιµήσεων, είναι εύλογο ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης να ενδιαφέροµαι ζωηρά για όλα τα αθλητικά σωµατεία της Θεσσαλονίκης. Θα
ήθελα να τονίσω την ωφέλεια που θα προκύψει για το Σωµατείο
ΗΡΑΚΛΗΣ µε την παραχώρηση ακινήτων σ’ αυτόν για την άµεση
εξυπηρέτηση των αθλητικών του αναγκών και των αθλητικών του
σκοπών. Πρόκειται για ένα ιστορικό σωµατείο που έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στα αθλητικά και κοινωνικά δρώµενα και
της πόλης µας αλλά και της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαρι-
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στούµε για τη συνέπεια στον χρόνο.
Πριν δώσω τον λόγο στους συναδέλφους που θα τοποθετηθούν µε Webex, θα ήθελα να πω σε όλους και να τους παρακαλέσω, επειδή δεν ακούνε το ρολόι και τον ήχο που κτυπάει και
προειδοποιεί, να βγάλουν από το χέρι τους το ρολόι και να το
βάλουν µπροστά. Ο χρόνος που δίδεται είναι έξι λεπτά και µε την
ανοχή πάει στα επτά. Γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω, για να µην
έχουµε διακοπές, όλοι όσοι θα µιλήσουν να έχουν µπροστά τους
ρολόι, έτσι ώστε στα έξι λεπτά να πηγαίνουν στην τελευταία σελίδα, προκειµένου σε ένα λεπτό να κλείνουν την τοποθέτησή
τους.
Ξεκινάµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιο
Σιµόπουλο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, να πούµε καλού-κακού Α’ Θεσσαλονίκης.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε µεγάλη χαρά, διαβάζοντας το νοµοσχέδιο -προς τον κύριο
Υπουργό απευθύνοµαι- είδα κατ’ αρχάς ότι περιλαµβάνει µια
ρύθµιση για τη Λαυρεωτική, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Όµως, µε µεγάλη µου λύπη παρατήρησα ότι δεν περιλαµβάνεται
κάτι αντίστοιχο για τα ανταλλάξιµα κτήµατα, οικόπεδα και κατοικίες στην Καλαµαριά. Γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι είναι ένα
θέµα το οποίο έχει τεθεί εδώ και έναν χρόνο. Εδώ και έναν χρόνο
εκατοντάδες οικογένειες µε χιλιάδες µέλη στην Καλαµαριά είναι
όµηροι αυτής της κατάστασης.
Περιµένουµε -γνωρίζω την ευαισθησία και της Κυβέρνησης και
του Υπουργού- να λυθεί το θέµα άµεσα, όπως λύθηκε και µε τη
Λαυρεωτική. Κατανοώ πλήρως ότι σήµερα το Υπουργείο «τρέχει»
τα θέµατα της πανδηµίας. Κατανοώ ότι δεν πρέπει να γίνει, όπως
και ο ίδιος είπε, κανένα λάθος. Όµως και εδώ, εδώ και έναν
χρόνο, λένε συνεχώς στους ανθρώπους ότι επίκειται το νοµοσχέδιο για τα ανταλλάξιµα και σε ένα επόµενο στάδιο πιθανώς και
για τα κατασχεµένα.
Ένα δεύτερο θέµα, το οποίο θα ήθελα µε την ευαισθησία που
τον διακρίνει να βγει και να το χειριστεί, είναι το θέµα των δόσεων για τον φόρο κληρονοµιάς όσων ανθρώπων χάθηκαν είτε
από την πανδηµία είτε χωρίς την πανδηµία µέσα στο 2020, διότι
µέσα στην οικονοµική κρίση καλούνται κάποιοι άνθρωποι να πληρώσουν έναν φόρο κληρονοµιάς, ο οποίος ξεπερνά τις δυνατότητές τους. Θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο αυτός ο φόρος
κληρονοµιάς να καταβάλλεται µε δόσεις.
Τρίτον, όσον αφορά κάποιες παρεµβάσεις, πιστεύω ότι αυτό
θα γίνει. Όπως έχει γίνει για άλλες επιδοτήσεις του ελληνικού
δηµοσίου θα πρέπει να γίνει και για τις επιδοτήσεις των µικρών
επαγγελµατιών, οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί από τις περιφέρειες
λόγω της πανδηµίας. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο «έτρεξε»,
είναι ένα πρόγραµµα που ήδη µπορούν και εκταµιεύονται πόροι
και πρέπει να το δουν µέσα στα πλαίσια των µέτρων για τον
COVID.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του νοµοσχεδίου. Η πανδηµία προφανώς δεν είναι φαινόµενο ελληνικό και επίσης ούτε η οικονοµική κρίση είναι ένα φαινόµενο ελληνικό. Ουσιαστικά είναι ένα
παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα.
Κατανοώ την ανάγκη της Αντιπολίτευσης για αντιπολίτευση ή
να σηκώνει τον πήχη, φτάνει όµως στο σηµείο να ζητά τον τετραγωνισµό του κύκλου από την Κυβέρνηση. Ζητά συνεχώς περισσότερους πόρους. Ζητά συνεχώς περισσότερα οικονοµικά
µέτρα. Ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι δεν πρέπει να µπούµε σε µνηµόνια, ενώ επίσης δεν θέλει να «τρέξει» το
κυβερνητικό έργο εν µέσω πανδηµίας. Φέρνει µεταρρυθµιστικά
νοµοσχέδια η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση δεν τα ψηφίζει.
Επίσης, ακούσαµε ότι θα αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό. Προφανώς είναι δυναµική η κρίση, άρα και ο χειρισµός της.
Θα έλεγα στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι αυτός ο δρόµος µπορεί να είναι µακρύς. Στο τέλος του
µπορούν να ισχυριστούν ότι η πανδηµία ήταν κάποια συνωµοσία
του Κυριάκου Μητσοτάκη µε την «COSCO», ώστε να ανακαλυφθεί και ο ιός στη Γουχάν. Δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Θεωρώ
ότι είναι σε λάθος δρόµο και ο ελληνικός λαός τούς παρατηρεί.
Η Κυβέρνηση χειρίζεται ορθοβαρώς τα µέτρα για την πανδηµία. Ανάλογα µε την εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης παίρνει και
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τα µέτρα και αυτό αποδεικνύεται και από το νοµοσχέδιο αυτό,
όπως και από τις τελευταίες της πράξεις. Η επιστρεπτέα έγινε
µη επιστρεπτέα κατά 50%, ενώ φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόµενο
ακόµη και µη επιστρεπτέο να είναι το 50% από τις πρώτες δόσεις.
Τα µισθώµατα πλέον όσον αφορά τους εκµισθωτές δεν αντισταθµίζονται µε φορολογικές απαλλαγές, αλλά µε χρηµατοδοτική παρέµβαση, µε χρήµατα µετρητά στους λογαριασµούς
τους. Επίσης, για πρώτη φορά για Ιανουάριο και Φεβρουάριο και
οι εταιρείες και τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι εκµισθωτές,
µπορούν µε 60% να χρησιµοποιήσουν αυτό το ευεργέτηµα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα των επιταγών. Κάνει ένα βήµα σηµαντικό για τους κοµιστές. Ας µην το ξεχάσουµε αυτό. Όποιοι κοµιστές έχουν στα χέρια τους επιταγές µεγαλύτερες από το 50%
από τον µέσο όρο του µηνιαίου τζίρου τους το 2020, µπορούν
και αυτοί να µπουν στο θέµα της αναστολής.
Επίσης, θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό το θέµα της επιδότησης
των παγίων. Μαζί µε τη ρύθµιση για την επιστρεπτέα προκαταβολή θα είναι τα κύρια µέτρα στήριξης της αγοράς.
Επίσης, βλέπω µε θετικό µάτι ότι δεν αναφερόµαστε πολύ σε
µεγάλη επέκταση των προγραµµάτων εγγυοδοσίας. Τα προγράµµατα εγγυοδοσίας, επειδή ουσιαστικά πέρασαν µέσα από
τις τράπεζες, δεν έφτασαν σε αυτούς που πραγµατικά είχαν µεγάλη ανάγκη. Άρα, λοιπόν, το βάρος πρέπει να δοθεί, όπως δίνεται, στην επιδότηση των δαπανών και επίσης στην επιστρεπτέα
προκαταβολή.
Θέλω και εγώ να πω δυο λόγια για τον ΗΡΑΚΛΗ. Χωρίς τον
ΗΡΑΚΛΗ στην Α’ Εθνική είναι πολύ πιο φτωχό όχι µόνο το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλης της Ελλάδος και πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις από τους φιλάθλους, από
την διοίκηση και βέβαια και από την πολιτεία -όταν µπορεί- ώστε
να ξαναβρούµε τον ΗΡΑΚΛΗ στην Α’ Εθνική.
Τέλος όσον αφορά την απογραφή, την θεωρώ ένα µέτρο εξαιρετικά σηµαντικό, µια παρέµβαση που θα χρησιµοποιηθεί κυρίως
για να µειώσουµε πάρα πολύ την υπογεννητικότητα.
Στο σηµείο αυτό, όµως, θέλω να σηµειώσω κάτι. Παρά αυτά
τα οποία ακούω -και πρέπει να γίνουν- ότι η υπογεννητικότητα
θα µειωθεί αν πραγµατικά µειωθεί η ανεργία και αν έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες, οι µανάδες µας και τα κορίτσια µας να
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, πρέπει αυτό
να συνδυάζεται και µε επιδοµατική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να τοποθετηθείτε για την
τροπολογία του κυρίου Βορίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γίνεται
δεκτή η τροπολογία που υποστήριξε ο κ. Βορίδης πριν λίγο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λεονταρίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι τραγικό ότι ενώ στον λαό µας σε έκτακτες καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως είναι τώρα το πρόβληµα της
πανδηµίας, ενεργοποιείται το ένστικτο συλλογικής επιβίωσης
γιατί βρίσκεται αντιµέτωπος µε υπαρξιακή απειλή και είναι ενωµένος, η Αντιπολίτευση, αντίθετα από όλα όσα γίνονται, να προσπαθεί να εκµεταλλευτεί την υγειονοµική κρίση και να διχάζει
τους πολίτες µε σαθρά και έωλα επιχειρήµατα που δεν στέκουν.
Όταν εν µέσω πανδηµίας ο ΣΥΡΙΖΑ προσκαλεί σε συγκεντρώσεις, όταν επιρρίπτει ευθύνες στην Κυβέρνηση για το ζήτηµα των
εµβολίων, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη των πολιτών που βλέπουν
πως αυτό είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα µε τις φαρµακοβιοµηχανίες, όταν συµπεριφέρεται µε όρους και κλισέ του παρελθόντος, σηµαίνει ότι αδυνατεί να µελετήσει την πραγµατικότητα. Τα
εργαλεία που χρησιµοποιεί έχουν πλέον σκουριάσει.
Η Κυβέρνηση αντιθέτως δίνει καθηµερινά έναν τιτάνιο αγώνα
µε πρώτη φροντίδα τον άνθρωπο και τη δηµόσια υγεία και ταυ-
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τόχρονα µε στήριξη των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων, των οικονοµικά αδυνάτων µε το βλέµµα πάντοτε στην επόµενη µέρα.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα έχουν αποτρέψει µια ανεξέλεγκτη
εκτίναξη της ανεργίας. Πρέπει, όµως, να τονωθούν µε τη σωστή
διαχείριση και αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται στη διενέργεια
απογραφής έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στόχος της απογραφής από την Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι οι
απογραφές κτηρίων, πληθυσµού, κατοικιών, γεωργίας και κτηνοτροφίας, η κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και ο αναπτυξιακός σχεδιασµός και προγραµµατισµός.
Θλίβοµαι, όµως, γιατί στην απογραφή πληθυσµού και κατοικιών στην περιφέρεια της χώρας, δηλαδή στα χωριά µας, θα βρεθούµε προ µιας δυσάρεστης έκπληξης: Συρρίκνωση του
πληθυσµού και σπίτια ακατοίκητα, µείωση των αγροτών και κτηνοτρόφων και γήρανση του αγροτικού πληθυσµού, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Οι δε προβλέψεις για τον πληθυσµό της Ελλάδας µετά από είκοσι χρόνια είναι δυσοίωνες. Θα είµαστε κατά ένα εκατοµµύριο
λιγότεροι, κατά το απαισιόδοξο σενάριο, και κατά µισό εκατοµµύριο λιγότεροι, κατά το αισιόδοξο, και σε κάθε περίπτωση, µε
συνεχώς αυξανόµενο µέσο όρο ηλικίας. Μόνο το 2019 είχαµε σαράντα χιλιάδες θανάτους περισσότερους από τις γεννήσεις.
Οφείλουµε να θέσουµε, έστω και τώρα, νέα θεµέλια µιας σύγχρονης δηµογραφικής πολιτικής της χώρας, γιατί το δηµογραφικό πρόβληµα αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή του έθνους,
αποτελεί «ωρολογιακή βόµβα» και µείζον εθνικό πρόβληµα.
Είναι πολύ σηµαντικό που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη δηµιουργία και λειτουργία Υφυπουργείου Δηµογραφικής Πολιτικής
και Οικογένειας, που θα ασχοληθεί µε αυτά τα ζητήµατα.
Το νοµοσχέδιο, επίσης, προβλέπει σηµαντική στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης: Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων, διευκολύνσεις για την εξόφληση επιταγών και επιδότηση παγίων
δαπανών, που δίνουν «ανάσα» στις επιχειρήσεις σ’ έναν µαραθώνιο δρόµο, για να µείνουν όρθιες την επόµενη µέρα της πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση
καταβολής ενοικίου για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2021
οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές µε κρατική εντολή.
Συµπεριλαµβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεµπορίου,
ανεξάρτητως αν λειτουργούν µε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εµπορίου ή µε παράδοση κάτ’ οίκον, οι επιχειρήσεις
της εστίασης, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν µε διανοµή προϊόντων ή και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστηµα, τα
κοµµωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισµού και αθλητισµού, τα γυµναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή.
Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισµού, όπως
ξενοδοχεία, καταλύµατα, τουριστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις
µεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση
των µετακινήσεων από νοµό σε νοµό.
Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο είναι η διευκόλυνση επαγγελµατιών και επιχειρήσεων σχετικά µε την αναστολή πληρωµής αξιογράφων, δηλαδή επιταγών και συναλλαγµατικών.
Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι
αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, οι οποίες εισπράττονται
το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος
2020.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση προχωρά σε ένα σηµαντικό µέτρο
στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδηµία µε
τη µορφή της επιδότησης πάγιων δαπανών, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε
οφειλή. Στις πάγιες δαπάνες περιλαµβάνονται ενδεικτικά µισθοί
υπαλλήλων και συγκεκριµένες λειτουργικές δαπάνες.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι η εστίαση έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνέπειες της πανδηµίας. Με δεδοµένο ότι
υπάρχει και η απειλή ενός τρίτου «κύµατος» σε ό,τι αφορά την
πανδηµία και αποµακρύνεται ο χρόνος λειτουργίας αυτών των
επιχειρήσεων, για να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις εστία-
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σης την επόµενη µέρα και να επιβιώσουν απαιτούνται στοχευµένα µέτρα επιπλέον όσων θεσµοθετήθηκαν, όπως:
Παράταση µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, προτεραιότητα
λόγω µεγάλου χρόνου κλεισίµατος των επιχειρήσεων αυτών στην
επιδότηση των πάγιων δαπανών τους, δηλαδή µισθοί υπαλλήλων,
νερό, ηλεκτρικό ρεύµα, δηµοτικά τέλη, ώστε να διατηρήσουν τον
προσωπικό τους και να µην υπάρξει έκρηξη της ανεργίας. Επίσης, χρηµατοδοτικά εργαλεία µετά την επανεκκίνηση, τα οποία
µπορούµε να συζητήσουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φυσικά, αναφέρθηκε και άλλος συνάδελφος στο θέµα που επιλύει τα ανταλλάξιµα οικόπεδα. Και στον Νοµό Σερρών υπάρχει
τεράστιο ζήτηµα και εκκρεµότητες, όπου εδώ και χρόνια παραµένουν άλυτα. Οπωσδήποτε, πρέπει να τα λύσουµε συνολικά. Το
ίδιο και σε άλλους νοµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε έκτακτες και δύσκολες συνθήκες η αξία της αλληλεγγύης χαρακτηρίζει την ποιότητα και τον
πολιτισµό της Ελληνικής Δηµοκρατίας µας και σ’ αυτή τη βάση
τον πρώτο ρόλο τον έχει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
που δίνει τη µάχη ενωµένη στην πρώτη γραµµή µαζί µε τους λειτουργούς της δηµόσιας υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η γενική θετική διαχείριση της πανδηµίας, τα ψηφιακά άλµατα
του τελευταίου χρόνου, η ενίσχυση σε προσωπικό, εντατικές και
δοµές στο σύστηµα υγείας θα είναι κληρονοµιά της κρίσης, µε
τα όποια λάθη, που µας έκαναν σοφότερους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Όπως προείπα, όλοι να έχετε το ρολόι δίπλα σας, γιατί δεν
ακούτε το κουδούνι που προειδοποιεί.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον τίτλο
του νοµοσχεδίου θα µπορούσε εύκολα να συµπεράνει κανείς ότι
στη σηµερινή Ολοµέλεια συζητάµε ένα νοµοσχέδιο καθαρά τεχνικό, που θα διευκρινίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την οµαλή διεξαγωγή της απογραφής του 2021. Ωστόσο, µόνο
τεχνικό και διαδικαστικό δεν είναι. Το παρόν σχέδιο νόµου χρήζει
άµεσης και επείγουσας πολιτικής προσοχής.
Κύριε Υπουργέ, πίσω από την απογραφή των πολιτών θα πρέπει πρώτα να εξετάσουµε την απογραφή των δικών σας πολιτικών. Οι αριθµοί, δυστυχώς, είναι άκρως απογοητευτικοί και
πλήρως αποκαλυπτικοί.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων. Το 2019 χάσαµε µια Κοζάνη, το 2018 ένα Ρέθυµνο, το 2017 µια Καρδίτσα, συνολική µείωση δεκαετίας
διακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τρεις ψυχές.
Απέναντι σε όλα αυτά η Κυβέρνηση αδυνατεί να καταθέσει ένα
συνολικό πρόγραµµα µε συγκεκριµένες προτάσεις και ουσιαστικές πολιτικές για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο η αρµόδια διακοµµατική επιτροπή που συνεστήθη µετά από πρωτοβουλία του
Κινήµατος Αλλαγής κατέληξε σε ένα πόρισµα τον Μάρτιο 2019,
µε συγκεκριµένες προτάσεις και συµπεράσµατα, το οποίο θα
µπορούσατε κάλλιστα, κύριε Υπουργέ, να χρησιµοποιήσετε ως
κατευθυντήριο οδηγό σήµερα.
Αντ’ αυτού, εσείς το αγνοείτε επιδεικτικά σαν να µην σας απασχολεί αυτή η αρνητική πληθυσµιακή εξέλιξη που συντελείται
στη χώρα µας και, µάλιστα, εν καιρώ πανδηµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε ότι η απογραφή θα καταγράψει µείωση του πληθυσµού. Έχουµε και γνώση και επίγνωση ως προς την τραγική καθηµερινή εξέλιξη της πανδηµίας
στη χώρα µας.
Μην προσπαθείτε, όµως, εσείς και κανείς άλλος πίσω από το
µανδύα της πανδηµίας να κρύψουµε το µείζον δηµογραφικό πρόβληµα για τη χώρα µας, το οποίο προϋπήρχε.
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Αν πραγµατικά νοιαζόσασταν γι’ αυτή την πληθυσµιακή συρρίκνωση που λαµβάνει γιγαντιαίες διαστάσεις στις µέρες µας, θα
είχατε αναλάβει προ πανδηµίας άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες.
Θα είχατε φροντίσει πριν ξεσπάσει αυτός ο εφιάλτης της πανδηµίας µε τους ιούς και τις µεταλλάξεις να περιορίσετε µε διάφορα
µέτρα σηµαντικά την υπογεννητικότητα και θα είχατε µεριµνήσει
για την εξάλειψη του τεράστιου κύµατος µετανάστευσης των
νέων επιστηµόνων µας προς το εξωτερικό. Θα είχατε στηρίξει
τους νησιώτες, τα νησιά µας και την οικονοµία τους. Θα είχατε
δηµιουργήσει ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον σε πιο ευνοϊκές
συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πραγµατοποιήσουµε µια φιλική επίσκεψη, για παράδειγµα στα διαπόντια νησιά που βρίσκονται στην περιοχή µου, στην Ερείκουσα, στους Οθωνούς, στο
Μαθράκι, θα αντιληφθούµε όλοι µας ότι από πληθυσµιακής άποψης ζούµε καταστάσεις πολέµου. Η κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού ήρθε και έπληξε κυρίως τους πληθυσµούς και τις
περιοχές της χώρας που έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία και µικρότερη προστασία και που δεν είναι άλλοι από τους νησιώτες
και τις νησιωτικές περιφέρειες. Είναι περιοχές που εξαρτώνται
άµεσα από τον τουρισµό και στις οποίες η πανδηµία έχει δώσει
το τελειωτικό χτύπηµα.
Αντί να σκύψετε µε ενδιαφέρον και ουσιαστικότητα πάνω από
το πρόβληµα, λειτουργείτε µε οριζόντιες κοινές αποφάσεις,
χωρίς να αντιλαµβάνεστε την πραγµατικότητα που είναι ξεκάθαρη.
Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να εξισώνετε σήµερα τον βενζινοπώλη, τον ταξιτζή, τον εστιάτορα της Κέρκυρας µε αυτόν της
Κοζάνης ούτε και τον έµπορο παπουτσιών στη Ρόδο µε τον έµπορο παπουτσιών στη Φλώρινα ή στα Τρίκαλα. Όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες των νησιών επλήγησαν ανοµοιόµορφα σε
σχέση µε όσα έχουν υποστεί οι ανάλογες επιχειρήσεις στην ηπειρωτική χώρα, καθώς ο τουρισµός υπέστη το µεγαλύτερο πλήγµα
από την πανδηµία.
Αντί να εκµεταλλευτούµε τη νησιωτικότητα της χώρας µας,
αντί να θωρακίσουµε τα νησιά µας από την πανδηµία, αντί να ρίξουµε το βάρος της προστασίας στον ενδελεχή έλεγχο του πληθυσµού τους λόγω των µετρηµένων πυλών εισόδου λόγω της
νησιωτικότητας, τα ρίξαµε κι αυτά -τα νησιά- όπως και όλες τις
άλλες περιοχές στο ίδιο τσουβάλι. Οριζόντια µέτρα για όλους.
Κλείσατε τα µάτια στα πλεονεκτήµατα που έχουν τα νησιά µας
και τα οποία θα µπορούσαµε να τα αξιοποιήσουµε στην πανδηµία
που βιώνουµε. Ολιγάριθµες κοινωνίες, µετρηµένες πύλες εισόδου και άρα, πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος.
Πολύ φοβάµαι δε µε τις διαστάσεις που λαµβάνει καθηµερινά
η πανδηµία ότι αν δεν λάβετε άµεσα µέτρα τώρα, η κατάσταση
στη νησιωτική Ελλάδα θα επιδεινωθεί και τα πληθυσµιακά στοιχεία δεν θα είναι απλά συµπυκνωµένα ή ελαχιστοποιηµένα. Θα
είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στα ελληνικά νησιά είναι επείγουσα και
επιβεβληµένη η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων για την εξασφάλιση της συνοχής µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι σταθµισµένα, παίρνοντας µεταξύ άλλων κριτήρια που
σχετίζονται µε τα δηµογραφικά, τα κοινωνικά, τα οικονοµικά, τα
γεωστρατηγικά δεδοµένα και µπορούν να αφορούν µεταξύ
άλλων σε εξορθολογισµό των µεταφορικών συνδέσεων των νησιωτών, σε µειωµένους συντελεστές φορολόγησης, στη διάθεση
πόρων για ενίσχυση των υποδοµών υγείας και εκπαίδευσης, στην
ενίσχυση της εργασίας, της επιχειρηµατικότητας.
Για τα νησιά µας χρειάζονται στοχευµένα τοµεακά µέτρα, αλλά
και περιφερειακά προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης και
της επιχειρηµατικότητας, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των
επιχειρήσεων, όχι διαµορφωµένα σε λογικές και δείκτες που να
είναι προσαρµοσµένοι στα δεδοµένα της ηπειρωτικής χώρας,
αλλά µε ειδικά διαµορφωµένα κριτήρια.
Είδαµε την αποτυχία του προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία, όπου πλήθος επιχειρήσεων του τουρισµού και των
υπηρεσιών και του εµπορίου δεν µπόρεσαν τελικά να ενταχθούν
στις χρηµατοδοτήσεις παρ’ ότι επλήγησαν περισσότερο από
άλλες επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης. Γιατί οι συγκε-
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κριµένοι πόροι των προγραµµάτων ενίσχυσης δεν ήταν κατανεµηµένοι έτσι όπως θα έπρεπε. Το δε πρόγραµµα δεν είχε χαρακτηριστικά νησιωτικής περιφέρειας, αλλά χαρακτηριστικά της
περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η οικονοµία των νησιών είναι εύθραυστη, πόσω µάλλον εν καιρώ πανδηµίας, όταν ο τουρισµός που
αποτελεί τη βασική βιοποριστική δραστηριότητα των νησιών έχει
πια βυθιστεί. Επιβάλλεται, λοιπόν, η υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου που θα στηρίξει τα νησιά και τους ανθρώπους
τους µε συγκεκριµένες πολιτικές και στοχευµένα µέτρα.
Οφείλουµε και πρέπει να γίνει σηµείο αναφοράς της πολιτικής
µας και σαφές µήνυµα, αν θέλετε, προς τις τοπικές κοινωνίες των
νησιών µας από το απόµακρο, θα έλεγα εγώ, αθηνοκεντρικό κράτος η άµεση µείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε όλη τη νησιωτική
χώρα, αλλά και οι µειωµένοι συντελεστές φορολόγησης για τα
µικρά νησιά συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες τους.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κλάδος της εστίασης
απειλείται µε αφανισµό. Η ανεργία εκτοξεύεται και αποκτά µακροχρόνια χαρακτηριστικά πια. Χιλιάδες συµπολίτες µας που
δραστηριοποιούνται στα επαγγέλµατα συναφή µε τον τουρισµό,
χιλιάδες επιχειρήσεις γύρω από τον τουρισµό και τον επισιτισµό
ξαφνικά βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται από τις ολέθριες
συνέπειες της πανδηµίας. Επιβάλλεται εδώ και τώρα αλλαγή πολιτικής. Χρειάζονται ξεκάθαρες λύσεις και σαφείς απαντήσεις.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, προτού να
είναι αργά βάλτε τους ανθρώπους πάνω από την οικονοµία και
όχι την οικονοµία πάνω απ’ τους ανθρώπους. Υλοποιήστε µια
άλλη πολιτική µε επίκεντρο τον άνθρωπο, που θα ξεκινά και θα
καταλήγει στον άνθρωπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπιάγκη, γιατί ήσασταν συνεπής και στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Πασχαλίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσεται στα πλαίσια της τεράστιας προσπάθειας που
καταβάλλει η Κυβέρνηση να εξοµαλύνει τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τοµείς της
οικονοµίας. Και µπορεί πράγµατι να πρόκειται για έναν δυσεπίλυτο γρίφο, ωστόσο αποδεικνύεται ότι και σε αυτή τη µεγάλη δοκιµασία η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το επιτελείο
του Υπουργείου Οικονοµικών, στους οποίους οφείλονται πολλά
συγχαρητήρια για τον άοκνο αγώνα που δίνουν εδώ και πολλούς
µήνες, ανταποκρίνονται επάξια.
Το πρώτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου περιλαµβάνει 25
άρθρα που αφορούν τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών του
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς το 2021
είναι ένα έτος απογραφής του πληθυσµού. Οι απογραφές πληθυσµού, κατοικιών και κτιρίων διενεργούνται ανά δεκαετία µε
σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά µε τον οικοδοµικό
πλούτο της χώρας, καθώς και τα δηµογραφικά, οικονοµικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Μάλιστα, απογραφές θα διενεργηθούν σε όλα τα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η φετινή απογραφή ίσως είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, καθώς
θα πραγµατοποιηθεί στη σκιά της πανδηµίας του κορωνοϊού,
αλλά και µετά από µια δεκαετία οικονοµικής ύφεσης που οδήγησε σε µια µαζική µετανάστευση, κυρίως νέων ανθρώπων.
Παράλληλα, η δεκαετία που διανύσαµε από την προηγούµενη
απογραφή ήταν µια περίοδος που αυξήθηκαν σηµαντικά οι µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς τη χώρα µας.
Άλλωστε, το 2021 θα είναι µια κοµβική χρονιά και για την Ελληνική Στατιστική Αρχή στον τοµέα των απογραφών καθώς θα
γίνει ψηφιακά σε µεγάλο βαθµό. Κι αυτό διότι αν και η διενέργεια
της απογραφής πληθυσµού κατοικιών είχε σχεδιαστεί να πραγµατοποιηθεί µε την παραδοσιακή µέθοδο, δηλαδή µε τη συλλογή
των στοιχείων µε έντυπα ερωτηµατολόγια, οι έκτακτες συνθήκες
που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδηµίας επέβαλλαν την αναπροσαρµογή του αρχικού σχεδιασµού και πλέον θεσµοθετείται
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η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών κι όπου αυτή δεν
είναι δυνατή, η συλλογή των στοιχείων θα πραγµατοποιείται µε
συνέντευξη τηλεφωνικά ή µε φυσική παρουσία τηρώντας τα
µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Στο δεύτερο µέρος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται διατάξεις που σκοπό έχουν την εξοµάλυνση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. Πιο συγκεκριµένα, µε τα άρθρα 26
και 27 προβλέπεται ότι ο µισθωτής µιας επαγγελµατικής στέγης
απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από την καταβολή µισθώµατος των
µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2021.
Ο δε εκµισθωτής θα εισπράξει από τον κρατικό προϋπολογισµό, ως αφορολόγητο, αποζηµίωση το 80% του µισθώµατος αν
είναι φυσικό πρόσωπο και το 60% αν είναι νοµικό πρόσωπο.
Επιπλέον, µε το άρθρο 28 χορηγούνται διευκολύνσεις όσον
αφορά στην πληρωµή διαφόρων αξιογράφων, δηλαδή επιταγών,
συναλλαγµατικών και γραµµατίων σε διαταγή. Στην εν λόγω ρύθµιση περιλαµβάνονται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει µε κρατική
εντολή εξαιτίας της πανδηµίας και η δραστηριότητά τους εµπίπτει στους σχετικούς ΚΑΔ.
Άξιο αναφοράς και το άρθρο 29 του παρόντος, δοθέντος ότι
για πρώτη φορά το δηµόσιο θα καλύψει πάγιες δαπάνες των
πληττόµενων επιχειρήσεων, δηλαδή τα πάγια τρέχοντα έξοδα,
όπως αυτά καθοριστούν αναλυτικά µε τη σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Το επόµενο άρθρο περιλαµβάνει ρύθµιση οικονοµικής στήριξης του εθνικού µας αεροµεταφορέα, της «AEGEAN», ο οποίος
υπέστη πολύ σηµαντική απώλεια εσόδων λόγω της τεράστιας
µείωσης της επιβατικής κίνησης.
Όσον αφορά το τρίτο µέρος του σχεδίου νόµου, που περιλαµβάνει δεκατρία άρθρα, θα ήθελα να αναφέρω τη διάταξη του άρθρου 33, βάσει της οποίας τα ποσά που αφορούν αγροτικές
ενισχύσεις και επιδοτήσεις, θα µπορούν να δηλώνονται πλέον
κατά το έτος της είσπραξής τους προς αποφυγή υποβολής µεγάλου όγκου τροποποιητικών δηλώσεων και προς διευκόλυνση
των αγροτών, ενώ υπάρχει και η σχετική πρόβλεψη τα εισοδήµατα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις
για το φορολογικό έτος 2021, τα οποία, όµως, ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, να απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Με το επόµενο άρθρο αντιµετωπίζονται προβλήµατα που ανέκυψαν µε την αναδροµική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα
ΦΠΑ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω είσπραξης επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.
Με το άρθρο 35 λαµβάνεται ένα ακόµη µέτρο στήριξης των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδηµία και αφορά στη
δίµηνη παράταση, ήτοι µέχρι 26-3-2021, της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αλκοολούχα ποτά, αλλά και αλκοολούχα
προϊόντα. Η εν λόγω διάταξη προτείνεται µε στόχο την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων που έχουν προκύψει από
την αναστολή λειτουργίας των καταστηµάτων εστίασης.
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το παρόν νοµοσχέδιο
αποτελεί ένα ακόµη βήµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων,
των επαγγελµατιών και των ανθρώπων του πρωτογενούς τοµέα,
οι οποίοι κατά βάση έχουν πληγεί από την πανδηµία. Ευελπιστούµε ότι µε τέτοια νοµοσχέδια, που περιλαµβάνουν πλήθος
ανακουφιστικών µέτρων, θα καταφέρουµε να ξεπεράσουµε αυτή
τη µεγάλη δοκιµασία µε όσο το δυνατόν λιγότερες κοινωνικές
και οικονοµικές επιπτώσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόλας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα το νοµοσχέδιο των Γενικών Απογραφών, στο οποίο έχουν προστεθεί διατάξεις και ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
πανδηµίας του κορωνοϊού.
Είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι η απρονοησία, η µη έγ-
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καιρη και συνεπής εφαρµογή των αναγκαίων προληπτικών µέτρων, οι υπαναχωρήσεις και αµφιταλαντεύσεις της Κυβέρνησης
συνέβαλαν στην κατά καιρούς έξαρση της πανδηµίας. Οι µερικές, όµως, και αποσπασµατικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση
των συνεπειών στον τοµέα της οικονοµίας, υπολείπονται µιας συνεπούς και καλά σχεδιασµένης εφαρµογής των αναγκαίων µέτρων για την ενίσχυση των πληττόµενων στρωµάτων της
κοινωνίας και κυρίως των εργαζοµένων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουµένων, καθώς και των φτωχών
λαϊκών τάξεων.
Για τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και το κεφάλαιο, όµως, η κρίση
που επακολούθησε µε την υιοθέτηση των µέτρων που λάβατε,
απετέλεσε µεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυσή τους, δηλαδή την
αύξηση της κερδοφορίας τους µε ταυτόχρονη περιστολή θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε ένα κλίµα, µάλιστα,
υγειονοµικής ανασφάλειας και φόβου, που, ταυτόχρονα, βάραινε
κάτω από συνεχή µέτρα αυταρχισµού, αστυνοµοκρατίας και καταστρατήγησης βασικών ελευθεριών, ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων του λαού και της νεολαίας. Οι ανακολουθίες, οι ολιγωρίες και οι ελλείψεις για τη διασφάλιση της υγείας της κοινωνίας, φέρουν την υπογραφή της Κυβέρνησής σας.
Επιτρέψτε µου να σας διαβάσω στο σηµείο αυτό τι ανέφερε
προχθές η Πρόεδρος των Νοσοκοµειακών Γιατρών, η κ. Παγώνη.
«Στις πανδηµίες πάντα υπάρχει τρίτο κύµα. Στόχος είναι να το περάσουµε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, να αξιολογούµε κάθε µέρα
τα στοιχεία, να προσέχουµε τα µέσα µαζικής µεταφοράς -εκεί
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος- και να γίνονται πολλά τεστ.» Ανέφερε
ακριβώς ό,τι δεν έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρώτον, το τρίτο κύµα δεν υπήρξε στις προβλέψεις σας ούτε
ως απευκταίο σενάριο. Εξ ου και η ανάγκη για τροποποίηση του
προϋπολογισµού.
Δεύτερον, η µόνη σας παρέµβαση για εξασφάλιση περισσότερων, αναγκαίων µέσων µαζικής µεταφοράς εκεί όπου, όπως
ακούστηκε, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος µετάδοσης του ιού, ήταν
τριακόσια ιδιωτικά µεταχειρισµένα λεωφορεία από τη Λειψία -τα
θυµάστε- που δεν είχαν προδιαγραφή αστικών, επαυξάνοντας
έτσι, αντί να λύνουν, τα προβλήµατα.
Τρίτον, όσον αφορά στα τεστ, δεν τα καλύψατε ούτε ως απόλυτο αριθµό, ούτε έγιναν στοχευµένα σε κλειστές δοµές, σε εργοστάσια, σε σχολεία, σε φυλακές κ.λπ.. Αρκεστήκατε µόνο σε
τυχαίες µετρήσεις, µεθοδολογία, δηλαδή, που απέκρυψε την
αληθή εικόνα της διασποράς στην κοινωνία, ένα εφόδιο και όπλο
για τους λοιµωξιολόγους.
Συγκεφαλαιωτικά, δεν θωρακίσατε υγειονοµικά τη χώρα, επιδείξατε προκλητική ανεµελιά και αµεριµνησία στην αντιµετώπιση
του δεύτερου κύµατος µε την άφρονα τακτική σας του ανοίγµατος των συνόρων, µε αποτέλεσµα από παράδειγµα ασφαλούς
χώρας να περιέλθουµε στην «κόκκινη ζώνη» της Ευρώπης µε την
ελάχιστη υγειονοµική ασφάλεια.
Δεν έφταιξαν οι πολίτες. Τα λάθη ήταν δικά σας και, δυστυχώς,
επαναλαµβάνονται.
Απόρροια όλων αυτών υπήρξε η επιβολή αλλεπάλληλων lockdown -φυσαρµόνικα- µε καταστροφικές συνέπειες για πλήθος
παραγωγικών µονάδων και επιχειρήσεων και οπωσδήποτε για
τον κόσµο της εργασίας και του πολιτισµού. Το δηµόσιο χρέος
προσεγγίζει το 210% πλέον του ΑΕΠ, η ανεργία φτάνει στο 18,9%
-χώρια η κρυφή- το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
πρωτογενές έλλειµµα είναι 7,2%.
Ως αντίδοτο αυτών υποβάλλετε το πλήθος των πληττόµενων
συµπολιτών µας στο µαρτύριο της σταγόνας, όπως και τις δηµοσιονοµικές και τις φορολογικές ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Τι σηµαίνει για τον επιχειρηµατία και τον αυτοαπασχολούµενο να ανασταλεί η υποχρέωση του για να εξοφλήσει τις επιταγές του; Να φτάσει, δηλαδή, στον Απρίλιο, οπότε θα έχουν διογκωθεί και οι λοιπές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
και έτσι να συσσωρεύονται παλαιά και νέα χρέη. Μόνο µε τη µείωση του ιδιωτικού χρέους, που προήλθε τον καιρό της πανδηµίας
και µε την προϋπόθεση για τη σταδιακή επάνοδο, ίσως µπορέσουν
να πάρουν κάποια ανάσα.
Τα προτεινόµενα µέτρα είναι ελλιπή, προσωρινά και δεν παρέχονται µε λογική ίσης κατανοµής. Η απαισιοδοξία για τους µικρο-
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επιχειρηµατίες, όπως την µετέφερε ο Πρόεδρος του ΓΣΕΒΕΕ, ο
κ. Καββαθάς, στην επιτροπή, είναι ενδεικτική.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ -όπως
µας είπε- οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν σηµαντικότατη µείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020. Μία στις δύο
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχει κάποιου είδους ληξιπρόθεσµη οφειλή προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία, προµηθευτές, τράπεζες, οι µισές επιχειρήσεις έχουν σε ρευστότητα για
ταµειακά διαθέσιµα όχι παραπάνω από ένα µήνα και µία στις τέσσερις δεν έχει καθόλου ταµειακά διαθέσιµα, έξι στις δέκα φοβούνται ότι θα κλείσουν το επόµενο διάστηµα και τέσσερις στις
δέκα ότι θα κλείσουν τον αµέσως επόµενο µήνα έτσι όπως πάει.
«H κατάσταση σε ειδικότερους κλάδους όπως η εστίαση είναι
τραγική. Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις έχουν οφειλές
προς το δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία, τις τράπεζες και τους
προµηθευτές. Οι περισσότερες των επιχειρήσεων βρίσκονται σε
κατάσταση διασωλήνωσης και αυτό που παρατηρούµε είναι ότι
ανοιγοκλείνουµε το οξυγόνο». Και καταλήγει ο κ. Καββαθάς, λέγοντας ότι «υπάρχει η δυνατότητα για αναστολή και κούρεµα των
χρεών που προήλθαν λόγω της πανδηµίας».
Τέτοια όµως δραστικά µέτρα δεν εισηγείστε, κύριε Υπουργέ.
Οι µικροµεσαίοι αγρότες βλέπουν τη µισή σοδειά τους κατεστραµµένη από χαλάζια, παγετούς, πληµµύρες και την υπόλοιπη
αδιάθετη λόγω καθίζησης του εµπορίου. Περίµεναν έναν αξιοπρεπή τρόπο οικονοµικής ενίσχυσης, επί µαταίω. Οι άνθρωποι
του πολιτισµού έχουν καταντήσει πένητες και ο τουρισµός έχει
υποστεί καθίζηση, χωρίς ουσιαστική θετική προοπτική για το
επόµενο θέρος. Αυτές οι κατηγορίες των συµπολιτών µας ειδικότερα έχουν ανάγκη άµεσης οικονοµικής ενίσχυσης, άλλως επικρέµαται η οικονοµική ανέχεια και η φτωχοποίησή τους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πάρτε τα ουσιαστικά απαραίτητα και
κοινωνικά δίκαια µέτρα για τη διάσωση των εργαζόµενων και των
µικροµεσαίων στρωµάτων. Αν δεν µπορείτε ή δεν θέλετε, σκεφτείτε τρόπο διαφυγής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Γκιόλα και για τη διαχείριση του χρόνου.
Δίνω τον λόγο τώρα στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συµµαχία, τον κ. Χρήστο Γιαννούλη. Με το ρολόι δίπλα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Και ηλεκτρονικό ρολόι, κύριε Πρόεδρε. Το έχω βάλει δίπλα µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακόµα καλύτερα το
ηλεκτρονικό!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ τους συναδέλφους, πριν
προχωρήσουν και όσοι υπολείπονται σε χαρακτηρισµούς, κρίσεις και επικρίσεις για την Αντιπολίτευση ως µοναδικό επιχείρηµα, ας κοιτάξουν αυτοκριτικά αυτό που συµβαίνει γύρω από
την Κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη και τους Υπουργούς. Πιστεύω
ότι το συµπέρασµα της σηµερινής ηµέρας είναι µια φράση: «Λίγη
περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερος σεβασµός σε αυτούς που αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα δεν θα έβλαπτε»,
Απόστολος Τζιτζικώστας, υποψήφιος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, απαντώντας
στον αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και Υπουργό Ανάπτυξης -πολλές παρενθέσεις, λέµε τώρα- Άδωνι Γεωργιάδη.
Επαναλαµβάνω: «Λίγη περισσότερη σοβαρότητα και λίγος περισσότερος σεβασµός σε αυτούς που αντιµετωπίζουν τεράστια
προβλήµατα δεν θα έβλαπτε», απευθυνόµενος στον ίδιο
Υπουργό που µε έπαρση, αλαζονεία και αµετροέπεια ζητούσε τα
κλειδιά των πληττόµενων επιχειρηµατιών και εργαζοµένων της
εστίασης, του ιδίου ανθρώπου που λίγο πριν σε τηλεδιάσκεψη
µε τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών επιβεβαίωσε µία
ακόµη άθλια οικονοµική απόφαση για τις λαϊκές αγορές, όπου
χάνεται το δικαίωµα του παραγωγού και εκχωρείται σε οποιονδήποτε µεσάζοντα, σουπερµάρκετ, µεγάλο κατάστηµα η εξασφάλιση ενός πάγκου στις λαϊκές αγορές. Είτε πρόκειται για την
«AEGEAN» µε τα 120 εκατοµµύρια είτε πρόκειται για τους πάγκους των λαϊκών αγορών, ένα και µόνο δόγµα: Τι µπορούµε να
εκχωρήσουµε, εργαλειοποιώντας την πανδηµία, σε ιδιώτες, φί-
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λους, χορηγούς και φιλικά προσκείµενους που εκπροσωπούν κάποια συµφέροντα.
Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, µε απόλυτο σεβασµό. Διαθέτετε την ίδια ώρα -προς την Κυβέρνηση
απευθύνοµαι- µεγάλο αριθµό αστυνοµικών δυνάµεων για την αντιµετώπιση των φοιτητών για ένα νοµοσχέδιο στο οποίο και πάλι
αντέδρασαν άνθρωποι από τα σπλάχνα της Νέας Δηµοκρατίας,
ίσως της υγιούς, της κεντρώας, της πραγµατικά κεντροδεξιάς
παράταξης, στο νοµοσχέδιο για την παιδεία. Σουφλιάς, Φορτσάκης και άλλοι. Καλά, για τον Παππά, δεν συζητώ, δεν θα τον
βρείτε. Δεν τον ψάχνετε ή δεν θα τον βρείτε.
Την ίδια ώρα, τι συνέβη µε τον Λαγό, όπου ενώ δείχνετε τεράστια σπουδή για να αντιµετωπίσετε τους φοιτητές, που δικαίως
διαµαρτύρονται και ψευδώς µας κατηγορείτε ότι καλούµε σε συγκεντρώσεις, τι συνέβη µε τον Λαγό που απολαµβάνει ακόµα ασυλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δύο χιλιάδες αµετάφραστες
σελίδες έφτασαν στις Βρυξέλλες στην ουσία λέγοντας «έχετε κι
άλλο χρόνο να σπαταλήσετε για την άρση της ασυλίας του»;
Θα κλείσω τις τρεις παρατηρήσεις και µε έναν έπαινο στη συνάδελφό µου, την κ. Ευθυµίου, που είναι ίσως η µοναδική Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας που ένιωσε την ανάγκη να µιλήσει
και αυτοκριτικά προς την Κυβέρνηση και επικριτικά για το θέµα
της εστίασης, των επιχειρηµατιών, που είναι µία από τις περιπτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που αφέθηκαν µόνοι.
Θέλω να στραφώ, κύριε Πρόεδρε, στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον κ. Βρούτση, ο οποίος µας έψεξε, µας µάλωσε και
µάλιστα σε έντονο ύφος ότι θέτουµε επιχειρηµατολογία και στις
οµιλίες µας είµαστε εκτός θέµατος. Αµέσως µετά ο ίδιος προχώρησε σε έναν απολογισµό, αποτυχηµένο προφανώς, γιατί εκδιώχθηκε από το Υπουργείο του ως Υπουργός Εργασίας.
Ανασχηµατίστηκε, µε συγχωρείτε, για να µην θεωρηθεί προσβλητικό. Προχώρησε σε έναν απολογισµό του Υπουργείου Εργασίας
σε ένα νοµοσχέδιο που δεν φαντάζοµαι να περιέχει εργασιακά
θέµατα και µάλιστα σε έναν απολογισµό που επιβεβαιώνει τους
λόγους για τους οποίους αποµακρύνθηκε από το συγκεκριµένο
Υπουργείο. Όµως, µας µάλωσε και µάλιστα µας κούνησε το δάχτυλο τι θα ψηφίσουµε, µε ύφος ανακριτή ή δικαστή: «Τι θα κάνετε γι’ αυτό; Τι θα κάνετε για εκείνο;».
Μπορεί ο ίδιος να απαντήσει τι έγινε τελικά µε τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που θα επέστρεφαν για να βοηθήσουν στις χιλιάδες συντάξεις που αυξήθηκαν επί της θητείας του για να
απονεµηθούν στους συνταξιούχους; Μήπως µπορεί να σχολιάσει, αν συµφωνεί µε τη νέα πολιτική του Υπουργού που τον διαδέχτηκε, του κ. Χατζηδάκη, του «µεσίτη» της Νέας Δηµοκρατίας
στις µεγάλες εταιρείες; Να θυµηθούµε την «Ολυµπιακή» και τα
λοιπά. Τι θα γίνει µε την πρόσληψη ιδιώτη µάνατζερ και γιατί δεν
αποδίδετε το δίκαιο στους τετρακόσιους πτυχιούχους που θα
µπορούσαν κάλλιστα από αύριο το πρωί να βγάζουν συντάξεις
στον ΕΦΚΑ;
Βέβαια, για την «AEGEAN», την οποία προικοδοτείτε µε 120
εκατοµµύρια, θέλω να θυµίσω ότι ο κ. Xατζηδάκης, όταν αυτoκολακευόταν ότι απάλλαξε τους Έλληνες από τον βραχνά της
«Ολυµπιακής», να του θυµίσω ότι συνέβαλε στη δηµιουργία ενός
µονοπωλίου, ολιγοπώλιο-µονοπώλιο που µόνο…(Δεν ακούγεται
λόγω κακής σύνδεσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ακούγεστε, κύριε
Γιαννούλη. Μήπως πατήσατε το µικρόφωνο και το κλείσατε; Δεν
ακούγεστε. Κάτι κάνατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τώρα µε ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, θέλω να κλείσω, λέγοντας
ότι πριν από λίγο διάστηµα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
προεξάρχοντος του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος έχει συνεχώς τη
φαντασίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται µόνο µε την περίπτωση
Κουφοντίνα, µε κατηγόρησαν ότι είχα πει ότι η εγκληµατική σας
αδράνεια στους οκτώ µήνες που µεσολάβησαν είχε ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί συνάνθρωποί µας. Τώρα θα
προσθέσω ότι η εγκληµατική σας δειλία και η ασάφεια σκοτώνει
και την οικονοµία, όχι µόνο λόγω της «AEGEAN» και όλα αυτά
που ανέφερα, γιατί ήδη εκατό λουκέτα στη Θεσσαλονίκη µπήκαν
από τον χώρο της εστίασης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον τουρι-
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σµό. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους εργαζόµενους στον πολιτισµό.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Εγκληµατείτε και δολοφονείτε τη µεσαία τάξη, που µε ένα κάρο ψέµατα παραπλανήσατε για να έρθει στην κάλπη και να σας
επιλέξει, θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αιτία και η αφορµή για
όλα τα δεινά.
Να σας πω ένα άλλο παράδειγµα και κλείνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε. «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», ένα πρόγραµµα που άνοιξε
και έκλεισε µέσα σε δεκαπέντε λεπτά, ένα πρόγραµµα για να τονώσει την οικονοµία και δεν υπάρχει ντροπή. Μας κατηγορείτε
ότι καταθέτουµε πολλές προτάσεις, αλλά δεν τις κοστολογούµε.
Αποφασίστε τι θέλετε. Καταθέτουµε προτάσεις κοστολογηµένες,
«η αλαζονεία και η οίηση τα επισκιάζουν όλα». Δεν θέλετε να δεχτείτε ότι αναγκάζεστε να υλοποιήσετε αυτά που ειπώθηκαν τέσσερις και πέντε µήνες νωρίτερα, µε αποτέλεσµα και στην υγεία
και στην οικονοµία να έχουµε τα αποτελέσµατα που βιώνουµε.
Και δυστυχώς θέλω να κλείσω µε µια έκκληση. Σταµατήστε να
επενδύετε στην ασάφεια, στον φόβο και στις διφορούµενες εκτιµήσεις. Πανικοβάλλετε, τροµοκρατείτε τον κόσµο και είναι σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει. Πότε ο ένας διαφωνεί µε τα
σχολεία, πότε ο άλλος διαφωνεί µε την εστίαση ή µε την αγορά
και ο κόσµος είναι αιωρούµενος σε ένα κενό που εσείς δηµιουργείτε.
Και επιτέλους, κυβερνήστε. Δεν σας φταίει η Αντιπολίτευση
για τα κακά αποτελέσµατα που επιτυγχάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιαννούλη.
Επειδή δεν µας ακούει ο κ. Κωτσός, προχωρούµε στη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία κ. Μάλαµα Κυριακή.
Κυρία Μάλαµα, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµη.
Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ανακουφίζει την αγορά, τους
επαγγελµατίες, τους φορολογούµενους. Ένα νοµοσχέδιο που
θα περίµενε κανείς να συνάδει µε το µέγεθος των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία και εξαιτίας της πανδηµίας, αλλά και εξαιτίας της διαχείρισης από την Κυβέρνηση. Δυστυχώς, όµως, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να θεσµοθετήσει
πολύ λίγα και πολύ αργά για τους επαγγελµατίες. Θα µπορούσε
να πει κανείς ότι περισσότερο η Κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να
τους πάρει τα κλειδιά, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης και
λιγότερο να τους βοηθήσει, για να µείνουν όρθιοι στο µέλλον.
Ακούσαµε στην επιτροπή τους Βουλευτές και τους Υπουργούς
της Πλειοψηφίας να θριαµβολογούν για τα µέτρα που υποτίθεται
ότι προσφέρουν στην αγορά. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πολύ
µακριά απ’ αυτά που µας παρουσιάζουν. Οι µικροί και µεσαίοι
επαγγελµατίες, οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούµενοι βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και εξοργίζονται κυριολεκτικά µε αυτές τις θριαµβολογίες της Κυβέρνησης. Επί έναν
χρόνο σας λένε ότι από τη µία τους κλείνετε και από την άλλη τα
πάγια των µαγαζιών τους «τρέχουν», ρεύµατα, λογαριασµοί, τραπεζικές χρεώσεις, συνδροµητικές χρεώσεις και τόσα άλλα, και
κάνετε τόσο καιρό ότι δεν τους ακούτε.
Σήµερα µας λέτε ότι θα καλύψετε τις δαπάνες ορισµένων απ’
αυτά τα πάγια, αλλά παραπέµπετε σε µελλοντική κοινή υπουργική απόφαση για το δια ταύτα, όπως λέµε. Και σας ρωτάµε συγκεκριµένα: Τι θα καλύπτει αυτό το µέτρο; Από πότε και ποιους
θα εντάσσετε σε αυτό; Πόσα χρήµατα θα διαθέσετε για το συγκεκριµένο κονδύλι και τι µορφή θα έχει αυτή η επιχορήγηση; Θα
είναι δάνειο σαν την επιστρεπτέα προκαταβολή; Θα αποκλείσετε
πάλι τους µικρούς; Θα λάβουν κάτι περισσότερο όσοι βρίσκονται
σε «κόκκινες» περιοχές και κλείνουν από τις 6 το απόγευµα;
Καµµία απάντηση απ’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ακούσαµε τον Υπουργό Ανάπτυξης πριν από µερικές ηµέρες
να κουνάει το δάκτυλο στους επαγγελµατίες και να τους λέει ότι
κακώς οµιλούν, διότι τους έχει δώσει επιστρεπτέες προκαταβολές.
Θα ήθελα να αναφέρω το εξής παράδειγµα. Ατοµική επιχείρηση στη Χαλκιδική µε έναν υπάλληλο από τον κλάδο της εστία-
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σης αποκλείστηκε από τις τρεις πρώτες επιστρεπτέες προκαταβολές, έλαβε 3.500 χιλιάδες ευρώ από την τέταρτη και τώρα
στον πέµπτο κύκλο έλαβε 1.000 ευρώ.
Και σας ρωτάω: Τι θα πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος µε
1.000 ευρώ για δύο µήνες και κυρίως, τι θα φάει; Άρα, το µόνο
που κάνετε και τολµάτε και να θριαµβολογείτε κιόλας είναι να
φορτώνετε τον µικροεπαγγελµατία δάνεια για να φάει, δάνεια
για να επιβιώσει, µένοντας για µήνες, κυριολεκτικά για µήνες,
χωρίς εισοδήµατα.
Και σαν να µην φθάνουν όλα αυτά, βάζετε τώρα και 3.000 πρόστιµο στον επαγγελµατία και 300 ευρώ πρόστιµο σε όποιον πελάτη περιµένει στη σειρά, για να παραλάβει το πακέτο έξω από
το κατάστηµα. Δηλαδή, για να καταλάβουµε, πού έπρεπε να περιµένει; Απέναντι; Στο πεζοδρόµιο;
Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν ντρέπεται καθόλου
να λέει περιπαικτικά σε lifestyle συνέντευξή του ότι η σύζυγός
του τον αγαπάει ακόµη, παρ’ όλο που της έκλεισε το γυµναστήριο. Μα, καλά, δεν αισθάνεται κανένας λίγο ίχνος ντροπής; Διακατέχεστε από το σύνδροµο της Μαρίας Αντουανέτας;
Είστε εχθρικοί, κύριοι, και επιθετικοί απέναντι στον πολίτη που
παλεύει κυριολεκτικά για να ζήσει και κάνετε ό,τι περνάει από το
χέρι σας για να κάνετε δύσκολη τη ζωή της κοινωνίας.
Επιτρέψτε µου, επίσης να καταθέσω και ορισµένες σκέψεις για
τον τρόπο που διαχειρίζεστε την πανδηµία. Έχετε πέσει µέσα σε
µία παγίδα σύγχυσης. Την ηµέρα που ανοίγετε τα σχολεία, την
ίδια ηµέρα βάζετε ολόκληρο νοµό στο «κόκκινο». Κλείνετε το λιανεµπόριο, το ανοίγετε µε click away, µετά το ξανακλείνετε για να
το ανοίξετε µε το χρονόµετρο και στο τέλος το ξανακλείνετε και
δεν σκέφτεστε, για παράδειγµα, τι παθαίνουν όσοι έχουν βάλει
ευαλλοίωτο εµπόρευµα; Δεν σκέφτεστε τον ανθοπώλη, ας
πούµε, που αναγκάστηκε να πετάξει τα ανθοκοµικά του προϊόντα
από το ψυγείο του τρεις φορές αυτό το µήνα; Σε αυτόν τον επαγγελµατία εσείς θα του φορτώσετε τέλος επιτηδεύµατος και προκαταβολή φόρου, χωρίς να προβληµατιστείτε καθόλου, κάνοντας
µάλιστα και πλάκα µαζί του σε στηµένες, στυλιζαρισµένες συνεντεύξεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Επίσης, θα ήθελα να θέσω και το εξής ζήτηµα, που απασχολεί
πάρα πολλούς επαγγελµατίες ιδιαίτερα της εστίασης και όχι
µόνο στη Χαλκιδική, αλλά και συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία. Διαθέσατε µέσα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ένα κονδύλι 150 εκατοµµυρίων για το πρόγραµµα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»,
ένα πρόγραµµα µη επιστρεπτέας ενίσχυσης σε επαγγελµατίες.
Για κάποιον λόγο, δύο στους τρεις επαγγελµατίες πετάχτηκαν
έξω κυριολεκτικά και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις της εστίασης. Τι
θα γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους; Τι τους λέτε; Να κλείσουν
τελείως; Να σας δώσουν και αυτοί τα κλειδιά τους;
Είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν θα δώσει τίποτα και ότι
έχουν πάρει ήδη πάρα πολλά. Είναι θέση αυτή της Κυβέρνησης
συνολικότερα; Θα πρέπει να µας απαντήσετε, να το πείτε τώρα
για να ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί σε λίγο καιρό που θα έρθουν οι
εκλογές, θα αρχίσετε να τρέχετε από καφενείο σε καφενείο, όποιο
θα έχει µείνει ανοιχτό -λίγα δηλαδή- και θα ζητάτε και ψήφους.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε µία ρύθµιση που
κάνετε για τα ακίνητα σε εκτάσεις στη Λαυρεωτική, οι οποίες
είναι χαρακτηρισµένες δηµόσιες, αλλά υπάρχουν ιδιοκτήτες
µέσα σε αυτές που έχουν καθ’ όλα νόµιµους τίτλους για τα ακίνητά τους. Προσπαθείτε να βρείτε µια λύση για το θέµα αυτό,
αλλά δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου µε την περιοχή της Συκιάς
Χαλκιδικής, που για διαφορετικούς ιστορικά λόγους αντιµετωπίζει το ίδιο πρόβληµα. Σας έχουµε απασχολήσει µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο πάρα πολλές φορές µε αυτό το ζήτηµα
ενάµιση χρόνο τώρα και λύση δεν βλέπουµε στον ορίζοντα. Σας
ρωτάµε: Πότε θα λύσετε το θέµα µε τους τίτλους ιδιοκτησίας στη
Συκιά Χαλκιδικής; Το πρόβληµα συνεχίζει να κρατάει την τοπική
κοινωνία και την τοπική οικονοµία όµηρο της γραφειοκρατίας και
εκατοντάδες ιδιοκτήτες αναµένουν τις απαντήσεις σας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Γεώργιος Κωτσός,
έχει τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να επισηµάνω πως ακούγοντας κανείς
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε πως στην κυριολεξία ζουν
σε ένα παράλληλο σύµπαν. Δεν είναι τυχαίο τελικά που η κοινωνία τους έχει γυρίσει την πλάτη, που δηµοσκοπικά παραµένουν
καθηλωµένοι, γιατί, απ’ ό,τι διαφαίνεται, έλλειψει πολιτικής και
κυρίως πολιτικής αντίληψης και πράξης, προσπαθούν να πιάσουν
τον κορωνοϊό από τα µαλλιά, προκειµένου να αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για τον Τζιτζικώστα το λέτε αυτό,
κύριε συνάδελφε; Δηµοσκόπηση είναι και ο Τζιτζικώστας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Για εσάς το λέω, κύριε Γιαννούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Γιαννούλη,
κλείστε το µικρόφωνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Γιατί ξέρω ότι ο Τζιτζικώστας ήταν
υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Γιαννούλη, µε
συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται έτσι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Προκειµένου να αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο, δεν καταλαβαίνουν ότι η κοινωνία εµπιστεύεται απόλυτα
και τη Νέα Δηµοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατατάσσοντάς τον ως τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό και µάλιστα ως δεύτερο τον «κανέναν». Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει προβληµατίσει;
Δεν θα έπρεπε να σας έχει ανησυχήσει για την τακτική που ακολουθείτε; Ή µήπως ξεχνάει κανείς την τακτική που είχατε το Μάιο,
τότε που λέγατε όλα τα λεφτά να τα δώσει η Κυβέρνηση για να
αντιµετωπίσει τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας ωσάν να
µην υπήρχε αύριο; Φανταστείτε, λοιπόν, εάν είχε ακολουθήσει η
Κυβέρνησή µας αυτές τις πρακτικές, τις παρωχηµένες, τις ξοφληµένες τακτικές, πού θα είχε οδηγηθεί σήµερα η χώρα;
Κι όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
παρά το γεγονός ότι θέλετε να παρουσιάσετε ένα «µαύρο» περιβάλλον, το 2021 θα είναι ένας σταθµός ορόσηµο για τη χώρα
µας. Κατ’ αρχάς, συµπληρώνουµε διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, την εθνική παλιγγενεσία και τη δηµιουργία
του νεοελληνικού κράτους, αλλά ταυτόχρονα η χώρα µας πλέον
βγαίνει µε αξιοπρέπεια στις αγορές, αντιµετωπίζει κατάµατα τη
διεθνή κοινωνία και είµαι βέβαιος ότι στο τέλος του 2021 θα
έχουµε κερδίσει και τη µάχη της πανδηµίας.
Καλούµαστε λοιπόν, µέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον,
που έχει δηµιουργηθεί λόγω της διεθνούς εξάπλωσης της πανδηµίας, να µετρήσουµε τα δεδοµένα, να αξιολογήσουµε τις καταστάσεις και κυρίως να σχεδιάσουµε µε στρατηγική και µε
σχέδιο το αύριο και όχι µε κορώνες αντιπολιτευτικές ή µε κορωνολαγνεία. Η πολιτική, για να είναι πραγµατικά ωφέλιµη για τον
πολίτη, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της κοινωνίας
και να προσαρµόζεται στα δεδοµένα που διαµορφώνονται κάθε
φορά, µε γρήγορα αντανακλαστικά, όπως εξάλλου λειτουργεί
και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αντιδράει έτσι η Κυβέρνηση, τόσο στην υγειονοµική
κρίση αλλά και στα φυσικά φαινόµενα, που έχουν πλήξει κατά
καιρούς διάφορες περιοχές της χώρας µας.
Σας το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως, γιατί στην Καρδίτσα,
στην πατρίδα µου, που υπέστη τεράστιες ζηµιές από τον «Ιανό»,
η κυβερνητική µηχανή, ο κυβερνητικός µηχανισµός, λειτούργησε
άψογα, γρήγορα, άµεσα και αποτελεσµατικά, αποζηµιώνοντας
στη µέγιστη δυνατή ταχύτητα αγρότες, επαγγελµατίες, κατοίκους. Και βέβαια, είναι πολύ κοντά οι µνήµες και από τη Μάνδρα
και από το Μάτι, για να θυµηθεί κανείς πόσο γρήγορα αποζηµιώθηκαν τότε οι πολίτες που έπαθαν µεγάλες ζηµιές ή πόσο γρήγορα αντέδρασε τότε ο κυβερνητικός µηχανισµός.
Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η
Νέα Δηµοκρατία είναι δίπλα στον πολίτη, είναι δίπλα στον πολίτη
που έχει ανάγκη την Κυβέρνηση, µε καίριες παρεµβάσεις, µε
στρατηγικό σχεδιασµό, µε αναδιαρθρώσεις κι ό,τι άλλο απαιτείται, προκειµένου να µείνει η κοινωνία όρθια.
Κύριο µέληµα της Κυβέρνησης είναι, κατ’ αρχήν, η διασφάλιση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ε, να µην κάνουµε εκλογές τότε, να
κάνουµε δηµοσκόπηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
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Αυτό συµβαίνει πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Γιαννούλη, µε
συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε είναι ανεπίτρεπτο. Συµβαίνει
πρώτη φορά και λυπάµαι ιδιαιτέρως! Το να µην αφήνετε τον οµιλητή είναι απαράδεκτο! Σας παρακαλώ, γιατί εγώ µπορώ να σας
αποβάλλω από το κύκλωµα. Αυτό που κάνετε δεν έχει ξανασυµβεί!
Κύριε Κωτσέ, συνεχίστε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Είναι η αγωνία τους, κύριε Πρόεδρε, µην
τους παρεξηγείτε.
Γι’ αυτό και ερχόµαστε σήµερα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, που
δείχνει τον τρόπο που εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, στηρίζουµε έµπρακτα επιχειρήσεις, εργατικό δυναµικό, αλλά και την ελληνική κοινωνία.
Θα θυµάστε ασφαλώς τι έλεγαν πριν µερικούς µήνες κάποιοι
από την Αντιπολίτευση. Προκαθόριζαν ή εάν θέλετε, προεξοφλούσαν νέα µνηµόνια, νέα επιτήρηση. Συνέβη κάτι τέτοιο; Διαψεύστηκαν οικτρά. Έτσι θα διαψευστούν και τώρα οι σύγχρονες
Κασσάνδρες, που προσπαθούν να ανακαλύψουν υστερήσεις και
καθυστερήσεις. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αντιδρά µε
ταχύτητα, βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και κυρίως έχει σχέδιο, έχει σχέδιο για την αντιµετώπιση ακόµη και των πιο δύσκολων καταστάσεων.
Μέσα σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η γενική απογραφή
του 2021 της ΕΛΣΤΑΤ, που είναι ένα σηµαντικό εργαλείο, που θα
µας δώσει χρήσιµα δεδοµένα και πληροφορίες, οικονοµικά δεδοµένα, κοινωνικά δεδοµένα, δηµογραφικά δεδοµένα, προκειµένου να τα αξιολογήσουµε και να διαµορφώσουµε τις αντίστοιχες
πολιτικές για την Ελλάδα του αύριο. Έτσι οι αποφάσεις µας θα
είναι σφαιρικές και θα µπορέσουµε να ενισχύσουµε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας και κυρίως εκείνους που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, βασικοί
πυλώνες ανάπτυξης της χώρας µας. Η Κυβέρνησή µας επιχειρεί
και επιτυγχάνει να απαλύνει τις οικονοµικές συνέπειες που βιώνουν οι επιχειρήσεις από την πανδηµία του κορωνοϊού και από
τον εγκλεισµό. Βοηθάµε έµπρακτα επιχειρήσεις, εργαζοµένους
και απαλλάσσουµε τις επιχειρήσεις από τα ενοίκια ΙανουαρίουΦεβρουαρίου, προς όφελός τους και κυρίως, στην προσπάθειά
µας να τις κρατήσουµε όρθιες, χορηγούµε διευκολύνσεις στην
πληρωµή των επιταγών των πληττόµενων επιχειρήσεων.
Καινοτοµία, επίσης, αποτελεί και η άµεση κάλυψη των πάγιων
τρεχουσών εξόδων των πληττόµενων επιχειρήσεων και µάλιστα
από τον Μάρτιο του 2020. Έτσι δίνουµε ανάσα στις επιχειρήσεις
από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε η πανδηµία.
Σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι και η απαλλαγή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των εισοδηµάτων που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για το φορολογικό
έτος 2021. Διευκολύνουµε, παράλληλα, τη διαδικασία µετάταξης
των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Με όλα αυτά δεν είναι κατανοητό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τονώνουµε την επιχειρηµατικότητα, ότι στηρίζουµε
τις επιχειρήσεις και προσπαθούµε να κρατήσουµε όρθια την οικονοµία και βεβαίως δεν κρύβουµε, όπως έκαναν κάποτε κάποιοι
άλλοι, το πρόβληµα κάτω από το χαλί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία µας κυρίως -διότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να
δουν την πραγµατικότητα κατάµατα, αν και η πραγµατικότητα
είναι αµείλικτη γι’ αυτούς- η Κυβέρνησή µας απαντά στα προβλήµατα µε πραγµατικές και ουσιαστικές λύσεις και κυρίως δεν
επενδύει σε επικοινωνιακά τρικ. Αυτά τα αφήνουµε για άλλους.
Η επιστρεπτέα προκαταβολή δίνεται στις επιχειρήσεις και είναι
µια σηµαντική ενίσχυση, όπως επίσης σηµαντική ενίσχυση είναι
και τα εκατοµµύρια ευρώ για το επίδοµα θέρµανσης, και όχι επίδοµα πετρελαίου όπως δινόταν παλαιότερα, στηρίζοντας ξανά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Οι χειρισµοί της Κυβέρνησής µας αποτυπώνονται εξάλλου θετικά και από τις διεθνείς αγορές. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγµα
της πρόσφατης εξόδου που έκανε το ελληνικό δηµόσιο µε το δεκαετές οµόλογο, όπου οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν µη τι άλλο, αυτό δεν είναι δείγµα εµπιστοσύνης
και πίστης προς την ελληνική Κυβέρνηση;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, κλείστε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους
τους συναδέλφους, αλλά κυρίως τις Ελληνίδες και τους Έλληνες
ότι η Νέα Δηµοκρατία θα εξακολουθήσει να εργάζεται µε σχέδιο,
µε αποτελεσµατικότητα, µε αποφασιστικότητα, προκειµένου να
δηµιουργήσει την Ελλάδα του αύριο, να ξεπεράσουµε µε τους
καλύτερους δυνατούς οιωνούς αυτήν τη δύσκολη περίοδο που
διατρέχουµε και να σταθούµε όρθιοι και να αντικρίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας.
Το µόνο που θα είναι ανοικτό θα είναι µόνο το µικρόφωνο του
κ. Μπούµπα. Δηµιουργούν πρόβληµα στην ακουστικότητα τα
ανοιχτά µικρόφωνα. Το µικρόφωνο θα το ανοίγετε, όταν σας δίνεται ο λόγος.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, από τον φλεγόµενο Νοµό Σερρών –διότι αύριο ετοιµάζεται
µια µεγάλη αγροτική κινητοποίηση- είκοσι δύο αγροτικοί σύλλογοι βαµβακοπαραγωγών είναι στις επάλξεις.
Και το λέω αυτό γιατί; Μιας και µιλάµε µε νούµερα, να πούµε
ότι έχουµε δύο εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες
στρέµµατα µε βαµβάκι στην Ελλάδα. Είναι σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιοι είκοσι οκτώ οι βαµβακοπαραγωγοί, που βρίσκονται σε απόγνωση. Για τη Νέα Δηµοκρατία δίνεται ένα µήνυµα ότι
άρχισαν τα όργανα. Άρχισαν τα όργανα στον πρωτογενή τοµέα,
στον κάµπο και στα βουνά, γιατί οι αγρότες είναι πραγµατικά σε
απόγνωση, καθώς η πανδηµία τούς έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής, τους έχει µειώσει την παραγωγή, αλλά και τις τιµές.
Έχουν υποστεί ζηµιά της τάξεως του 25%.
Παρά τις υποσχέσεις, λοιπόν, αναγκάζονται να βγουν στον
δρόµο, διότι πρέπει να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά ζητήµατα
µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως Ελληνική Λύση το έχουµε διατυπώσει το
ερώτηµα και περιµένουµε απάντηση από τα αρµόδια Υπουργεία.
Τους ταλαιπωρούν αυτούς τους ανθρώπους πολλάκις για πράγµατα που δεν είναι ουσιώδη και µε πολλά πρόστιµα.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτό το µητρώο για το οποίο µιλάµε σήµερα
και µέσω της ΕΛΣΤΑΤ, το περιβόητο µητρώο αγροτών για να
δούµε τους καθαρόαιµους αγρότες. Κοντά στα ξερά καίγονται
και τα χλωρά αυτήν τη στιγµή, κύριοι, σε ό,τι αφορά ένα µητρώο
αγροτών, που το περιµένουµε, για να δούµε ποιοι είναι οι καθαροί αγρότες, ποιοι είναι οι πραγµατικοί δικαιούχοι και ποιοι είναι
αυτοί που αδικούνται.
Επίσης, το αγροτικό πετρέλαιο, µιας και µιλάµε µε νούµερα,
δεν το βάλαµε καν στον προϋπολογισµό.
Και πάµε στο µεγάλο ζήτηµα των επιδοτήσεων.
Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου
για τα 735 εκατοµµύρια ευρώ που κόβονται κάθε χρόνο πλέον,
από τις επιδοτήσεις των αγροτών. Τώρα θα µου πείτε ότι θα µπορούσαµε να πάµε σε νέες καλλιέργειες, µύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, λουλούδι του Δαρβίνου, κρόκος µε την κολχικίνη που
µίλησε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και µιλάµε για
αυτά τα βότανα που µπορούν να δώσουν πραγµατικά µια ανάσα
στον αγροτικό τοµέα και σε καινοτόµες γεωργικές καλλιέργειες
και να φύγουµε από τις επιδοτήσεις και τη συνθήκη ΓΚΑΤΤ που
πρέπει να πούµε στους αγρότες για τις αθρόες εισαγωγές από
τις τρίτες χώρες.
Πού είναι το αγροτικό πετρέλαιο; Το έχουν ανάγκη οι αγρότες.
Κατεβαίνουν αύριο, για να ενεχυρίσουν ένα ψήφισµα διαµαρτυρίας, σε αυτό που αναφερθήκατε πριν, σε µια πονεµένη ιστορία,
όπως είναι η αγροτική παραγωγή που συρρικνώνεται και θα
έπρεπε το µέλλον γενικότερα µε στατιστικά στοιχεία, που πρέπει
να µην είναι επιδερµικά, αλλά να είναι ποιοτικά.
Προσπαθώ να δω πόσες είναι οι αρδεύσιµες εκτάσεις στην Ελλάδα. Δεν µπορώ να βρω τα ακριβή νούµερα. Να δούµε πόσες
εκτάσεις αυτήν τη στιγµή έχουν καλλιεργηθεί από νέες καλλιέργειες, για να ξέρουµε την προσφορά και τη ζήτηση σε νέες καλλιέργειες που θα µπορούν να ευδοκιµήσουν, να παράγουν
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πλούτο στην Ελλάδα. Δεν µπορώ να βρω.
Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, αυτήν τη στιγµή έχουµε µια
Ελλάδα που είναι αγροτική. Το 85,7% -στατιστικά στοιχεία είναιτων γεωργικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακού χαρακτήρα. Το
41% είναι αγρότισσες που περιµένουν τη σύνταξη. Ναι µεν καλά
τα νούµερα, αλλά οι αριθµοί συνέχεια γεννάνε. Το θέµα είναι,
όµως, αν θέλουµε αριθµούς να έχουν πραγµατικά ποιοτικά χαρακτηριστικά επί της ουσίας, για να δούµε, κύριε Πρόεδρε και
κύριοι συνάδελφοι ποια θα είναι η πολιτική που θα χαράξουµε
για τα επόµενα χρόνια, για να κρατήσουµε και τον αγρότη στο
χωράφι, για να κρατήσουµε και τον ψαρά στο νησί του, αλλά να
ανακηρύξουµε και την αλιευτική ζώνη που εκπνέει σε ενάµιση
µήνα αυτή η προθεσµία, για να µπορεί να ορθοποδήσει και να
χαράξει το µέλλον του.
Είναι πολλά τα ζητήµατα των αγροτών, αλλά αυτήν τη στιγµή
παρουσιάζουµε ποσοστά της ανεργίας επιδερµικά µέσω της ΕΛΣΤΑΤ. Και το λέω αυτό, διότι υπάρχει η ελαστική εργασία που ο
άλλος δουλεύει τρεις και τέσσερις ώρες την εβδοµάδα -όχι την
ηµέρα- και θεωρείται εργαζόµενος. Μπορούµε εµείς να έχουµε
πραγµατικά στοιχεία και για την πραγµατική ανεργία που µαστίζει τη χώρα; Δεν µπορούµε να τα έχουµε όλα αυτά.
Όσον αφορά τα όσπρια, µόνο αυτό θα σας πω, για να µην σας
κουράζω µε τα νούµερα. Παράγουµε είκοσι εννιά χιλιάδες τόνους και καταναλώνουµε εβδοµήντα χιλιάδες. Οι τόνοι που υπολείπονται, έρχονται από την Τουρκία.
Πάµε τώρα να µιλήσουµε για τον λιγνίτη, επειδή σήµερα πρωταγωνιστούν τα νούµερα και η ΕΛΣΤΑΤ. Ο λιγνίτης στην Ελλάδα
µπορεί να δώσει 6,7 δισεκατοµµύρια τόνους. Τα 3,3 µπορούσαν
να πάνε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το λέω αυτό;
Διότι κλείσαµε τη «ΛΑΡΚΟ» και εµφανίζονται χθες έξι µνηστήρες.
Η Ελληνική Λύση επιβεβαιώνεται κύριοι, διότι µέσα σε αυτές να
τος ο κ. Δασκαλάκης στη «ΤΕΡΝΑ», να η «TRAFIGURA» η εταιρεία,
να η άλλη που έχει έδρα την Ελβετία, να αυτές που δραστηριοποιούνται στα Σκόπια και θέλουν να πάρουν τα Μεταλλεία στα
Σέρβια της Κοζάνης για το νικέλιο και το κοβάλτιο που είναι βασικά
συστατικά που χρειάζονται για τις µπαταρίες του µέλλοντος. Τα
λέγαµε στη Βουλή. Η Ελληνική Λύση αποκάλυψε ότι θα πάει στα
Σκόπια η «ΛΑΡΚΟ» και χαµπάρι δεν θα πάρουµε, να το πω στην
καθοµιλουµένη. Αυτό φάνηκε χθες µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος και τους έξι µνηστήρες. Να δούµε τι θα γίνει µε τη «ΛΑΡΚΟ»,
τον κ. Δασκαλάκη και τη «FENIS», στην πόλη Καβάνταρτσι των
Σκοπίων, γιατί εκεί είναι η εταιρεία που θα πάρει τα µεταλλεία.
(διακοπή σύνδεσης)…Ζητάει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύµα σε
τιµοληψία, όµως η περιουσία της σε κοβάλτιο είναι 20 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Και µην µας λέει ο κ. Χατζηδάκης ότι παράνοµα δώσαµε τα
130 εκατοµµύρια. Όχι κύριοι, υπάρχει η διακήρυξη της Βιέννης
από τις δεκαοκτώ χώρες της βιοµηχανίας της Ευρώπης που σε
βιοµηχανίες που παράγουν πρώτη ύλη που είναι χρήσιµη για την
γηραιά, για να µην είναι εξαρτηµένη από την Ασία, τη Ρωσία και
άλλες ηπείρους µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί. Άρα δεν υπάρχει
πέναλτι, σύµφωνα µε την διακήρυξη της Βιέννης του 2015.
Πάµε λίγο γρήγορα-γρήγορα στην «AEGEAN». Δεν θα πάω µε
νούµερα. Θα σας πω δυο ενδεικτικά νούµερα. Η εταιρεία είχε σηµαντικά κέρδη, την ηµεροµηνία ορόσηµο. Ποια ήταν αυτή; Το
2014 και το 2013: 66,3 εκατοµµύρια ευρώ, 80,2 εκατοµµύρια
ευρώ. Ο σκοπός της εταιρείας Αιγαίου της «AEGEAN», που δέχεται και τα πιστοποιητικά υγείας στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη που ανήκει στον Διεθνή Αεροµεταφορέα, είναι µέχρι το
2025 να εξυπηρετεί δεκαπέντε εκατοµµύρια επιβάτες από τα έξι
εκατοµµύρια. Να θυµίσω ότι ο Χοακίν Αλµούνια το 2013 είχε πει
ότι το µονοπώλιο του συγκεκριµένου αεροµεταφορέα θα δηµιουργήσει καρτέλ εισιτηρίων για Έλληνες και ξένους. Ό,τι είναι
µονοπώλιο βλάπτει, κύριοι, και δυστυχώς µετά τη συγχώνευση
και της «Ολυµπιακής» που µπήκαν σε έναν όµιλο, εξαφανίστηκαν
λίγο πολύ οι µικρές αεροπορικές εταιρείες. Και αυτό το µονοπώλιο όποιος και να το έχει δεν παύει να είναι µονοπώλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Μπούµπα, µε µια τελευταία φράση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλουµε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να είναι επί της ουσίας για
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να µπορούν αυτοί οι αριθµοί να αποτελέσουν έναν οδηγό, έναν
πιλότο για το πώς θα σχεδιάσουµε. Αλλά δυστυχώς, µιλάµε για
την ΕΛΣΤΑΤ και αυτά τα στοιχεία είναι επιδερµικά. Δεν είναι επί
της ουσίας. Το παράδειγµά µου είναι στον πρωτογενή τοµέα που
εµείς ως Ελληνική Λύση σας έχουµε παρουσιάσει ένα πλάνο στο
πώς θα αναπτύξουµε τον γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα που αποτελεί το µέλλον. Αγωνίζονται οι βαµβακοπαραγωγοί αύριο στις
Σέρρες για τα αιτήµατά τους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του ΜέΡΑ25, η κ. Κωνσταντίνα
Αδάµου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι σηµαντικό
πριν από την οποιαδήποτε συζήτηση για συγκεκριµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις στην οικονοµία, να εξετάσουµε την κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται, καθώς και το ιστορικό των
πρόσφατων ενεργειών της Κυβέρνησης που µας οδήγησαν στην
τρέχουσα συγκυρία.
Όπως διαφάνηκε και από τον Προϋπολογισµό του 2021 η ελληνική οικονοµία χαρακτηρίζεται από µεγάλη αβεβαιότητα η
οποία, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, προκύπτει ως συνέπεια
της υγειονοµικής κρίσης. Είναι καλό να υπενθυµίζουµε ότι ακόµη
και πολύ πριν την εµφάνιση της πανδηµίας, η οικονοµία της
χώρας είχε αρχίσει να επιβραδύνει. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το
τέταρτο τρίµηνο του 2019 η οικονοµία παρουσίαζε συρρίκνωση
κατά 0,9% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2020
το ποσοστό συρρίκνωσης κυµάνθηκε περίπου στα 0,7% του ΑΕΠ.
Συνεπώς, για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την πορεία της
οικονοµίας µας δεν φταίει µόνο η υγειονοµική κρίση, αλλά και οι
πολιτικές της Κυβέρνησης, οι οποίες είναι βαθύτατα ταξικές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ταξικής πολιτικής που ακολούθησε
µέσα στο 2020 η Κυβέρνηση είναι η προκλητικά άνιση ενίσχυση
των επιχειρήσεων. Δηλαδή, από τη µια πλευρά έχουµε αυτές που
απασχολούν το 90% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών, των ατοµικών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αυτές ενισχύθηκαν µε
περίπου 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ και από την άλλη πλευρά
έχουµε τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν µόλις το
10% των εργαζοµένων. Αυτές οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν µε 3,7
δισεκατοµµύρια ευρώ. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, την ταξική διαφορά στις ενισχύσεις που παρείχε η Κυβέρνηση.
Είναι εποµένως απόλυτα προφανής η διάθεση της Κυβέρνησης για τη χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων, την ώρα
που η µικρή και η µεσαία τάξη και τα νοικοκυριά βρίσκονται σε
περιδίνηση µεταξύ ανεπαρκών µικροεπιδοµάτων, αναστολών
συµβάσεων εργασίας και προσωρινής αναβολής των υποχρεώσεων τους για το µέλλον.
Η διαχείριση της πανδηµικής κρίσης την άνοιξη του 2020 δεν
είχε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό δυσκολίας για την Κυβέρνηση, αφού
η χώρα µας δεν αποτελεί σηµαντικό κόµβο διαµετακόµισης προς
και από τις ευρωπαϊκές χώρες ή και τρίτες χώρες κατά την περίοδο αυτή. Έχοντας, λοιπόν, ως δεδοµένο τον περιορισµό εισερχόµενων δυνητικών φορέων του ιού η Κυβέρνηση απλώς
εφαρµόζοντας τις τότε οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας για χρήση των µασκών και επιβολή καραντίνας κατάφερε
να κρατήσει σε χαµηλά επίπεδα -όντως- την καµπύλη των ασθενών
συγκριτικά βέβαια και µε τα συνολικά τεστ που είχαν διεξαχθεί.
Το άναρχο, όµως, άνοιγµα των συνόρων για τη διευκόλυνση
του τουριστικού κλάδου και η χαλάρωση των µέτρων προστασίας σε συνδυασµό µε την αποφυγή διενέργειας µαζικών και δωρεάν τεστ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως ήταν
αναµενόµενο, στάθηκαν η αφορµή για την έξαρση του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας, το οποίο βιώνουµε µέχρι και σήµερα.
Η Κυβέρνηση παρά τις συστάσεις του ίδιου του υγειονοµικού
προσωπικού, των φορέων και σύσσωµης της Αντιπολίτευσης από
την άνοιξη ακόµη, δεν θωράκισε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε
νέα στελέχη. Δεν προνόησε για την ενίσχυση της επάρκειας των
µονάδων εντατικής θεραπείας σε απόλυτους αριθµούς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό και προφανώς δεν επένδυσε στη δηµιουρ-
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γία και την καθιέρωση ενός άρτια δοµηµένου συστήµατος πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Αντίθετα, η Κυβέρνηση εφαρµόζοντας
τον πυρήνα της πολιτικής της ενισχύει την καταστολή των κοινωνικών δικαιωµάτων και επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση
της τρέχουσας πολιτικής ατζέντας µε στόχο τον περιορισµό των
αντιδράσεων λόγω της επαπειλούµενης οικονοµικής και κοινωνικής ερηµοποίησης της χώρας µας.
Για ακόµα µια φορά τα µέτρα στήριξης που προωθεί η Κυβέρνηση είναι ανεπαρκή για τη µικρή, τη µεσαία τάξη και για τους
εργαζόµενους, ενώ αντίθετα θα ευνοηθούν σε πολλαπλά επίπεδα
οι µεγάλες επιχειρήσεις από τις ευεργετικές ρυθµίσεις µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα χωρίς όρους και κριτήρια την κρατική ενίσχυση της «AEGEAN» µε το ποσό των 120 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Με δεδοµένη την καθυστέρηση της εισροής κονδυλίων από το
Ταµείο Ανάκαµψης ο τρόπος κατανοµής των οποίων είναι µέχρι
σήµερα ασαφής, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε
αδιέξοδο, λόγω της υπερσυσσώρευσης των χρεών που δηµιουργούνται εν µέσω της πανδηµίας. Εποµένως, είναι βέβαιη η εκτόξευση του αριθµού των λουκέτων το προσεχές διάστηµα.
Όσο τα µέτρα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων βασίζονται σε απλές διευκολύνσεις ως προς την µετακύλιση του
χρόνου καταβολής των οφειλών και σε προσωρινές αναστολές
των υποχρεώσεών τους, η οικονοµία δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να ορθοποδήσει. Αν θέλουµε να δούµε αυτές τις επιχειρήσεις να επαναλειτουργούν και να διασωθούν πραγµατικά από
το φάσµα της χρεοκοπίας, τότε αποτελεί µονόδροµο η διαγραφή
των χρεών των επιχειρήσεων αυτών που συσσωρεύτηκαν κατά
τη διάρκεια της πανδηµικής κρίσης που αφορούν σε ασφαλιστικά
ταµεία, σε τράπεζες ή και σε δήµους.
Είναι απόλυτα αναγκαία η µετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχορήγηση στήριξης, σύµφωνα και µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, ώστε να επιβιώσουν τα µικρά καταστήµατα και η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Ιδιαίτερα ο κλάδος της εστίασης που
έχει πληγεί σε κρίσιµο, αλλά θέλω να πιστεύω, προς το παρόν,
αναστρέψιµο βαθµό. Συγκεκριµένα αυτός ο κλάδος, ο κλάδος της
εστίασης εκτός από τους εργαζόµενους που επιδοτούνται µε ένα
πενιχρό επίδοµα των 534 ευρώ, δεν έχει στηριχθεί σε κανέναν
βαθµό εκτός από ορισµένες περιπτώσεις επιχειρηµατιών, οι οποίοι
πήραν επιστρεπτέες προκαταβολές οι οποίες, ας µην ξεχνάµε, σηµειωτέον, αποτελούν µια µορφή δανείων και όχι επιδοτήσεων. Οι
επιχειρήσεις αυτές δεν σώζονται µε αναστολές πληρωµών και µε
νέα δάνεια αλλά µε πραγµατικά µέτρα στήριξης, όπως είναι η µη
επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 41 του παρόντος
νοµοσχεδίου το οποίο αφορά στην άνευ ανταλλάγµατος παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του ερασιτέχνη ΗΡΑΚΛΗ,
στο σωµατείο «Νέος Γυµναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» και στην αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που προήλθαν από εκκρεµότητες παρελθόντων
διοικήσεων. Χαιρετίζω, λοιπόν, αυτήν την απόφαση γιατί δικαιώνει τη µακροχρόνια προσπάθεια των ανθρώπων του συλλόγου
για τη διασφάλιση της επιβίωσης του ΗΡΑΚΛΗ και αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση σχετικά µε τη δύναµη της διεκδίκησης και
του αγώνα για τις αξίες και τα ιδανικά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια περίοδο όπου το δηµόσιο
χρέος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε. Είπατε ότι
κλείνετε. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο. Το ρολόι δεν το κοιτάτε,
φαίνεται. Νοµίζω κλείσατε. Σας ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε; Με κλείνετε ενώ δεν έχω τελειώσει την πρότασή µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Εννιά λεπτά µιλούσαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι. Με διακόψατε στα επτά λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Σε µια περίοδο, λοιπόν, όπου το δηµόσιο χρέος έχει ήδη εκτιναχθεί στο 220% του ΑΕΠ της χώρας και
το αντίστοιχο ιδιωτικό χρέος συσσωρεύεται ταχύτατα λόγω της
περιορισµένης και άνισα κατανεµηµένης στήριξης της κοινωνίας
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και της επιχειρηµατικότητας από την Κυβέρνηση, πρέπει επιτέλους να αντιµετωπιστεί ολιστικά µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα
το ζήτηµα των επιπτώσεων της πανδηµίας στην οικονοµία µας. Φυσικά η οικονοµική κατάσταση της χώρας µας τα τελευταία χρόνια
έχει επηρεάσει την κοινωνία µας µε διάφορους τρόπους. Όµως,
η κακή διαχείριση της εθνικής µας οικονοµίας κατά τα τελευταία
χρόνια οδήγησε σε µεγάλη ανασφάλεια των νέων για τις µελλοντικές συνθήκες διαβίωσής τους, οδήγησε στο brain drain και εποµένως, οδήγησε στη γήρανση του πληθυσµού, αφού οι νέοι µας
είτε µεταναστεύουν είτε νιώθουν ανασφάλεια να δηµιουργήσουν
οικογένεια. Τα αποτελέσµατα αυτά που µεταφράζονται σε σηµαντική έξαρση της υπογεννητικότητας, αναµένεται να αποτυπωθούν
µε σαφή τρόπο στην απογραφή πληθυσµού του 2021.
Η Κυβέρνηση µέρα µε τη µέρα έχει αποδείξει ότι δεν διαθέτει
ορθό και δίκαιο στρατηγικό πλάνο για την τόνωση της εθνικής µας
οικονοµίας. Κινείται στη βάση των κατά περίπτωση διευκολύνσεων, αγνοώντας τη µεγάλη εικόνα. Nα είναι σίγουρη η Κυβέρνηση ότι η κοινωνία και η δηµοκρατία βρίσκουν πάντα τρόπους και
τα εργαλεία να αµύνονται ενάντια στην αλαζονεία και τις πολιτικές
αφανισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επιείκειά σας και την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όµως, ξεφύγατε πάρα
πολύ απ’ τον χρόνο.
Θα παρακαλέσω τους υπόλοιπους. Ο χρόνος που έχει δοθεί
από νωρίς είναι έξι λεπτά. Το υπενθυµίζω. Βάλτε δίπλα το ρολόι
σας. Με την ανοχή θα πηγαίνει στα επτά λεπτά. Θα παρακαλέσω
θερµά. Υπάρχει όλων η κόπωση. Οι εισηγητές εδώ περιµένουν από
το πρωί και θέλουν κι αυτοί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονοµικών έχουν επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά µε µία και µόνη δέσµευση: σε αυτή
την πανδηµία κανείς να µη µείνει µόνος του. Και όταν λήξει η πανδηµία να είµαστε έτοιµοι µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες να
ξεκινήσουµε την οικονοµία µας και να επιστρέψουµε στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση
έχει λάβει από την αρχή της κρίσης σηµαντικά µέτρα στήριξης για
τους εργαζόµενους, τους επιχειρηµατίες και όσους πλήττονται
από αυτήν τη λαίλαπα. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµα νοµοσχέδιο, και σίγουρα όχι το τελευταίο, το οποίο έρχεται να δώσει
λύσεις, να ενισχύσει τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Μεταξύ των λύσεων είναι η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις
που ήταν κλειστές µε κρατική εντολή. Ταυτόχρονα όµως στηρίζονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αφού για τους ίδιους µήνες θα
καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασµό το 80%
του µηνιαίου µισθώµατος για τα φυσικά πρόσωπα και 60% για τα
νοµικά πρόσωπα.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση προχωρά και σε ένα ουσιαστικό µέτρο
στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδηµία µε
την επιδότηση παγίων δαπανών, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται από οποιαδήποτε οφειλή. Περαιτέρω µε το άρθρο 28 του νοµοσχεδίου συνεχίζονται οι παρατάσεις
που είχαν δοθεί για την εξόφληση των αξιογράφων µέχρι και τις
30 Απριλίου του 2021. Αυτές οι παρατάσεις αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, κάτι πολύ σηµαντικό για την περιοχή από την
οποία προέρχοµαι, τα Δωδεκάνησα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόµενη στον τουρισµό θα
ήθελα να επισηµάνω τα εξής. Ο τουρισµός κράτησε όρθια την οικονοµία µας στις συνθήκες των µνηµονίων. Τώρα ο τουρισµός και
οι εποχικές επιχειρήσεις που τον συνοδεύουν χρειάζονται περαιτέρω στήριξη. Συνεπώς, στην αναµενόµενη κοινή υπουργική απόφαση που αναµένεται να εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου 29 για
την επιδότηση των παγίων δαπανών να µελετηθεί και να ληφθεί
υπ’ όψιν και το εξής: ο καθορισµός των επιχειρήσεων να µην γίνει
µόνο µέσω ΚΑΔ αλλά, λόγω εποχικότητας των δικών µας επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα, να περιληφθούν και επιχειρήσεις µε
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βάση τον τζίρο τους. Να περιληφθούν, δηλαδή, επιχειρήσεις οι
οποίες εµφανίζουν το 50% του τζίρου τους κατά το τρίτο τρίµηνο
του έτους –Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο- µειωµένο. Αυτή η ρύθµιση άλλωστε υπήρχε ήδη στον νόµο 4701. Ο κ. Σταϊκούρας µίλησε λίγο πριν την οµιλία του για ειδικές περιπτώσεις και ίσως θα
πρέπει να δούµε και την περίπτωση αυτή.
Θα ήθελα ακόµα να αναφερθώ και στην εστίαση στα Δωδεκάνησα η οποία έχει και αυτή σηµαντικό εποχικό χαρακτήρα. Πρέπει
να µελετηθούν περαιτέρω τρόποι ενίσχυσής της µε τη χρήση ειδικών χρηµατοδοτικών εργαλείων, ενδεχοµένως µέσω ΕΣΠΑ ή
άλλου τρόπου, µε κριτήρια που θα µπορούσαν να είναι γεωγραφικά αλλά και πληθυσµιακά. Αυτό αφορά και στα µικρότερα νησιά
µας µε πληθυσµό που κυµαίνεται στους χίλιους µόνιµους κατοίκους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσω την οµιλία µου θα
ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ακόµα ζήτηµα για τα Δωδεκάνησα
το οποίο αφορά τους δανειολήπτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Δωδεκανήσου. Ήδη αναµένεται να ιδρυθεί Ένωση Δανειοληπτών
Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου. Το πρόβληµα είναι γνωστό. Το έχω θέσει προσωπικά τόσο στον Υπουργό Οικονοµικών,
όσο και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Εν µέσω πανδηµίας πρέπει να βρεθεί λύση και για τους δανειολήπτες αυτούς
που εµπιστεύτηκαν τον τόπο τους και να αντιµετωπιστεί η ρύθµιση
και η αποπληρωµή των δανείων τους, όπως γίνεται και µε τις συστηµικές τράπεζες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονοµικών έχουν κάνει ένα τιτάνιο έργο στήριξης των ανθρώπων
που πλήττονται από την πανδηµία. Βρισκόµαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες. Αυτό αποδεικνύεται και από το παρόν
νοµοσχέδιο. Βέβαια, η κατάσταση παραµένει δυναµική και πολλές
φορές απρόβλεπτη. Όµως, µε σχεδιασµό, ορθολογικές επιλογές
και µε το βλέµµα στο µέλλον, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουµε αυτήν
την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κυρία Ιατρίδη. Με την οικονοµία του χρόνου µάς δώσατε τη δυνατότητα να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι που υπολείπονται.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καιρίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να
κάνω µια αναφορά στα επαναλαµβανόµενα περιστατικά βίας σε
βάρος της Νέας Δηµοκρατίας τον τελευταίο καιρό. Είχαµε την επίθεση σε σπίτι Βουλευτού, στο γραφείο Υπουργού και τώρα σε τοπική οργάνωση της Νέας Δηµοκρατίας εδώ στην Αθήνα σε
συνέχεια και άλλων προηγούµενων επιθέσεων.
Είναι προφανές ότι κάποιοι ενοχλούνται µε την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Επιτρέψτε µου να τους διαβεβαιώσουµε ότι θα συνεχίσουµε µε ακόµα µεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των προεκλογικών µας δεσµεύσεων
και στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολλαπλών κρίσεων
µε τις οποίες είµαστε σήµερα αντιµέτωποι. Άλλωστε, η πολιτική
µας χαίρει της εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού, ενώ το σύνολο των δηµοκρατικών πολιτών αποστρέφεται
και καταδικάζει τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σε λίγο η συζήτηση και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών
µε κύριο αντικείµενο τα πρόσθετα µέτρα στήριξης της οικονοµίας.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σ’ αυτά γιατί το έχουν κάνει οι προλαλήσαντες και βέβαια ο Υπουργός Οικονοµικών.
Επιτρέψτε µου ωστόσο µερικές επισηµάνσεις: Την ώρα που εδώ
συζητάµε για το ενδεχόµενο ενός τρίτου κύµατος της πανδηµίας
του κορωνοϊού, η Ευρώπη σαρώνεται ήδη από αυτό. Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Πορτογαλίας κάνει δραµατικές εκκλήσεις
προς τους ευρωπαίους εταίρους της για βοήθεια και τη µεταφορά
ασθενών COVID σε νοσοκοµεία της Ευρώπης, καθώς αυτά της
Πορτογαλίας έχουν ξεχειλίσει από ασθενείς και η κατάσταση έχει
ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Επίσης, την ώρα που η Ελλάδα έχει υποβάλει ένα πλήρες και
αναλυτικό σχέδιο δράσης για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανόρθωσης, η γειτονική Ιταλία που έχει λαµβάνειν το περισσότερο, κοντά στο 30% του συνόλου των πρόσθε-
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των ευρωπαϊκών πόρων, µαστίζεται για άλλη µια φορά από µια
βαθιά κυβερνητική κρίση που καθιστά αµφίβολη τη συµµετοχή της
στην εκταµίευση της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης.
Και τα δύο αυτά παραδείγµατα από τη Νότια Ευρώπη αποδεικνύουν ότι, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα αντιµετωπίζει καλύτερα
την πανδηµική κρίση. Ωστόσο, κρίσιµη παραµένει η ευρωπαϊκή
βοήθεια.
Και εδώ θέλω, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
είµαι σαφής. Η παράταση της πανδηµίας καθιστά τη βοήθεια των
750 δισεκατοµµυρίων απολύτως ανεπαρκή. Την ώρα που στις
Ηνωµένες Πολιτείες συζητούν για ένα δηµοσιονοµικό πακέτο
ύψους 1,9 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων που θα φέρει τη συνολική
δηµοσιονοµική επέκταση στα 6 τρισεκατοµµύρια δολάρια, η αντίστιξη µε την Ευρώπη είναι καταθλιπτική.
Η Ευρώπη πλήρωσε ακριβά τη στενοκεφαλιά και τις εµµονές
κάποιων κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Η αναπτυξιακή
απόσταση από την Κίνα και τις Ηνωµένες Πολιτείες διευρύνθηκε
σε βάρος συνολικά της Ευρώπης τα προηγούµενα χρόνια. Ο δε
ευρωπαϊκός νότος πλήρωσε αυτές τις εµµονές ακόµα ακριβότερα.
Ήδη οι προβλέψεις για το 2021 και το 2022 είναι εξαιρετικά δυσοίωνες για την Ευρώπη συνολικά σε σχέση µε τη γρήγορη ανάκαµψη των Ηνωµένων Πολιτειών και ακόµα περισσότερο της
Κίνας.
Είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη τώρα
να διεκδικήσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόµα περισσότερους
πόρους και αλληλεγγύη και βέβαια γρήγορη εκταµίευση των
υπάρχοντων και των συµφωνηθέντων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως αυτό που έγινε φανερό και στη
σηµερινή συζήτηση, τουλάχιστον µέχρι τώρα, είναι το οξύ πολιτικό
πρόβληµα της χώρας που έχει να κάνει µε την απουσία ενός τεκµηριωµένου αντιπολιτευτικού λόγου µε ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελούν τεκµηριωµένο
λόγο ούτε οι κραυγές, ούτε η καταστροφολογία, ούτε η επένδυση
στην αποτυχία και δεν είναι ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση η δηµοσιονοµική πλειοδοσία σύµφωνα µε την οποία η πολιτική ευτελίζεται σε πράξη ενός αριθµητικού πολλαπλασιασµού, δηλαδή για
κάθε ένα δισεκατοµµύριο που δίνει η Κυβέρνηση να προτείνει δύο
και τρία η αντιπολίτευση. Έτσι δεν πάµε πουθενά.
Μετά από δέκα χρόνια κρίσης και της επώδυνης εµπειρίας µε
τις διαψεύσεις των αυταπατών του ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν πρέπει να
πιστεύει ότι µπορεί να κοροϊδεύει τους πολίτες µε «λεφτόδεντρα».
Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίζεται στον µονοψήφιο πυρήνα του, η χώρα
θα συνεχίζει να στερείται κυβερνητικής εναλλακτικής. Όµως, όσο
απαραίτητη, ιδίως στη σηµερινή εποχή των οξυµένων κρίσεων,
είναι µια αποτελεσµατική Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, άλλο
τόσο χρήσιµη θα ήταν και µια σοβαρή αντιπολίτευση που σήµερα
δεν υπάρχει.
Έχοντας µια καθαρή δηµοσιονοµική επέκταση, η οποία ξεπερνάει το 15% του ΑΕΠ µέσα σε δώδεκα µήνες, ποσοστό πρωτοφανές, είναι εκτός τόπου και χρόνου να µας κατηγορεί κανείς για
νεοφιλελευθερισµό και κοινωνική αναλγησία, όπως µε ευκολία
ακούσαµε και σήµερα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Ξέρουµε ότι οι χρηµατικοί πόροι είναι περιορισµένοι και ότι τα
σηµερινά δάνεια θα κληθούν να τα αποπληρώσουν οι αυριανές γενιές και ότι καµµιά χρηµατοδότηση δεν µπορεί να αναπληρώσει
τον χαµένο τζίρο και την καταστροφή του lockdown. Όµως, τούτη
την ώρα προτεραιότητα έχει να διασωθεί ο παραγωγικός ιστός και
οι θέσεις εργασίας, αλλά και να προχωρήσουµε παράλληλα στις
µεταρρυθµίσεις που θα µας επιτρέψουν να εκµεταλλευτούµε τις
νέες ευκαιρίες που ο «µετα-COVID κόσµος» θα φέρει µε την ψηφιοποίηση του κράτους, την αναβάθµιση της παιδείας, τον νέο κεφαλαιακό πυλώνα του ασφαλιστικού, τα µεγάλα δηµόσια έργα και
τη δηµιουργία ενός ελκυστικού για τις ιδιωτικές επενδύσεις περιβάλλοντος. Η µέχρι τώρα διαχειριστική µας πορεία µάς κάνει αισιόδοξους για την επόµενη µέρα που σύντοµα θα έρθει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Καιρίδη, και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Μουλκιώτης του Κινήµατος
Αλλαγής.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω τη
σηµερινή οµιλία αναφερόµενος στο τραγικό χθεσινό συµβάν µε
την απώλεια της δεκαεξάχρονης µαθήτριας στη Θήβα. Εκφράζουµε την οδύνη και τα συλλυπητήριά µας προς την οικογένεια
και ευχόµαστε οι νοσηλευόµενοι γονείς της γρήγορα να γυρίσουν
σπίτι τους.
Η περιοχή µας είναι σε lockdown από τις 8 Ιανουαρίου. Διαπιστώνουµε ότι το ιικό φορτίο δεν µειώνεται στην Θήβα. Κάτι δεν γίνεται καλά και δεν πρέπει να τα φορτώνουµε όλα στους πολίτες
και την ατοµική ευθύνη. Για παράδειγµα, µετά τη χθεσινή διαπίστωση ότι µαθητής στο 4ο Γυµνάσιο Θήβας βρέθηκε θετικός στον
κορωνοϊό ζητήθηκε η άµεση ιχνηλάτηση στο τµήµα που διαπιστώθηκε το κρούσµα. Επίσης, από σήµερα η έκτη τάξη του 6ου δηµοτικού σχολείου Θήβας θα είναι κλειστή έως τις 15 του Φλεβάρη,
καθώς εκεί είναι µαθητής ο αδερφός της µαθήτριας του 4ου Γυµνασίου που οµοίως διαπιστώθηκε θετικός.
Δυστυχώς όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιχνηλάτηση
που ζητήσαµε σύµφωνα µε τον ΕΟΔΥ δεν προβλέπεται µε βάση
τα πρωτόκολλα του φθινοπώρου του 2020 που ισχύουν και για τις
περιπτώσεις κρουσµάτων σε σχολεία. Σηµειωτέον ότι τα πρωτόκολλα αυτά δεν έχουν επικαιροποιηθεί για να αντιµετωπιστούν τα
δεδοµένα της σηµερινής πραγµατικότητας.
Εµείς πιστεύουµε ότι θα πρέπει οι µαθητές ενός τµήµατος στο
οποίο διαπιστώνεται κρούσµα να υποβάλλονται άµεσα σε τεστ
υπό την ευθύνη του ΕΟΔΥ, καθώς επίσης και οι καθηγητές που
είχαν επαφή µε το εν λόγω τµήµα.
Για άλλη µια φορά, κύριε Πρόεδρε, λειτουργεί η Κυβέρνηση µε
προχειρότητα αφήνοντας στο έλεος του Θεού τους µαθητές, τους
καθηγητές και τις οικογένειές τους. Επιτέλους κάτι πρέπει να
κάνει, να κάνει ένα σωστό σχεδιασµό για την αποτελεσµατική και
σωστή ιχνηλάτηση που είναι το µείζον ζήτηµα σήµερα και το οποίο
δεν γίνεται.
Ένα άλλο θέµα που θέλω να θίξω αφορά τα νοσοκοµεία της
Βοιωτίας. Είναι η µεγάλη έλλειψη που υπάρχει σε γιατρούς, αλλά
και σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που οδηγεί στη
µη εκµετάλλευση του υπάρχοντος ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς επίσης και η µεγάλη κόπωση που έχει επέλθει στο
υπάρχον προσωπικό από τις προσπάθειες που καταβάλλει καθηµερινά για την αντιµετώπιση των αυξανόµενων περιστατικών της
πανδηµίας και τους ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, επί του συγκεκριµένου θέµατος και του νοµοσχεδίου θέλουµε να πούµε ότι έρχεται να µας υπενθυµίσει άµεσα
ότι στις απαρχές του 21ου αιώνα η Ελλάδα των διαφορών αποτελεί µια πραγµατικότητα η οποία τα επόµενα χρόνια θα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και σχεδιασµού µε γνώµονα την άµβλυνση
των ανισοτήτων απέναντι στον θάνατο, καθώς και την αντιµετώπιση των ανασταλτικών παραγόντων που δυσχεραίνουν την αναπαραγωγική συµπεριφορά των ατόµων.
Και αυτό το λέω, διότι η απογραφή του 2021 µεταξύ άλλων σηµαντικών στοιχείων θα καταγράψει µείωση πληθυσµού. Και οφείλουµε και δικαιούµαστε να ξέρουµε σε τι οφείλεται προκειµένου
να βγάλουµε συµπεράσµατα για το τι είναι αυτό που µπορεί να
αποτυπώσει την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, την
ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτών
που επιλέγουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, χρειαζόµαστε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά εάν πράγµατι µας ενδιαφέρει να διαµορφώσουµε και να εφαρµόσουµε µια
σοβαρή δηµογραφική πολιτική για τη χώρα µας.
Η Κυβέρνηση βέβαια εκτός από µερικά θετικά, αλλά λίαν αποσπασµατικά µέτρα µέχρι στιγµής δεν έχει δείξει ότι διαθέτει ένα
ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. Μετά από δεκαεννέα µήνες που βρίσκεται στην
εξουσία, ενώ αγνόησε τις προτάσεις του Κινήµατος Αλλαγής για
τη δηµογραφική πολιτική, κατάφερε πολύ απλά να κάνει τι;
Κατάφερε να µεταφέρει τη Γενική Γραµµατεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναβαθµίζοντας την Γενική Γραµµατέα σε επίπεδο Υφυπουργού
χωρίς όµως να της αναθέσει αρµοδιότητα νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Και µάλιστα η ίδια η Υφυπουργός χθες παραδέχτηκε
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ότι οι µέχρι σήµερα οικογενειακές πολιτικές της Κυβέρνησης περιορίζονταν σε αποσπασµατικά µέτρα επιδοµατικής φύσης -επαναλαµβάνω αποσπασµατικά µέτρα επιδοµατικής φύσης- και δεν
απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτά τα λέει η Υφυπουργός, όπως επίσης και ότι η Κυβέρνηση σε δεκαεννέα µήνες
δεν έκανε τίποτα και ότι θα φέρει σύντοµα τα πρώτα µέτρα για
την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος. Δηλαδή,
έναν χρόνο µετά τη νοµοθέτηση του επιδόµατος γέννησης, που
το ψηφίσαµε, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αυτό που
κάνει είναι πάλι να λέει «θα» και πάλι «θα».
Αν τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, η
απογραφή του 2021 δεν µας δώσει συγκεκριµένα ποσοτικά και
ποιοτικά κριτήρια για το φαινόµενο του brain drain, για το πόσοι
έχουν φύγει, πόσοι έχουν επιστρέψει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, θα χαθεί δυστυχώς άλλη µια ευκαιρία σχεδιασµού
του παραγωγικού και επιστηµονικού δυναµικού µας.
Αν επίσης, η απογραφή του 2021 δεν µας δώσει συγκεκριµένα
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για το επίπεδο διαβίωσης και την
πραγµατική κατάσταση των κτιρίων, θα χαθεί άλλη µια ευκαιρία
σχεδιασµού µιας σοβαρής στεγαστικής πολιτικής, αλλά και αποτροπής της φτώχειας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αναφερόµενος στην ερµηνευτική διάταξη µε τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 που
προβλέπεται στο άρθρο 40 του νοµοσχεδίου. Θέλω να πω ότι η
προτεινόµενη ρύθµιση στο βαθµό που αναβαθµίζει τα προνόµια
των εργατικών απαιτήσεων κατά απόκλιση των όσων ισχύουν στα
άρθρα 156 του Πτωχευτικού Κώδικα και 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας είναι προφανέστατα θετική και ευπρόσδεκτη.
Πλην όµως θέλω να πω ότι εισάγει µια προφανή διακριτική µεταχείριση υπερ µίας µόνο κατηγορίας εργαζοµένων, δηλαδή
αυτών που απασχολούνται σε εταιρείες που τελούν υπό ειδική
διαχείριση σε αντίθεση µε τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων που τους οφείλονται τεράστια ποσά από δεδουλευµένα και
αποζηµιώσεις και οι οποίοι συνεχίζουν να υπάγονται στο δυσµενές καθεστώς συρροής των προνοµίων του Πτωχευτικού Κώδικα
και του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που προανέφερα.
Σύµφωνα δηλαδή µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τη ρύθµιση
τόσο στον Πτωχευτικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας όταν συντρέχουν απαιτήσεις -είναι µαζί δηλαδή οι απαιτήσεις εξασφαλισµένες µε δικαιώµατα- όπως παραδείγµατος
χάριν η προσηµείωση µε τις εργατικές απαιτήσεις, τότε λοιπόν οι
πρώτες απαιτήσεις αυτές που έχουν τα προνόµια ικανοποιούνται
έως 65% και οι εργατικές απαιτήσεις έρχονται στα 25% µαζί µε
τον ΕΦΚΑ και το ΦΠΑ. Αυτό είναι µια δυσµενής µεταχείριση και
µια δυσµενής διάκριση. Δηλαδή οι εργαζόµενοι κατατάσσονται για
ελάχιστα ποσά, αφού µε το εναποµείναν, κύριε Πρόεδρε, -το αντιλαµβανόµαστε όλοι- 25% πρέπει να ικανοποιηθεί και ο ΕΦΚΑ και
το ελληνικό δηµόσιο.
Η προτεινόµενη, λοιπόν, ρύθµιση για λόγους ισότητας και ισονοµίας και ίσης µεταχείρισης, αλλά και ασφάλειας δικαίου κατά
το Κίνηµα Αλλαγής πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εργαζόµενους που συµµετέχουν σε πτωχευτική διαδικασία ή διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του εργοδότη τουλάχιστον όσον
αφορά την αποζηµίωση από την απόλυση. Επειδή δεν ήταν αδύνατο βέβαια εµείς σήµερα που νοµοθετούµε στη σηµερινή διαδικασία να ευνοούµε µια µόνο µερίδα εργαζοµένων, δεν µπορεί
να γίνει αυτό από τη Βουλή τη στιγµή που η πλειοψηφία αυτών
περιµένει ψίχουλα ουσιαστικά εάν ποτέ γίνουν πίνακες διανοµής
της περιουσίας.
Και κατόπιν αυτών και χάρη της ισονοµίας και της δικαιοσύνης
που προείπα, κύριε Πρόεδρε, ζητάµε να γίνει δεκτή η κατατεθείσα τροπολογία του Κινήµατος Αλλαγής µε γενικό αριθµό 737
και ειδικό 111, ώστε οι διατάξεις του άρθρου 40 του νοµοσχεδίου
που ψηφίζεται να εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς και νέες διαδικασίες πτώχευσης αναφορικά µε τις αξιώσεις των εργαζοµένων από αποζηµίωση συνεπεία καταγγελίας της σύµβασης
εργασίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μουλκιώτη.
Απ’ ότι βλέπουµε στο σύστηµα ο κ. Κουρουµπλής δεν είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνδεδεµένος. Ο υπολογιστής του δεν είναι συνδεδεµένος στο
µικρόφωνο. Το µικρόφωνο του έχει πρόβληµα. Αν κάποιοι συνεργάτες του µας ακούνε ας προσπαθήσουν να το φτιάξουν και
εµείς θα επανέλθουµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Ξενοφώντας Μπαραλιάκος.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή
της υγειονοµικής κρίσης η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών δεσµεύτηκε απέναντι
στους Έλληνες ότι η πολιτεία θα σταθεί αρωγός και συµπαραστάτης των πληττόµενων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για
όσο χρειαστεί.
Η ελληνική οικονοµία σε µια περίοδο ισχυρών κλυδωνισµών σε
παγκόσµια κλίµακα όπου η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα κυριαρχούν δείχνει αντοχή και ανθεκτικότητα. Κάθε µήνας που η
οικονοµική δραστηριότητα αναβάλλεται βιώνουµε µια υψηλής
τάσεως απώλεια εθνικού κεφαλαίου, κάθε µήνας lockdown στερεί έσοδα από το κράτος τριών δισεκατοµµυρίων και πλέον
ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά µπορούµε να ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία και πρωτίστως είµαστε αισιόδοξοι χωρίς αυταπάτες. Και αυτό
διότι εµείναµε εξαρχής σε έναν συνετό σχεδιασµό της οικονοµικής ενίσχυσης µε φρόνηση και δίκαιο καταµερισµό των πόρων
σε αυτούς που υπέστησαν τις µεγαλύτερες συνέπειες. Αντί λοιπόν να ενδώσουµε σε επικίνδυνες σειρήνες του λαϊκισµού που
ανενδοίαστα κραύγαζαν να τα δώσουµε όλα από τον πρώτο
µήνα, σήµερα έχουµε την αυτοπεποίθηση και δια στόµατος του
Υπουργού Οικονοµικών να είµαστε πανέτοιµοι και εξοπλισµένοι
κατάλληλα ώστε να αντέξουµε όσο θα κρατήσει η πανδηµία.
Και σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να διαβεβαιώσουµε ξανά τους συµπατριώτες µας ότι η πολιτεία είναι
η εµπροσθοφυλακή στην κρίσιµη αυτή µάχη διαρκείας. Ψηφίζουµε για πολλοστή φορά τους τελευταίους µήνες µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης, φορολογικών ελαφρύνσεων, µορφών
χρηµατοδότησης και επιδοτήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζουµε µε την κατάλληλη µεθοδολογία
και το αίτηµα των επιχειρηµατιών για τη µη επιστροφή του 50%
της επιστρεπτέας προκαταβολής ένα, δύο και τρία, ώστε να δώσουµε όλη την ώθηση που θα χρειαστούν για να ανεβάσουν ξανά
ρολά.
Με προµετωπίδα της πολιτικής µας την πιο αποτελεσµατική διαχείριση της οικονοµικής κρίσης, δεν αγνοούµε τις ανάγκες των
επιχειρηµατιών, τις αγωνίες των καταστηµάτων της γειτονιάς, τα
προβλήµατα των µικροµεσαίων και των αυτοαπασχολούµενων. Η
ανθρώπινη ζωή είναι η αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας. Η
εργασία, η απασχόληση και η επιχειρηµατικότητα είναι η µόνιµη
έγνοιά µας.
Την Τρίτη µόλις, η χώρα µας εκταµίευσε τη δεύτερη δόση,
ύψους 728 εκατοµµυρίων ευρώ, από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
«SURE» για τη στήριξη της εργασίας, ολοκληρώνοντας το πακέτο των 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ που λάβαµε το τελευταίο
διάστηµα. Ήδη, έχουµε υποβάλει αίτηµα προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για διάθεση επιπλέον κονδυλίων που έχουν παραµείνει
αδιάθετα.
Για κάθε θέση εργασίας που µπορεί να διασωθεί, θα καταβάλλουµε εργώδη προσπάθεια για να µην χάσει κανείς τη δουλειά
του. Ο δανεισµός 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ την περασµένη
εβδοµάδα µε την έκδοση δεκαετούς οµολόγου, µε το ιστορικά
χαµηλό επιτόκιο 0,8%, είναι µια ισχυρή και αξιόπιστη ψήφος εµπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονοµία.
Με τις διατάξεις φορολογικού και δηµοσιονοµικού χαρακτήρα
του παρόντος νοµοσχεδίου, η Κυβέρνηση απλώνει περισσότερο
το δίχτυ προστασίας των συνεπειών της πανδηµίας, µε κριτήριο
την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Συγκεκριµένα, θεσπίζουµε για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο απαλλαγή καταβολής µισθώµατος για όσες επιχειρήσεις πλήττονται ή παραµένουν κλειστές, ενώ, ταυτόχρονα,
στηρίζουµε τους εκµισθωτές από τη µη είσπραξη των ενοικίων
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τους. Μάλιστα, µετά τον Φεβρουάριο θα επανεξετάσουµε αναλόγως την επέκταση αυτού του µέτρου.
Αναστέλλονται για εβδοµήντα πέντε µέρες οι προθεσµίες
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων, παρέχοντας έτσι
την αναγκαία ευελιξία στην αγορά. Θεσπίζεται προσωρινό µέτρο
κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων µε τη µορφή επιδότησης παγίων δαπανών, η οποία θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και
χωρίς να υπόκειται σε κανενός είδους συµψηφισµό.
Η δέσµη µέτρων αυτή, η οποία διαρκώς εµπλουτίζεται και ανανεώνεται, δεν αποτελεί µόνο τον τρόπο ανάσχεσης των συνεπειών της πανδηµίας, αλλά και το εφαλτήριο ώστε την επόµενη
µέρα η ελληνική οικονοµία να επανεκκινήσει οριστικά και συνολικά από πιο προνοµιακή αφετηρία.
Έχουµε διανύσει µια δύσβατη, επίπονη και κουραστική διαδροµή µέχρι σήµερα, η οποία µας δοκίµασε σε πολλαπλά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, απέναντι σ’ αυτό τον ύπουλο εχθρό δεν
λυγίσαµε. Δείξαµε τα «δόντια» µας και συνεχίζουµε να υψώνουµε
«ασπίδα» προστασίας στους πιο αδύναµους συµπολίτες µας και
σε εκείνους που βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της περιόδου.
Πλησιάζουµε στο ξέφωτο της ελπίδας. Συνεχίζουµε µε σχέδιο,
ρεαλισµό, φρόνηση και µεθοδικότητα, για να εξέλθουµε στην κανονικότητα µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες και να διεκδικήσουµε το µέλλον που µας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
Κύριε Μαντά, εσείς ως Βουλευτής Μεσσηνίας είστε δίπλα από
τη Λακωνία. Πιστεύω να είστε λάκων, συνοπτικός και ουσιαστικός.
Έχετε τον λόγο για τον χρόνο που δικαιούστε.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο µέρος του παρόντος
νοµοσχεδίου αφορά τις διαδικασίες επικαιροποίησης των δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού µας. Καθορίζονται, δηλαδή, όλες οι διαδικασίες διενέργειας των απογραφών των κτηρίων, των κατοικιών, του πληθυσµού, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας για το 2021.
Πρόκειται για πολύ σηµαντικές διατάξεις, οι οποίες, δυστυχώς,
δεν έχουν τύχει της προσοχής που θα έπρεπε από το σύνολο των
συναδέλφων που άκουσα όλη µέρα σήµερα στη Βουλή να τοποθετούνται. Γιατί είναι προφανές ότι τα αποτελέσµατα αυτής της
απογραφής θα αποτελέσουν έναν πολύ σηµαντικό και χρήσιµο
οδηγό για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική άσκηση της
οικονοµικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής
που θα πρέπει να ακολουθηθεί τα επόµενα χρόνια, την επόµενη
δεκαετία, σε µια περίοδο που η πατρίδα µας έχει ένα έντονο δηµογραφικό πρόβληµα, έρχεται από µία δεκαετή οικονοµική κρίση
και, βέβαια, αντιµετωπίζει αυτήν την πανδηµία, η οποία είναι ένα
πρωτόγνωρο φαινόµενο για όλο τον πλανήτη, αλλά και για την
πατρίδα µας.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει διατάξεις
µε τις οποίες αµβλύνονται οι οικονοµικές συνέπειες που βιώνουν
οι επιχειρήσεις λόγω της πανδηµίας.
Κατ’ αρχάς, απαλλάσσονται κατά 100% από τα ενοίκια όλες οι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει µε κρατική εντολή για τους
µήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται η καταβολή του 80% των συµφωνηθέντων ενοικίων στους εκµισθωτές για τους αντίστοιχους
µήνες και, µάλιστα, τα χρήµατα αυτά που θα δοθούν από το ελληνικό δηµόσιο θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.
Χορηγούνται διευκολύνσεις για όλους τους εµπόρους οι οποίοι
έχουν στον «αέρα» αυτή την περίοδο επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, προκειµένου να τους δοθεί µια ανάσα πληρωµής των
υποχρεώσεών τους για κάποιους µήνες, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν το σηµαντικό πρόβληµα ρευστότητας που τους έχει δηµιουργηθεί λόγω της αδυναµίας πώλησης των προϊόντων τους το
τελευταίο διάστηµα.
Επίσης, θεσµοθετείται ένα νέο πρόγραµµα επιδότησης παγίων
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για όλες τις επιχειρήσεις, που θα έρθει ακριβώς να καλύψει ένα
σηµαντικό πρόβληµα που έχουν στο σύνολο τους επιχειρήσεις
εστίασης και εµπορικές κατά κύριο λόγο, διότι το τελευταίο διάστηµα είναι προφανές ότι λόγω του καθολικού κλεισίµατος αδυνατούσαν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους, τα οποία για πολλές
απ’ αυτές τις επιχειρήσεις ήταν πάρα πολύ υψηλά.
Ακούσα πάρα πολλά όλη την ηµέρα για «κούρεµα» των υποχρεώσεων, για «κούρεµα» της επιστρεπτέας ένα, δύο, τρία, που δεν
έχει ανακοινωθεί.
Θέλω να πω στους συναδέλφους, για να το γνωρίζουν όλοι, και
οι συµπολίτες µας που µας παρακολουθούν, ότι όλα αυτά τα δάνεια, οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις που έχει δώσει το ελληνικό
δηµόσιο, το ελληνικό κράτος, προς τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν
να αποπληρώνονται από 1-1-2022.
Μέχρι τότε έχουµε δέκα ολόκληρους µήνες µπροστά µας να δει
η Κυβέρνηση και το οικονοµικό επιτελείο την πορεία της οικονοµίας, να δούµε πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα και από εκεί και
µετά, να πάρουµε τις τελικές αποφάσεις για το τι απ’ όλα αυτά τα
χρήµατα τελικά θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις και τι όχι.
Να είστε βέβαιοι, γιατί το έχουν δηλώσει οι πάντες δηµόσια και
είναι σαφές, ότι κάποια απ’ αυτά τα χρήµατα θα πρέπει προφανώς
να µην επιστραφούν από τις επιχειρήσεις για να µπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να µπορούν να συνεχίσουν βιώσιµα και
ρεαλιστικά το σχέδιό τους για την επόµενη µέρα.
Ενώ οι πάντες, λοιπόν, αναγνωρίζουν ότι οι επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµία έχουν µια δυναµική εξέλιξη, ακούµε όλη
µέρα τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, να πλειοδοτούν πάνω στα µέτρα στήριξης της Κυβέρνησης.
Με ανευθυνότητα και περισσή υποκρισία, κόπτονται δήθεν για
τον κλάδο της εστίασης, τον κλάδο που στοχοποίησαν φορολογικά µε την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 24%, τον κλάδο που
έπνιξαν ασφαλιστικά µε τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
µε το εισόδηµα.
Κόπτονται δήθεν για την πορεία της επιχειρηµατικότητας στην
πατρίδα µας το τελευταίο διάστηµα. Ποιοι; Οι άνθρωποι αυτοί που
για πέντε ολόκληρα χρόνια ποινικοποίησαν την επιχειρηµατικότητα και στοχευµένα προσπάθησαν να την εξοντώσουν, όπως κυνικά πλέον οµολογούν τα περισσότερα από τα πρωτοκλασάτα
στελέχη τους.
Είναι οι ίδιοι που συναντούν καθηµερινά επαγγελµατικούς και
επιχειρηµατικούς φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα και τάζουν χορηγήσεις και επιδοτήσεις, χωρίς, όµως, κανένας τους να µιλά για
τον λογαριασµό, πόσα χρήµατα, αλλά, κυρίως, από πού θα τα
βρουν.
Ουδέποτε είπαµε ότι το κράτος είναι σε θέση να καλύψει όλη
τη ζηµιά της οικονοµίας που δηµιουργείται λόγω της πανδηµίας.
Αυτό που είπαµε, όµως, είναι ότι θα αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο κρατικό κσι ευρωπαϊκό πόρο για να στηρίξουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνία. Και αυτό είναι που
κάνουµε καθηµερινά πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις επιχειρήσεις, τα καταστήµατα δεν τα έκλεισε η Κυβέρνηση. Τα έκλεισε η πανδηµία. Αυτό
πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε όλοι. Και µέσα στις δυσκολίες
που βιώνουν όλοι οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες του τόπου µας
αντιλαµβάνονται ότι το κράτος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
του, στέκεται δίπλα τους.
Αυτό, όµως, που κυρίως όλοι αυτοί που πλήττονται από την
πανδηµία θέλουν από εµάς είναι υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Και τόσο η υπευθυνότητα όσο και η σοβαρότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπολογίζονται σε ευρώ. Σοβαρότητα και
υπευθυνότητα σηµαίνει αναγνώριση του προβλήµατος, ρεαλισµός, αποτελεσµατικότητα και πολλή δουλειά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μαντά.
Ο κ. Κουρουµπλής, δυστυχώς, δεν κατάφερε να συνδεθεί. Η
οµιλία του θα αποσταλεί και θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της
σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα οµιλία του κ. Κουρουµπλή καταχωρίζεται
στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάµε τώρα στο τελευταίο στάδιο προκειµένου να καταλήξουµε. Θα δώσω τον λόγο
για πολύ λίγο στον κ. Αλεξιάδη επειδή στην πρωτολογία ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν πήρε πολύ χρόνο. Πήραν όλοι πολύ χρόνο. Οι
υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είδα έχουν πάρει πολύ.
Θα σας δώσω τρία λεπτά µε µια µικρή ανοχή, γιατί πρέπει να µιλήσει και ο Υπουργός στο τέλος.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι σε αυτούς τους Βουλευτές που θεωρούν ότι δεν πρέπει
να γίνεται κατάχρηση των δικαιωµάτων που έχουν οι Αρχηγοί των
κοµµάτων, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και όλοι αυτοί οι οποίοι µιλούν πολύ περισσότερο
από τους Βουλευτές. Γιατί σήµερα ξεκινήσαµε στις 10.00’ και
φτάσαµε περίπου στις 17.00’ για να µιλήσουν οι πρώτοι Βουλευτές. Με αυτήν την έννοια, και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που
ασκούσε χρέη Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και εγώ τώρα δεν
θα µιλήσουµε πολύ, παρά το ότι αντίστοιχοι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι από πολλά κόµµατα έκαναν κατάχρηση αυτού του
δικαιώµατος, κατά την προσωπική µου άποψη.
Θα αναφερθώ τηλεγραφικά σε τρία σηµεία, όµως, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά για τον ΣΥΡΙΖΑ:
Πρώτον. Τα στελέχη και οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
που κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πριν από ένα χρόνο έλεγε να τα
δώσουµε όλα από την αρχή, διαπράττουν µία πολιτική αθλιότητα
και λένε ψέµατα! Αν µου φέρουν ένα κείµενο του ΣΥΡΙΖΑ που
έλεγε να τα δώσουµε όλα από την αρχή, εγώ θα παραιτηθώ την
άλλη µέρα από Βουλευτής. Απλά να δεσµευθούν ότι θα κάνουν
το ίδιο, εάν δεν βρουν τέτοιο κείµενο. Διότι εµείς από την αρχή
είχαµε κάνει προτάσεις που ζητούσαµε ένα εµπροσθοβαρές
πρόγραµµα και δικαιωθήκαµε, αλλά σε καµµιά περίπτωση δεν είπαµε να τα δώσουµε όλα από την αρχή. Αυτό σε ό,τι αφορά το
πολιτικό ψέµα και το αφήνουµε στην άκρη.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογηµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις από την αρχή. Είναι κοστολογηµένες µέσα στα όρια αντοχής της κοινωνίας της
οικονοµίας. Επειδή, όµως, έρχεται η Κυβέρνηση και «ξύνεται
στην γκλίτσα του τσοπάνη», θα τ’ ακούσει. Έρχεται και λέει ότι
«δεν µπορώ να δεχθώ κάποιες προτάσεις επειδή δεν είναι κοστολογηµένες, δεν µπορώ να δεχθώ τροπολογίες επειδή δεν είναι
κοστολογηµένες». Πώς µας φέρνει τότε διατάξεις στα νοµοσχέδια που δεν έχουν κοστολόγηση σύµφωνα µε τις εκθέσεις του
Γενικού Λογιστηρίου; Μπορώ να µιλάω ώρες µε παραδείγµατα,
που δεν προσβάλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ, προσβάλλουν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πώς µπορούν να φέρνουν εδώ διατάξεις που
ευνοούν συγκεκριµένα εφοπλιστικά συµφέροντα, διαγραφής
προστίµων εκατοµµυρίων, χωρίς κοστολόγηση; Εκεί λεφτά
υπάρχουν; Κι όταν πάµε να µιλήσουµε για µικροµεσαίους αρχίζουµε και λέµε δεν έχουµε λεφτά να δώσουµε;
Σε ό,τι αφορά πάλι το θέµα των προτάσεων, εγώ προκαλώ
τους Υπουργούς σε συζήτηση όποτε θέλουν. Ο ειδικός ακατάσχετος επαγγελµατικός λογαριασµός, που ζητούν οι πάντες
πλέον, τα δικά σας στελέχη σε κοινωνικούς παραγωγικούς φορείς, δεν κοστίζει στο δηµόσιο 1 ευρώ. Όποτε θέλετε να το συζητήσουµε, να αποδείξω µε χίλιους δύο τρόπους ότι θα αυξήσετε
τα έσοδα του δηµοσίου. Γιατί δεν το φέρνετε και δεν το υλοποιείτε;
Δεύτερη παρατήρηση. Τέθηκε το ερώτηµα από Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας τι γινόταν αν θα είχαµε πανδηµία τον Σεπτέµβρη του 2015. Καταστροφή θα γινόταν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους
µήνες πριν παρέλαβε άδεια ταµεία και παρέλαβε, αν θυµόσαστε,
από στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών που έλεγαν τότε ότι
δεν θα έχω να πληρώσω µισθούς και συντάξεις. Εµείς 37 δισεκατοµµύρια αφήσαµε, καλώς-κακώς άλλη κουβέντα. Εκτός,
όµως, από αυτό, να θυµίσω ότι στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας
έλεγαν ότι έπρεπε να κλείσουµε και να γκρεµίσουµε νοσοκοµεία,
απέλυαν νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς όσο ήταν στα
Υπουργεία και µια σειρά από άλλα πράγµατα.
Τελευταίο σηµείο. Ακούστηκε από υπουργικά χείλη η δήλωση
ότι «εντάξει, λέτε αυτά που λέτε εσείς, αλλά τι λένε οι ξένοι για
µας». Αυτή η πολιτική αυταρέσκεια ξέρετε είναι επικίνδυνη. Εγώ
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δεν θα αναφερθώ στο τι λέει το κατά Λουκά Ευαγγέλιο γι’ αυτό
το θέµα. Υπάρχουν αρµοδιότεροι εµού Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µε µεγαλύτερη εµπειρία στα θεολογικά να το πουν, αν και
είναι πολύ χρήσιµο. Θα θυµίσω, όµως, µε την εµπειρία µου σαν
υπάλληλος στην αρχή το 1987 και µετά µε άλλες ιδιότητες στο
Υπουργείο Οικονοµικών, ότι υπήρχαν πολλοί Υπουργοί Οικονοµικών τους οποίους επαινούσαν, τους πρόβαλαν κ.λπ. ξένοι οίκοι,
ξένες επιτροπές, ξένοι θεσµοί και διάφορα τέτοια. Πολλοί από
αυτούς οδήγησαν τα κόµµατά τους σε πολιτικές ήττες και πολλοί
από αυτούς όχι απλά δεν ξαναβγήκαν Βουλευτές, αλλά εξαφανίστηκαν από την πολιτική ζωή του τόπου. Αφήστε, λοιπόν, το τι
λένε οι ξένοι για σας. Δείτε τι λένε οι πολίτες. Κι αν θέλετε κι ένα
ουσιαστικό γκάλοπ, Σάββατο πρωί -ανοιχτό σε όποιον θέλει- να
πάµε µαζί στις γειτονιές της Νίκαιας µοιράζοντας φυλλάδια
στους µικροµεσαίους. Είναι το πιο καλό γκάλοπ για το ποια
πραγµατικά είναι η διαφορά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αλεξιάδη.
Βλέπω τους χρόνους εδώ, γιατί δεν ήµουν εγώ Προεδρεύων,
και το γνωρίζουν οι εισηγητές, ότι κάποιοι πήραν πολύ χρόνο και
κάποιοι πολύ λίγο. Τον λιγότερο χρόνο πήρε ο κ. Σκανδαλίδης,
όπως βλέπω εδώ.
Πρέπει να µιλήσει και ο Υπουργός. Παρ’ όλα αυτά, µου έχει
ζητήσει τον λόγο για δύο λεπτά ο κ. Καραθανασόπουλος ο
οποίος -όπως και ο κ. Αλεξιάδης είναι επίσηµα Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, έχει έρθει έγγραφο από τον ΣΥΡΙΖΑ- παρίσταται
εδώ ως εισηγητής λόγω απουσίας της κ. Κοµνηνάκα. Έχει σταλεί
και σχετικό έγγραφο.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον χρόνο αυτό τον ζήτησα µόνο και µόνο για να αναφερθώ
στα ζητήµατα που αφορούν την απογραφή και αυτό γιατί εγείρονται µια σειρά πολύ σηµαντικά ζητήµατα που θα καθορίσουν
την ψήφο µας. Δεν είναι απλά ένα τεχνικό θέµα.
Το πρώτο ζήτηµα είναι το εξής. Για πρώτη φορά, µε πρόσχηµα
την πανδηµία, η απογραφή θα γίνεται µέσω διαδικτύου, αξιοποιώντας το διαδίκτυο. Εδώ εγείρονται πολλά ζητήµατα. Ποια προστασία παρέχεται στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, ότι αυτή
η διαδικασία δεν µπορεί να υποκλαπεί; Είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ.
Δεύτερο ζήτηµα, το οποίο υπάρχει και σχετίζεται µε αυτό. Εδώ
δεν µπορούσαν να κάνουν ηλεκτρονικά ραντεβού για το εµβόλιο
και πήγαιναν στους φαρµακοποιούς πληρώνοντας τον οβολό.
Τώρα θα µπορέσει να κάνει απογραφή αυτός ο κόσµος; Μήπως
ετοιµάζετε νέα πελατεία για διάφορα γραφεία για να κάνουν την
απογραφή -και µιλάω για λογιστικά γραφεία, δικηγορικά και
άλλα- ιδιωτικοποιώντας µια πλευρά;
Τρίτο ζήτηµα. Τρίτο ερώτηµα. Τι εχέγγυο αξιοπιστίας υπάρχει
των στοιχείων των οποίων δίνει αυτός ο κόσµος ο οποίος θα απογραφεί από µόνος του; Πώς το εξακριβώνετε αυτό αν δίνει τα
πραγµατικά στοιχεία; Είναι µια σειρά ερωτήµατα.
Το τέταρτο ζήτηµα, που κατά τη γνώµη µας είναι το πιο σηµαντικό -µας είχε κάνει εντύπωση, το έχουν αναφέρει και άλλοι οµιλητές- είναι το εξής: Ζητάτε τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ. Για ποιον λόγο
ζητάτε τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ και δεν ζητάτε, για παράδειγµα, την
αστυνοµική ταυτότητα; Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά ΑΜΚΑ και
ΑΦΜ σηµαίνει ότι έχεις τον πλήρη φάκελο του συγκεκριµένου που
απογράφεται. Άρα, µπορείς να τακτοποιήσεις και να δεις τι τακτοποιείται µε βάση και τις δηλώσεις που έχει κάνει στην απογραφή
και όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και όσον αφορά και µια
σειρά από άλλα ζητήµατα, που επί της ουσίας, σε συνδυασµό µε
τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, για παράδειγµα, µπορεί πολύ πιο εύκολα να έχει τον δικό του φάκελο ολοκληρωµένο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν διασταύρωση οι επιχειρήσεις. Και µε
διασταύρωση, όµως, αν γίνουν και κάποια από τα στοιχεία δεν
είναι ακριβή, τι θα γίνει; Θα υπάρξουν οι επιπτώσεις που υπήρξαν
σε αυτούς οι οποίοι διόρθωσαν τα τετραγωνικά των σπιτιών τους
για να συσχετίζονται της ΔΕΗ µε της εφορίας, µε αποτέλεσµα να
πληρώσουν νέο χαράτσι σε δηµοτικά τέλη;
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Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, για να περνάνε έτσι.
Αν, λοιπόν, δεν δοθούν διευκρινίσεις από µέρους σας, αν δεν
υπάρξει διασφάλιση για την ασφάλεια του διαδικτύου, για την
αποθήκευση αυτών των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων,
γιατί θα έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι µέσα στο σύνολο των αρχείων αυτών -το τι συµβαίνει στο διαδίκτυο το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά- εµείς σας λέµε καθαρά ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει
το σύνολο των άρθρων που αφορούν την απογραφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά να µας τα πείτε
επιγραµµατικά, γιατί είστε στην κορυφή. Σήµερα ήσασταν πρωταθλητής στον χρόνο.
ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνούµε καταρχήν απόλυτα µε τις παρατηρήσεις του κ.
Καραθανασόπουλου.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υπουργό
που έχει αποδεχτεί τη δικιά µας τροπολογία στο άρθρο 40, αν
και την απέρριψε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχει ξαναγίνει.
Στα πλαίσια των νοµοτεχνικών βελτιώσεων στο σηµείο 9 προσθέτει στο άρθρο 40 κάτω από τις λέξεις «…πίνακας κατάταξης…»
τα εξής: «…καθιστάµενων αυτοδικαίως άκυρων των µη αµετάκλητων πινάκων κατάταξης που αντιβαίνουν στις διατάξεις του
παρόντος, υποχρεούµενου αµελλητί του ειδικού διαχειριστή σε
σύνταξη αναµορφωµένου πίνακα». Η τροπολογία µας ήταν: «Πίνακες κατάταξης που έχουν συνταχθεί και δηµοσιευθεί χωρίς να
έχουν καταστεί αµετάκλητοι θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι και
ο ειδικός διαχειριστής οφείλει αµελλητί να συντάξει και να δηµοσιεύσει νέο πίνακα».
Είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε ευχαριστούµε πάρα πολύ για την
αποδοχή της τροπολογίας. Μην ντρέπεστε να αποδέχεστε τις
τροπολογίες των άλλων κοµµάτων επίσηµα. Μπορείτε να το κάνετε. Δεν θα µπαίνετε και στη διαδικασία και στον κόπο να κάνετε
τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρσένη, που πράγµατι υπήρξε πολύ λακωνικός στη δευτερολογία του.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος και για τον ΑΜΚΑ και
για το ΑΦΜ και για την ασφάλεια των στοιχείων, τα έχουµε πει
από πριν. Προφανώς είναι θέµατα τα οποία µας προβληµατίζουν
όσον αφορά την απογραφή.
Πήρα τον λόγο, γιατί, πρώτον, ο Υπουργός, όταν ανέφερα
προηγουµένως κάποια νούµερα από το excel που ο ίδιος µου
έδωσε, αµφέβαλε και ήθελα να πω ότι θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Το έχω εδώ. Είναι οι λοιποί κλάδοι. Δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια δεκατρία -όσα ακριβώς είπα- δεν επιλέχθηκαν και επτά
χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία επιλέχθηκαν. Άρα, ήταν σωστά τα
νούµερα που είπα.
Δεύτερον, του ανέφερα ότι η εστίαση όσον αφορά την πέµπτη
επιστρεπτέα ήταν στην εκατοστή εβδοµηκοστή έκτη θέση σύµφωνα µε επιστολή και µε e-mail που πήρα από το Σύλλογο των
Εστιατόρων. Εγώ θα καταθέσω και το e-mail για να το έχει και
για να πληροφορηθεί καλύτερα και αν έχει αµφιβολία, να µας πει
σε ποια θέση, κατά την άποψή του, είναι.
Ο τρίτος λόγος είναι ο εξής: Τον έχω ρωτήσει τρεις φορές και
στις επιτροπές και σήµερα αν το «κόκκινο» ιδιωτικό χρέος έχει
φτάσει στα 260 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μου είπε ότι θα απαντήσει. Δεν απάντησε καθόλου.
Επίσης, δεν απάντησε σε συγκεκριµένες ερωτήσεις τόσο δικές
µου, όσο και του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου, που αφορούσαν την «AEGEAN». Νοµίζω ότι έπρεπε να απαντήσει. Είναι
υποχρεωµένος να απαντήσει σε αυτά που τον ρωτήσαµε.
Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλά και ότι οι υπόλοιπες χώρες, ας πούµε, στην Ευρώπη δεν πηγαίνουν καλά. Δεν
ισχύει. Έχω καταθέσει σε προηγούµενη οµιλία στα Πρακτικά το
ότι η Πορτογαλία είχε περίπου 13% πτώση του ΑΕΠ το δεύτερο
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τρίµηνο, αλλά είχε 13% ανάπτυξη στο τρίτο τρίµηνο, ενώ η Ελλάδα
και στα δύο τρίµηνα είχε πτώση. Εποµένως, δεν ισχύει. Και ας µην
ξεχνάµε, βέβαια, ότι η Ελλάδα έρχεται από µία σωρευτική ύφεση
της τάξης του 25%, οπότε προφανώς πηγαίνει πάρα πολύ άσχηµα.
Ακόµη, ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2016.
Αυτό είναι σωστό. Μόνο που δεν είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Η
ΑΑΔΕ, µαζί µε το υπερταµείο, ήταν προϋπόθεση του τρίτου µνηµονίου, το οποίο υπέγραψαν όλα τα κόµµατα. Άρα, δεν µπορούµε
να ρίχνουµε την ευθύνη µόνο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο τέλος είπε πως τα ενοίκια που δεν εισπράττονται, δεν δηλώνονται ως εισόδηµα και δεν φορολογούνται. Αν είναι δυνατόν!
Είναι αυτονόητο! Είναι δυνατόν να φορολογεί κάποιος εισόδηµα
το οποίο δεν έχει εισπράξει;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας διευκρινίσω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για να µη διαµαρτυρηθεί κανείς, ότι υπάρχει χαρτί
που αναφέρει ότι ο κ. Αλεξιάδης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, τον οποίο εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι ήταν παρών σε
όλη τη συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Καραθανασόπουλο
ως εισηγητή.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω µε τη δευτεροµιλία µου να θυµίσω στο Σώµα ότι η πολιτική αναπτύσσεται στον
χρόνο και δοκιµάζεται σε µια µεγάλη χρονική διαδροµή, στη διάρκεια της οποίας αξιολογείται και κρίνεται καθηµερινά από την κοινωνία, που αποτελεί και τον τελικό κριτή. Σε αυτήν τη διαδροµή
αποδεικνύεται η αντοχή της, γιατί εφόσον η πολιτική δεν είναι αποδοτική και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τού σήµερα, παρασύρεται και ακυρώνεται από την αλληλουχία των γεγονότων.
Επίσης, θα ήθελα να υπενθυµίσω ειδικά σε κάποιους συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ευτυχώς όχι σε όλους, το τονίζω
αυτό- ότι ο λαϊκισµός και η κινδυνολογία µπορεί προσωρινά να δηµιουργούν εντυπώσεις και να βγάζουν πρωτοσέλιδους τίτλους
στον φίλιο Τύπο, όµως δεν αντέχουν σε βάθος χρόνου και αυτό
είναι νόµος, κανόνας της πολιτικής που συνεχώς επαληθεύεται.
Τώρα, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θεωρώ ότι είναι ένα ιδιαίτερα θετικό νοµοσχέδιο. Σε όλα τα ζητήµατα δίνει ουσιαστικές
απαντήσεις. Προφανώς, η κρίση της πανδηµίας, η οποία είναι µια
κρίση δυναµική, εξελίσσεται και δεν µας επιτρέπει να πούµε ότι
µε τα µέτρα τα συγκεκριµένα λύνουµε όλα τα προβλήµατα. Εδώ
είµαστε -η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι λειτουργεί µε σωφροσύνη, µε εγκράτεια και κάνει αυτό που πρέπει- όταν χρειαστεί να
επανέλθουµε και να πάρουµε συµπληρωµατικά µέτρα.
Θεωρώ, όµως, αδιανόητο να υπάρχουν πολιτικοί φορείς, κόµµατα που να µην ψηφίζουν το νοµοσχέδιο το οποίο προβλέπει, µεταξύ άλλων, ζητήµατα απογραφής. Θεωρώ δεδοµένο µάλιστα ότι
τα αποτελέσµατα της απογραφής θα αποτελέσουν έναν οδηγό
για την άσκηση εθνικής, οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής
πολιτικής που θα καλύψουν τις ανάγκες της χώρας. Δεν µπορώ
να καταλάβω για ποιον λόγο υπάρχουν πολιτικοί φορείς οι οποίοι
δεν θα ψηφίσουν µέτρα, τα οποία έχουν σχέση µε την κάλυψη των
ενοικίων για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο στις επιχειρήσεις
που µε κρατική εντολή µένουν κλειστές ή µε αποζηµίωση της
τάξης του 80% για τους ιδιοκτήτες εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα
και 60% εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα ή µέτρα µε τα οποία το
κράτος έρχεται να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
επιχειρήσεών, τις λειτουργικές δαπάνες.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν χρειάζεται µικροκοµµατική αντιµετώπιση και
µικροπολιτική εκµετάλλευση. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη. Για µία ακόµη φορά η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει
ότι µπορεί να στηρίξει και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους
και βεβαίως να απλώσει και ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας για
τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες που έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Δηµιουργούµε ένα ασφαλές περιβάλλον για το επιχειρείν,
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για τους εργαζόµενους µε γνώµονα την ορθολογική κατανοµή των
πόρων που έχουµε στη διάθεσή µας. Το είπαµε και το κάνουµε
πράξη. Κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα µείνει µόνος του σε
αυτήν την πρωτοφανή κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκείνο που καταλάβαµε σήµερα από την όλη συζήτηση που
έγινε στην Ολοµέλεια είναι ότι η Κυβέρνηση ανακάλυψε ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να στηριχτούν όχι µόνο µε δάνεια, αλλά και µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση. Αφού πρώτα οδήγησε
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε οικονοµική ασφυξία και πλήρη
αδυναµία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, έρχεται σήµερα και υλοποιεί αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση τής έχει δώσει
τη δυνατότητα να κάνει. Η Κοµισιόν προτρέπει εκ νέου τη χρήση
του µέτρου της µη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Δεν γίνεται να αφήσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για µια ακόµη φορά στην
τύχη τους.
Πάµε στην επιδότηση παγίων. Ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι
θα προσπαθήσει να είναι επιχορήγηση. Θέλω να επισηµάνω πως
ό,τι είπαµε στην επιτροπή είπα και στην πρωτολογία µου σήµερα.
Ξέρουµε ότι µε βάση τον ν.1863 -ανακοίνωση της επιτροπής- η
επιδότηση παγίων θα έχει τη δυνατότητα να είναι και επιδότηση.
Παρ’ όλο που η διάταξη είναι ένα κενό κέλυφος, εµείς θα την
υπερψηφίσουµε και θα βασιστούµε στις διαβεβαιώσεις του κυρίου
Υπουργού εδώ στην Ολοµέλεια και ότι θα υλοποιηθούν ακριβώς
όλες οι δυνατότητες που δίνονται από την επιτροπή, αλλά επίσης
ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να είναι επιστρεπτέα.
Για την «AEGEAN», ένα ζήτηµα για το οποίο θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σταϊκούρα, παρ’ όλο που δεν είναι εδώ, µας είπε
ο Σταϊκούρας ότι δεν θα µας δώσει τη δυνατότητα η εταιρεία,
αλλά εµείς από µόνοι µας µπορούµε να την πάρουµε. Προφανώς
εγώ κάτι άλλο είδα και εµείς όλοι µας το ίδιο είδαµε, ότι δίνεται η
δυνατότητα στην εταιρεία να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή όχι
την εξαγορά. Αυτό λέει ο νόµος. Νοµίζω ότι το έχετε όλοι µπροστά
σας, είναι στη σελίδα 24 και δεν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος
Υπουργός. Θα καταψηφίσουµε τη διάταξη.
Τρίτον, για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κάποια ζητήµατα. Η απάντηση του κ. Σκυλακάκη ήταν ότι ναι, υπάρχει µια περίπτωση το έργο που θα χρηµατοδοτηθεί να µην εγκριθεί
αργότερα και σε αυτήν την περίπτωση θα το ρισκάρουµε, θα το
τζογάρουµε δηλαδή. Εντάξει, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να δώσουµε την ψήφο υπέρ. Θα ψηφίσουµε «παρών», µε την έννοια ότι
δεν πιστεύουµε ότι έτσι µπορούν τα χρήµατα του ελληνικού λαού
να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο. Απεγνωσµένες κινήσεις βλέπουµε, προκειµένου να σταθεί η κοινωνία. Δεν υπάρχει
σχέδιο. Μπερδεύετε και τον κόσµο και νοµίζουµε ότι τους κουράζετε µε όλες αυτές τις ενέργειες που κάνετε συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπανάτσιου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει η κατηγορία από την Κυβέρνηση ότι είναι µικροκοµµατική η πολιτική που κάνει η Αντιπολίτευση. Σε δύο πολιτικά θέµατα
θα αναφερθώ και σε ένα συγκεκριµένο για την τροπολογία. Υπάρχει η καταγγελία για την µικροκοµµατική πολιτική που κάνει η Αντιπολίτευση. Εγώ θέλω να αντιστρέψω την κατηγορία, λέγοντας
ότι αυτές τις µέρες στη Βουλή τοποθετηθήκαµε µε τόση σαφήνεια
σε όλα τα άρθρα και ζητήσαµε τέτοιες διευκρινίσεις που δυστυχώς δεν έφερε ουσιαστικές αλλαγές στο νοµοσχέδιο ο Υπουργός,
µε αποτέλεσµα να µην ακούει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Μικροπολιτική δεν είναι η Αντιπολίτευση που τελικά, παρά τις διαφωνίες της, µπορεί να ψηφίζει και επί της αρχής και σε πληθώρα
από τα άρθρα, παρά τις αντιρρήσεις της. Αυτό δεν είναι µικροπολιτικό, κύριε Υπουργέ, και νοµίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό
από όλους.
Δεύτερον, το βασικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης είναι ότι εµείς
προτείνουµε γενικά και λεφτά δεν µπορούν να διατεθούν και είναι
περιορισµένες οι δυνατότητες κ.λπ.. Το ερώτηµα είναι ότι και
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λεφτά µπορούσατε να διασφαλίσετε στη ρευστότητα κυρίως λόγω
της δυνατότητας των διαθεσίµων των τραπεζών να κάνουν µια
άλλη αναπτυξιακή πολιτική. Όµως, το ερώτηµα δεν είναι πόσα
είναι µόνο τα λεφτά, αλλά πού πάνε τα λεφτά. Και δυστυχώς η πολιτική σας είναι βαθιά ταξική. Πηγαίνουν µονάχα στα µεγάλα συµφέροντα και στους «ηµετέρους». Πηγαίνετε να δείτε πώς
µοιράζονται τα δάνεια ή οι ενισχύσεις από τις τράπεζες.
Άρα, λοιπόν, έχουµε ένα τεράστιο πολιτικό θέµα, το οποίο δεν
αντιµετωπίζεται µε τον αφορισµό «πού θα τα βρείτε τα λεφτά και
τι θα τα κάνετε». Οι τράπεζες έχουν διαθέσιµα πάνω από 20 δισεκατοµµύρια για ρευστότητα και δώσανε ψιχία. Και η Κυβέρνηση
µπορεί να παρεµβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες.
Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Το ποιος είναι µικροπολιτικός εµφανίζεται ολοκάθαρα στη φαύλη τροπολογία που
έφερε ο κ. Βορίδης. Αποφάσισε η Κυβέρνηση ότι θα διορίζει µεταβατικά επικεφαλής δηµοσίων οργανισµών χωρίς να έχει κανένα
χρονικό περιθώριο για να γίνει κανονικός διορισµός, µε αποτέλεσµα το κράτος, πέρα από τον συγκεντρωτισµό του Μαξίµου, να
γεµίσει όλους τους δηµόσιους οργανισµούς, να αλλάξει όποιους
θέλει όπως θέλει και να βάλει «δικά της παιδιά». Και έρχεται µε
αυτόν τον τρόπο, πετώντας µια «καραµέλα» των είκοσι ηµερών,
ότι δήθεν σε είκοσι µέρες θα ξεκινά η διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει χρονικό τέλος στη διαδικασία.
Νοµίζω λοιπόν ότι µια Κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι είναι σύγχρονη, ότι πάει µε τους καιρούς, ότι χρησιµοποιεί αξιοκρατικά κριτήρια, ότι την ενδιαφέρει η αξιοκρατία και το ΑΣΕΠ και όλα αυτά,
αντί να δίνει τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, δίνει τη δυνατότητα στην ίδια την Κυβέρνηση, στον εαυτό
της δηλαδή, να αντικαθιστά το ΑΣΕΠ στους διορισµούς. Νοµίζω
ότι αυτό είναι η επιτοµή της φαυλότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος, για να
κλείσουµε τη σηµερινή πολύωρη συνεδρίαση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της πανδηµίας η
Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη µέτρων για τη στήριξη της οικονοµίας. Τα µέτρα είχαν οριζόντια διάσταση, στηρίχθηκαν στον
ορθολογισµό και στα πραγµατικά δεδοµένα. Εδώ και έναν χρόνο
η νοµοθετική µας λειτουργία επικεντρώνεται γύρω από την αντιµετώπιση των συνεπειών που έχει αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση
που ζούµε στην οικονοµία και στο κοινωνικό σύνολο. Για κάποιους
είναι εύκολο να υιοθετούν εύκολες λύσεις. Άλλωστε, ο δρόµος του
λαϊκισµού είναι εύκολος και γνώριµος σε αυτούς.
Προχωρήσαµε σε ρυθµίσεις για τις οφειλές που δηµιουργήθηκαν, αυτό όµως δεν άρεσε σε όσους ρέπουν προς τον λαϊκισµό.
Ξεκίνησαν ήδη να υπόσχονται ή να ζητούν διαγραφή χρεών µε
τον ίδιο τρόπο που υπόσχονταν ότι θα καταργήσουν το µνηµόνιο
ή το χρέος µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο. Στην πραγµατικότητα
η ρητορική της Αντιπολίτευσης, αλλά και η τακτική που έχει υιοθετήσει, είναι προϊόν πανικού που προέρχεται από τη στήριξη και
την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο πανικός οδηγεί
σε κινδυνολογία και καταστροφολογία. Με τη διαφορά ότι οι πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτές τις πρακτικές.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις θεσµικές και νοµοθετικές παρεµβάσεις για να στηρίξει αυτούς που υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες από την πανδηµία στην επιχειρηµατική και επαγγελµατική τους δραστηριότητα, στο εισόδηµά τους. Και αυτή θα είναι
µια διαρκώς εξελισσόµενη διαδικασία µέχρι να επιστρέψουµε
στην κανονικότητα. Γιατί προκύπτουν νέα δεδοµένα, νέες ανάγκες και προτεραιότητες. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στο νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή. Με
ουσιαστικά µέτρα στήριξης για την πραγµατική οικονοµία, όπως
η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές
µε κρατική εντολή. Είναι ένα µέτρο που καλύπτει µια ευρεία βάση
επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις που µπορούν να ωφεληθούν είναι: Οι επιχειρή-
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σεις του λιανεµπορίου, ακόµα και αυτές που λειτουργούν µε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εµπορίου µε παράδοση κατ’
οίκον. Οι επιχειρήσεις της εστίασης, ακόµα και αυτές που λειτουργούν µε διανοµή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστηµα. Τα κοµµωτήρια, τα κέντρα αισθητικής,
οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισµού και αθλητισµού, τα γυµναστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, καταλύµατακαι τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες µεταφορών.
Ταυτόχρονα µιλάµε για ένα µέτρο αµφίπλευρης στήριξης που
περιλαµβάνει και τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων στους οποίους για τους ίδιους µήνες θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασµό το 80% του µηνιαίου µισθώµατος για τα
φυσικά πρόσωπα και το 60% για τα νοµικά πρόσωπα. Στη σχετική
ρύθµιση προβλέπεται ότι τα ποσά που χορηγούνται ως αποζηµίωση στους συνιδιοκτήτες ακινήτων δεν υπολογίζονται ως εισόδηµα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.
Ένα σηµαντικό µέτρο στήριξης των επιχειρήσεων είναι η επιδότηση παγίων δαπανών που µπορεί να καλύψει δαπάνες µισθοδοσίας και συγκεκριµένες λειτουργικές δαπάνες µιας επιχείρησης.
Ένα ακόµη ευεργετικό µέτρο που έχει ως στόχο να µην προκληθούν δισεπίλυτα και αξεπέραστα προβλήµατα στην αγορά
είναι η ρύθµιση για τις επιταγές και τα αξιόγραφα. Στόχος είναι να
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες στην εξόφληση των επιταγών και των αξιογράφων, αλλά και να στηριχθούν
στο µεσοδιάστηµα και οι κοµιστές αυτών.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν επίσης ευνοϊκές και ευεργετικές διατάξεις για τον πρωτογενή τοµέα. Αναφέροµαι στην αλλαγή του
τρόπου υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τους αγρότες.
Αυτό σηµαίνει ότι τα ποσά που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις και
επιδοτήσεις θα µπορούν να δηλώνονται πλέον κατά το έτος της
είσπραξής τους, ενώ προβλέπεται ρητά ότι για τα ποσά που εισπράττονται κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, ο φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη φορολόγησή τους
στο έτος που ανάγονται.
Επισηµαίνω επίσης την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό
έτος 2020, αλλά και τη ρύθµιση µε την οποία διευκολύνεται η διαδικασία µετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ λόγω της είσπραξης κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020
αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ.
Η ρύθµιση ξεκινά να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και η
σχετική δήλωση µεταβολών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ θα µπορεί να υποβληθεί µέχρι την 31η Μαρτίου 2021. Επισηµαίνεται ότι η δήλωση αυτή αφορά τις δηλώσεις µεταβολών για
την υποχρεωτική µετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ των αγροτών µε προθεσµία υποβολής µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.
Με σχετική νοµοτεχνική βελτίωση, ειδικά για το φορολογικό
έτος 2021 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσµία για
την υποβολή δηλώσεων µεταβολών της σχετικής παραγράφου
της διάταξης, που υποβάλλονται κατά νόµο στις 31 Ιανουαρίου
2021, ενώ πρόστιµα του ν.4174/2013 που τυχόν επιβλήθηκαν
στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων µεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38 δεν οφείλονται και εφόσον
έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται.
Ένα ακόµη µέτρο µε θετικό πρόσηµο που στοχεύει να βοηθήσει
έναν κλάδο που έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδηµίας
αποτελεί η δίµηνη παράταση έως τις 26 Μαρτίου της καταβολής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αλκοολούχα ποτά και σε άλλα αλκοολούχα προϊόντα.
Επίσης ένα ευεργετικό µέτρο είναι η παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
του φορολογικού έτους 2019 για τους φορολογικούς κατοίκους
του εξωτερικού. Μια παράταση που συνοδεύεται από την ακύρωση όσων προστίµων είχαν επιβληθεί, ενώ για τα πρόστιµα που
έχουν εισπραχθεί προβλέπεται η επιστροφή τους, δεδοµένου ότι
οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται εµπρόθεσµες.
Με το άρθρο 39 του νοµοσχεδίου αντιµετωπίζουµε µε ρεαλισµό
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και ορθολογισµό ένα χρονίζον πρόβληµα. Αναφέροµαι στην επίλυση του ζητήµατος που είχε προκύψει από την υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Κτηµατολογίου από το ελληνικό δηµόσιο για
ακίνητα χιλιάδων στρεµµάτων εντός των διοικητικών ορίων των
Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και τα οποία διεκδικούνται από
το δηµόσιο ως πρώην δασικά εντός σχεδίου πόλης.
Παράλληλα αναζητούµε τρόπο επίλυσης αντίστοιχων προβληµάτων όσων δεν καλύπτονται από τη συγκεκριµένη διάταξη σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Γι’ αυτόν τον
λόγο δίδεται παράταση στην αναστολή εξέτασης των ενστάσεων
από τις κτηµατολογικές επιτροπές για τα ακίνητα που εµπίπτουν
στα διοικητικά όρια των Δήµων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και
δεν καλύπτονται από το ρυθµιστικό πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης.
Τέλος, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διάταξη µε την οποία παραχωρείται η χρήση τριών ακινήτων στον νέο γυµναστικό σύλλογο
της Θεσσαλονίκης ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 για την εξυπηρέτηση αθλητικών και εκπαιδευτικών σκοπών.
Προβλέπεται ότι τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν
επιβληθεί σε βάρος των ανωτέρω ακινήτων από το δηµόσιο δεν
αίρονται, αλλά αναστέλλονται για όσο διάστηµα επιτελούνται οι
προαναφερθέντες σκοποί.
Με κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η αποδοχή της εν
λόγω παραχώρησης, καθώς και η ανάκληση σε περίπτωση που
δεν εξυπηρετούνται οι αθλητικοί σκοποί για τους οποίους έγιναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη στόχευση να κρατήσει ζωντανή την οικονοµία και να στηρίξει αυτούς
που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα προετοιµάζει και την
επόµενη ηµέρα. Δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχυνθεί
η αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτόν τον σκοπό έχει άλλωστε και η
πρόβλεψη για τη χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων των έργων που έχουν τα εχέγγυα να ενταχθούν στο
Ταµείο Ανάκαµψης, µια ρύθµιση η οποία έχει συµπεριληφθεί στο
νοµοσχέδιο που ψηφίζεται σήµερα.
Αυτό που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε είναι ότι από
αυτήν την υγειονοµική και οικονοµική κρίση πρέπει να βγούµε όλοι
µαζί ενωµένοι και πιο δυνατοί. Αυτός είναι ο στόχος της επόµενης
ηµέρας. Αυτή είναι η προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διενέργεια
Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, 42 άρθρα, 2 τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο,
καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και
άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

7802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
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.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Υπ. τροπ. 735/109 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 736/110 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων,των τροπολογιών και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων
(rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 2: Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 3: Διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
Άρθρο 4: Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης
«Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από
πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό
Άρθρο 7: Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της
Π.Φ.Υ. προς ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση προσωπικού των
Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες
Ειδικών Λοιµώξεων
Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 14: Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 15: Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ιατρών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 16: Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 17: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 18: Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο 19: Αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον
ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 20: Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή
αθέµιτων πρακτικών
Άρθρο 21: Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και
δωρεάν διάθεση της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή
αντισηπτικών
Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 23: Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο 24: Επίταξη ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων
ατοµικής προστασίας και φαρµάκων για την καταπολέµηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζηµίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισµού
Άρθρο 25: Χρήση πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 26: Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών
Άρθρο 27: Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 28: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 29: Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 30: Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και
έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 31: Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 32: Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµατισµού
Άρθρο 33: Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο 34: Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 35: Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών κατά
την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω
του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο 37: Μηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις
χρονίως πασχόντων
Άρθρο 38: Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων
Άρθρο 39: Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID - 19 - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν.
4761/2020
Άρθρο 40: Στελέχωση των Εµβολιαστικών Κέντρων - Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020
Άρθρο 41: Παράταση θητείας αιρετών µελών των επιστηµονικών συµβουλίων των νοσοκοµείων
Άρθρο 42: Αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων
που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού πέµπτου του ν. 4771/2021
Άρθρο 44: Διορισµός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
Άρθρο 45: Εµβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναµικότητας.
Άρθρο 46: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 47: Επίδοµα εορτών Πάσχα 2021 εργαζοµένων σε αναστολή σύµβασης εργασίας
Άρθρο 48: Παράταση µισθώσεων τουριστικών καταλυµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 49: Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του
ν. 4512/2018
Άρθρο 50: Διορισµός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν.
4512/2018
Άρθρο 51: Ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµένων
εφηµεριών
Άρθρο 52: Νοµιµοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 53: Νοµιµοποίηση δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 54: Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
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Άρθρο 55: Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο 56: Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα - Τροποποίηση
του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
Άρθρο 57: Άδειες ιατρών που συµµετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
Άρθρο 58: Αναγνώριση κέντρων εµπειρογνωµοσύνης και πολύπλοκων νοσηµάτων
Άρθρο 59: Τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων
Άρθρο 60: Οργανωτικά Θέµατα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 61: Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
προς τους παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 62: Ρυθµίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11
του ν. 4052/2012
Άρθρο 63: Ταµειακά διαθέσιµα των Κέντρων Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103)
ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 64: Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
Άρθρο 65: Ορισµοί
Άρθρο 66: Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 67: Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Άρθρο 68: Υποβολή αίτησης
Άρθρο 69: Έγκριση αίτησης
Άρθρο 70: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
Άρθρο 71: Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου - Σώρευση - Χρονικό διάστηµα καταβολής
Άρθρο 72: Υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 73: Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου και αναδροµική έκπτωση
Άρθρο 74: Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδροµικότητα πληρωµών
Άρθρο 75: Παροχή στοιχείων
Άρθρο 76: Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 77: Υποχρέωση διαφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 78: Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την παροχή ευεργετήµατος µη
καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 79: Aπαλλαγή συγκεκριµένων αγαθών και υπηρεσιών
από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης - Προσθήκη περ. ιθ’ στην
παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 80: Παράταση προθεσµιών έκδοσης συµψηφιστικών
χρηµατικών ενταλµάτων και διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών του ν. 4270/2014
Άρθρο 81: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 82: Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της
Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 83: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 84: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 85: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωση
καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές
αποφάσεις
Άρθρο 86: Ρυθµίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασµών για τους οικονοµικά πληγέντες από τις δυσµενείς
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συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 87: Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.
2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 88: Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης
και φύλαξης
Άρθρο 89: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων
Άρθρο 90: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Άρθρο 91: Παράταση προθεσµίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
Άρθρο 92: Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνοµίας σε
δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4753/2020
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 93: Δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης προµηθευτών
Άρθρο 94: Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα ζητήµατα έκτακτης
προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας,
την αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 95: Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασίων στα Α.Ε.Ι. µέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 162 του
ν. 4763/2020
Άρθρο 96: Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 97: Ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3966/2011
Άρθρο 98: Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 99: Ρυθµίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων των Α.Ε.Ι. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4653/2020
Άρθρο 100: Ρυθµίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Άρθρο 101: Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης
κατηγορίας
Άρθρο 102: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων - παιδοκόµων
Άρθρο 103: Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη σε θέσεις
Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της µουσουλµανικής µειονότητας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007
Άρθρο 104: Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 105: Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
Άρθρο 106: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τοµέα -Τροποποίηση των παρ.
2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
Άρθρο 107: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύµατα δωδεκάµηνης διάρκειας Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν.
4714/2020
Άρθρο 108: Παράταση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Άρθρο 109: Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 110: Παρατάσεις ισχύος έκτακτων µέτρων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 111: Παράταση της διάρκειας των επαγγελµατικών µισθώσεων
Άρθρο 112: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις
ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντικών σωµάτων από
τις επιχειρήσεις εστίασης
Άρθρο 113: Χρηµατοδότηση πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 114: Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών κατασκευών κεραιών στο καθεστώς του
ν. 4635/2019 Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του
ν. 4635/2019
Άρθρο 115: Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης δοµικών κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του
ν. 4635/2019
Άρθρο 116: Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθµών και αδειοδοτηµένων παρόχων δικτύου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 117: Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών µε προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες οµοσπονδιών που έλαβαν ειδική
αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 - Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.
Άρθρο 118: Αναβολή κατάταξης αθλητών που συµµετέχουν σε
Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα - Τροποποίηση
του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
Άρθρο 119: Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά
αθλητικά σωµατεία
ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120: Ορισµός διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης συµµόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων µε τα πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου
Άρθρο 121 : Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων έτους 2021 για
την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122: Ρύθµιση για το Φαράγγι Σαµαριάς - Τροποποίηση
της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4519/2018
Άρθρο 123: Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid
test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
4737/2020 (Α’ 204) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 4α και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο τριακοστό πρώτο
Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test)
και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και όχι πέραν της
30ής.6.2021, η διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια δοκιµασιών ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη µέτρηση ή την
ανίχνευση αντισωµάτων που συνδέονται µε τον κορωνοϊό COVID19, επιτρέπεται να διενεργείται από τους φορείς των παρ. 2 έως
και 5, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτές.
2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV- 2 (rapid test) εµπίπτουν τα τεστ αντισωµάτων που ανιχνεύουν τους ακόλουθους τρεις τύπους
αντισωµάτων: IgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
εξειδικεύεται κάθε θέµα σχετικό µε τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που εµπίπτουν στην παρ. 1.
3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δηµόσιες δοµές υγείας,
όπως νοσοκοµεία, δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και ο
Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να χρησιµοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και
την κατάλληλη ενηµέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το
εξαγόµενο αποτέλεσµα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων
SARS-CoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική ευαισθησία για SARS-CoV2 σε σύγκριση µε µοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2, καθώς και η συµπερίληψη στις
ενδείξεις αποτελέσµατος ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης
της δοκιµασίας (εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό). Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Αντιµετώπισης Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από
Λοιµογόνους Παράγοντες, δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω
τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων
SARS-CoV-2 (rapid test) και να προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας, καθορίζονται οι φορείς, δηµόσιοι
και ιδιωτικοί, που δύνανται να χρησιµοποιούν αντίστοιχου τύπου
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδηµιολογικούς
σκοπούς, οι κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριµένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου µε αναφορά στα επιδηµιολογικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα
ανωτέρω λεπτοµέρεια.
4. Οι φορείς διενέργειας δοκιµασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων
SARS-CoV-2 (rapid test) υποχρεούνται αµελλητί να καταχωρούν
µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής σε Βάση Δεδοµένων Επιδηµιολογικών Ελέγχων, που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσµα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό)
και την κατηγοριοποίηση του ελεγχόµενου φυσικού προσώπου σε
µία εκ των οµάδων προσώπων που υπάγονται σε αυτούς τους επιδηµιολογικούς ελέγχους. Σε περίπτωση µη καταχώρησης ή καθυστερηµένης καταχώρησης των στοιχείων στην εφαρµογή
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιµο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών.
4α. Ιδιωτικά φαρµακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτεχνολογικά
προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για
τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
φυσικά πρόσωπα. Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, είναι η κλινική ευαισθησία για SARS-CoV-2
σε σύγκριση µε µοριακό test αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2, καθώς και η συµπερίληψη στις
ενδείξεις αποτελέσµατος ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης
της δοκιµασίας, εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξειδικεύονται πε-
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ραιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής
επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), που διατίθενται µέσω φαρµακείων, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζονται η έναρξη λειτουργίας της εφαρµογής της
Βάσης Δεδοµένων Επιδηµιολογικών Ελέγχων, ο τρόπος ένταξής
της και διασύνδεσής της µε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID19, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωµα
πρόσβασης και καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδοµένων για επιδηµιολογικούς λόγους και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 2
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας ελέγχου της νόσησης
από κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 30ης.6.2021, διανέµεται µε κρατική µέριµνα σε κάθε κάτοχο Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και Υγειονοµικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού, µία αυτοδιαγνωστική δοκιµασία ελέγχου
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδοµάδα, η οποία
προορίζεται για ατοµική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από
επαγγελµατίες υγείας.
2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων της παρ. 1 µε καθεστώς κατά παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους
της Ε.Ε. για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας, ήτοι προς περιορισµό της διασποράς της πανδηµίας, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους ως αυτοδιαγνωστικών
στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρµόδια αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει
έδρα στην Ελληνική Επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά
έχει λάβει τέτοια έγκριση, ή από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος έχει θεσπίσει
αντίστοιχες προδιαγραφές,
β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα µε εύληπτο και σαφή τρόπο,
γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο προϊόν, το
οποίο να διαθέτει την απαιτούµενη σήµανση CE, ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέµενα ως άνω προϊόντα µε τη σήµανση CE δεν
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.
3. Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρεούται να
διατηρεί µητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως προς την κατά παρέκκλιση
έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην Ελλάδα. Ο
Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών
που υποβάλλει ο αιτών για τον σκοπό αυτό.
4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 προς τους δικαιούχους
µέσω των φαρµακείων γίνεται χωρίς αντίτιµο.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των
αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών στους δικαιούµενους, ο τρόπος
διανοµής των αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών στους δικαιούµενους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις προς εκ-
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πλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων υποβάλλονται
υποχρεωτικά σε µοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 σαράντα οχτώ (48) έως εβδοµήντα δύο (72)
ώρες πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους.
2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δηµόσια νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισµένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, σε βάρος των πιστώσεων
αυτών, µε την επίδειξη του σηµειώµατος κατάταξης του υπόχρεου και του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου επίσηµου ταυτοποιητικού στοιχείου.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει µέχρι την 30ή.6.2021.
4. Mε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που εκδίδεται
µετά από γνώµη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας, καθορίζονται η διαδικασία που ακολουθείται µετά την
υποβολή των υπόχρεων για κατάταξη σε έλεγχο ανίχνευσης του
κορωνοϊού COVID-19 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19»
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς
τη σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα
πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) ως προς τη
διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων
σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 6
Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες και
σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία
αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισµό, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
Άρθρο 7
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών
υπηρεσιών των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς
µε κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου
έβδοµου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’
104), ως προς τη δυνατότητα κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε
ασφαλισµένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
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Άρθρο 8
Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς
που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του
τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
1. Ιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε κενές θέσεις ειδικευοµένων κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83) και οι οποίοι, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε νοσοκοµεία της
χώρας, δύνανται, εφόσον δεν παραιτηθούν ενόσω βρίσκονται σε
ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως έως τις 30.6.2021, να ολοκληρώσουν τον συνολικό χρόνο ειδίκευσης στα νοσοκοµεία αυτά, ως υπεράριθµοι.
2. Οι ιατροί της παρ. 1, µετά από αίτησή τους στο νοσοκοµείο
στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και µε απόφαση του οργάνου διοίκησης του νοσοκοµείου, δύνανται να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο εκπαίδευσης/ειδίκευσης µέχρι την ολοκλήρωση του
συνολικού χρόνου ειδίκευσης ως υπεράριθµοι, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, είτε για την έναρξη είτε για τη συνέχιση
και ολοκλήρωση της ειδίκευσής τους, ανεξαρτήτως αν η ανωτέρω αίτηση αφορά σε νοσοκοµεία µερικής ή πλήρους άσκησης.
Σε περίπτωση πληρότητας του νοσοκοµείου αυτού, οι εν λόγω
ιατροί δύνανται να τοποθετηθούν µε την ίδια διαδικασία σε άλλο
νοσοκοµείο της επιλογής τους.
Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’
204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και τη µετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 10
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 11
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών του κορωνοϊού
COVID-19, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο άµεσος κίνδυνος
διασποράς του και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
30ής.6.2021, επιτρέπεται η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) µε αποζηµίωση. Η υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Ε.Ο.Δ.Υ., στην οποία αναφέρονται σαφή και
συγκεκριµένα στοιχεία, που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία, ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα
και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Δ.Υ., χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του
Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζονται ανά τρίµηνο ως εξής:
α. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία. Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους και το πάσης φύσεως
προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. οι ως άνω ώρες ορίζονται µέχρι εκατόν
ογδόντα (180) ανά υπάλληλο.
β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες. Για το

προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. και εφόσον αυτό απασχολείται βάσει
νόµου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται µέχρι
εκατόν σαράντα τέσσερις (144) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
Άρθρο 12
Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες
Ειδικών Λοιµώξεων
Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (A’ 256) ως προς τη
διάθεση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 13
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς
τη µετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων
υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 14
Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών
1. Η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων των οικογενειακών
ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των
ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως την 30ή.6.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεώς
τους, µε τους ίδιους όρους.
2. Η µηνιαία αποζηµίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για
το χρονικό διάστηµα από 1.4.2021 έως 30.6.2021 σε ποσό δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 15
Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ιατρών για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021 η διάρκεια
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των ιατρών που
έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν εφεξής, κατ’
εφαρµογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83) και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (A’ 86). Η παράταση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα
άµεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι
βρίσκονται υπό διορισµό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 16
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη την
έως την 30ή.6.2021.
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Άρθρο 17
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Η ισχύς του άρθρου πέµπτου του ν. 4693/2020 (A’ 116), ως
προς τις µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 18
Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Η ισχύς του άρθρου 16 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ως προς τη
δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε
κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς φορείς, παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 19
Αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού
από τον ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη αναγκών
δηµόσιας υγείας
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 και παρ. 7 στο άρθρο
δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και το
άρθρο δεύτερο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δεύτερο
Ζητήµατα προσωπικού
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021, ο Γενικός
Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να µετακινεί για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι
(6) µήνες ακόµη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ιατρικό,
νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό και όσους υπηρετούν µε
σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
στους τοµείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ή υγειονοµικούς φορείς, φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας αρµοδιότητάς του σε νοσοκοµεία
(Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικά, πανεπιστηµιακά), ισχυρά πληττόµενων περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και
χώρους που έχουν συµβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί προς το
Δηµόσιο για τις ανάγκες αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID19, µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας.
2. Στο µετακινούµενο προσωπικό της παρ. 1 εµπίπτουν και ειδικευόµενοι ιατροί. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους κατά τη µετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητά
τους και δεν υπερβαίνει το τρίµηνο.
3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 28η.2.2021 σε κάθε
υγειονοµική περιφέρεια συστήνονται µε εντολή του Διοικητή τριµελείς υγειονοµικές επιτροπές αποτελούµενες από ιατρούς, µε
αποκλειστικό έργο την εξέταση των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών άρνησης µετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους υγείας
του µετακινούµενου προσωπικού της παρ. 1. Απαραίτητος όρος
για τη λήψη της άδειας για λόγους υγείας και την αιτιολογηµένη
άρνηση της µετακίνησης του προσωπικού της παρ. 1 είναι η θετική κρίση της υγειονοµικής επιτροπής ως προς τη βασιµότητα
των προβαλλόµενων λόγων υγείας. Άρνηση του προσωπικού να
µετακινηθεί ή να εκτελέσει υπηρεσία, παρά την αντίθετη κρίση
της υγειονοµικής επιτροπής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα,
που επισύρει κατ' ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, µε
δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες ακόµη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά
πληττόµενες περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
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µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας. Μη συµµόρφωση
του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή του
προσωπικού του ΕΚΑΒ µε το περιεχόµενο της απόφασης µετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, που επισύρει κατ' ελάχιστον την ποινή της περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007.
5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και έως και την 30ή.6.2021, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναµικό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των νοσοκοµείων και κάθε οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εθελοντικό ή συµβατικά ή αναγκαστικά διατιθέµενο ιατρικό, νοσηλευτικό, πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
βοηθητικό
προσωπικό
και
πάσης
φύσεως
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσωπικό από τον ιδιωτικό
τοµέα και να του ανατίθενται καθήκοντα πλήρους ή µερικής απασχόλησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα για την καταπολέµηση
της έκτακτης ανάγκης δηµόσιας υγείας. Η ανάθεση στο εν λόγω
προσωπικό αφορά ιδίως σε ιατρικά και νοσηλευτικά καθήκοντα
διαφορετικά της ειδίκευσής τους, καθώς και βοηθητικά καθήκοντα πάσης φύσεως λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης
συνδροµής στη δηµόσια υγεία από την έξαρση του κορωνοϊού
COVID-19. Για την απασχόληση του προσερχόµενου προς ανάληψη υπηρεσίας προσωπικού του ιδιωτικού τοµέα συνάπτεται
ατοµική σύµβαση πλήρους ή µερικής απασχόλησης µε τον Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.Πε.). Στη σύµβαση
αναφέρονται ρητά η διάρκεια απασχόλησης, η φύση της σύµβασης εργασίας (πλήρης ή µερική), η συµµετοχή τους ή µη στο
πρόγραµµα εφηµεριών σε περίπτωση ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού, το ύψος και οι όροι αποζηµίωσης του ιδιώτη ιατρού, καθώς και κάθε επιµέρους κατηγορίας απασχολούµενου
προσωπικού που καθορίζονται µε την κοινή απόφαση της παρ.
6, καθώς και ο συγκεκριµένος οργανικός φορέας του Ε.Σ.Υ.,
στον οποίο κάθε απασχολούµενος ιδιώτης παρέχει τις υπηρεσίες
του. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δύναται
να παρατείνεται για έξι (6) ακόµα µήνες από τη λήξη της και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες
από την ηµεροµηνία ένταξης του προσωπικού της παρ. 5 στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζηµίωσης, το διάστηµα απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η
αποζηµίωση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
7. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
30ής.6.2021, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας προσδιορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς, οι υπηρεσίες των οποίων επιτάσσονται, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), για την κάλυψη
των αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η αποζηµίωση
του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.»
Άρθρο 20
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής
και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών
Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αναριθµήθηκε σε παρ.
10 µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
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Άρθρο 21
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν
διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς
τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο
Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέµατα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών,
παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 22
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86) ως προς τη µετατροπή χρήσης
κλινών για την καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 23
Αναγκαστική διάθεση χώρων
Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (A’ 76) ως προς την αναγκαστική διάθεση
χώρων στο Δηµόσιο για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 24
Επίταξη ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων
ατοµικής προστασίας και φαρµάκων για την
καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
αποζηµίωση της χρήσης του προς επίταξη
εξοπλισµού
H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76) ως προς τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων για την καταπολέµηση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
Άρθρο 25
Χρήση πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια θαλάσσης ασθενών
H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη πλωτών µέσων για τη διακοµιδή
δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 26
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια
αεροδιακοµιδών ασθενών
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
(Α’ 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη

αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 27
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (A’ 76) ως προς τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για τις προµήθειες υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων και
µέσων προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86) ως προς τα ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) ως προς την διενέργεια
προµηθειών από Υγειονοµικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές
Αγορών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) ως προς τη διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
5. Η ισχύς του άρθρου πέµπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4722/2020 (A’ 177) ως προς τις έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021.
Άρθρο 28
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισµό
Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγµάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (A’ 76) ως προς την ανάθεση υπηρεσιών από
τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 29
Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (A’ 256), ως προς τη
σύναψη συµβάσεων για τις δοµές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 30
Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) ως προς τη διάθεση ειδικού
εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και την έκτακτη ανάπτυξη κλινών
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 31
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A’ 76) ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών
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πάσης φύσεως ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων, παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 30ή.6.2021.
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς
τη διαδικασία χρηµατικών δωρεών για απευθείας προµήθεια νοσοκοµειακού εξοπλισµού για την καταπολέµηση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) ως προς τη διαδικασία
αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας
για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται
από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 32
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµατισµού
Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµατισµού, παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 33
Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων
στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς τη διαδικασία
επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 34
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς
µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) ως προς τη δυνατότητα
ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συµβεβληµένες µε τον
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µονάδες αιµοκάθαρσης του ιδιωτικού τοµέα για τη διενέργεια τακτικών αιµοκαθάρσεων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 35
Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς των προθεσµιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη θεώρηση παραπεµπτικών κατά την
περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 36
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης
φαρµάκων µέσω του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’
204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων
µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται
από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
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Άρθρο 37
Μηνιαίες και επαναλαµβανόµενες
γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (A’ 256),
ως προς τις µηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
Άρθρο 38
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων
To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (A’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστηµα µέχρι
την 30.9.2021, τα εµβολιαστικά κέντρα, που καθορίζονται εντός
των δηµόσιων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και των
Τοπικών Οµάδων Υγείας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συµπεριλαµβανοµένων και ηµερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών
αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείµενων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες
(πρωί και απόγευµα) από τις 07:00 έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων συµπληρώνονται και ενισχύονται
οι παρεχόµενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ καταρτίζεται µηνιαίο πρόγραµµα απασχόλησης του προσωπικού των εµβολιαστικών κέντρων, µε το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και
απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλην την εβδοµάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του ιατρικού προσωπικού κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Σάββατο, Κυριακή και αργίες)
οι ώρες απασχόλησης λογίζονται ως ώρες µεικτής εφηµερίας
και αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45 του
ν. 3203/2003 (Α’ 295), πλην των ειδικευόµενων ιατρών, των
οποίων οι ώρες απασχόλησης αποζηµιώνονται ως ενεργή εφηµερία. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του λοιπού προσωπικού κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Κυριακή και αργίες)
εφαρµόζεται η υποπερ. αα’ της περ. γ’ της υποπαρ. 3 της παρ.
Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Άρθρο 39
Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID
-19 - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74
του ν. 4761/2020
Προστίθεται παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (Α’248)
ως εξής:
«6Α. Οι πληρωµές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που υλοποιούν την εκστρατεία της περ. β’ της παρ. 3, καθώς και κάθε
συναφή προς αυτή δαπάνη διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’
143) από την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους σε συνεργασία µε τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας.»
Άρθρο 40
Στελέχωση των Εµβολιαστικών Κέντρων Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.
4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα εµβολιαστικά κέντρα της Χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19,
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προστίθενται νέα εµβολιαστικά κέντρα στα ήδη υφιστάµενα και
ανατίθενται αρµοδιότητες εµβολιασµού σε δοµές δηµόσιας
υγείας, όπως δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκοµεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας στελεχώνονται τα εµβολιαστικά κέντρα από ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, επισκέπτες/τριες υγείας
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, µαίες/υτές ΠΕ και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΔΕ, καθώς και βοηθητικό προσωπικό µε µετακίνηση προσωπικού από δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών
υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας και
µαίες/υτες της παρ. 3, που διενεργούν τους εµβολιασµούς,
έχουν δικαίωµα καταχώρισης των στοιχείων των εµβολιασθέντων
στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID19.»

τροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α’ 280) και η εκ των πρότερων ανάληψη δέσµευσης πίστωσης
του φορέα.»

Άρθρο 41
Παράταση θητείας αιρετών µελών των επιστηµονικών συµβουλίων των νοσοκοµείων

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 και προς τον σκοπό της πληρέστερης
και ταχύτερης εµβολιαστικής κάλυψης του πληθυσµού, ιδρύονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την Πολιτική Προστασία
Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Υγείας ή του κατά
περίπτωση αρµοδίου οργάνου, εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας άνω των δέκα (10) εµβολιαστικών γραµµών, τα
οποία υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύονται οργανωτικά και λειτουργικά από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για την Πολιτική Προστασία Υπουργού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,
στελεχώνονται τα εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότητας
µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο διατίθεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τις Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας, τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Ερυθρό Σταυρό.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
καθορίζεται και κάθε ειδικότερο θέµα αναφορικά µε την προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, τη λειτουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση των εµβολιαστικών
κέντρων υψηλής δυναµικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα λειτουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στον χρόνο δηµοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α’ 27).

Η θητεία των αιρετών µελών των Επιστηµονικών Συµβουλίων
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α’
81), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο
µεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων
καταστατικών οργάνων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.
Άρθρο 42
Αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 30ής.6.2021, για τον καθορισµό της αποζηµίωσης
χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δηµόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δηµόσιας υγείας και
προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου
της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος των εκκαθαρισµένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους
προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες, µε αναγωγή στο χρονικό
διάστηµα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσµευόµενης καθολικά ή εν µέρει επιχείρησης στο Δηµόσιο. Η αποζηµίωση
του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
Άρθρο 43
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου
τεσσαρακοστού πέµπτου του ν. 4771/2021
H παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέµπτου του
ν.
4771/2021 (A’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εµφάνιση
και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (A’ 81)
έως την 31.7.2021, και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων στο
Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε.), χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επι-

Άρθρο 44
Διορισµός προσωρινής διοίκησης του ειδικού
νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
Mέχρι τον διορισµό των οργάνων διοίκησης του ειδικού νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ορίζεται προσωρινός διοικητής σύµφωνα µε
τον ν. 4735/2020 (Α’ 197). Κατά τα λοιπά και ειδικά ως προς την
ανάδειξη των λοιπών µελών Διοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α’ 81).
Άρθρο 45
Εµβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναµικότητας

Άρθρο 46
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος
για τον κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δηµόσιας
υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε
κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, µε κοινή απόφαση τoυ
Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση
προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήµατος των εν γένει απασχολουµένων, η προηγούµενη διαπίστωση, µετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID - 19, ότι ο απασχολούµενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιµασία διαγνωστικού ελέγχου.
Η υποχρέωση αυτή µπορεί να προβλέπεται για εργαζόµενους
που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεµπορίου, του
επισιτισµού, του τουρισµού, της µεταποίησης και των µεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αεροµεταφορών) και σε πάσης
φύσεως εκπαιδευτικές δοµές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και
λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.
2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόµιµοι εκπρόσωποι των
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επιχειρήσεων, τα αρµόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρµόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
καθώς και οι απασχολούµενοι, ευθύνονται για την τήρηση της
υποχρέωσης της παρ. 1.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικασία και
οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε
αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιµασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της
υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσµάτων του, ο τρόπος και
η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσµάτων, οι διοικητικές κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επιβολής
τους, κάθε άλλη οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, καθώς και κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 47
Επίδοµα εορτών Πάσχα 2021 εργαζοµένων σε αναστολή
σύµβασης εργασίας
1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύµβαση εργασίας των
εργαζοµένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήµατος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου του τρέχοντος
έτους, το ποσό εκ του επιδόµατος εορτών Πάσχα, καθώς και οι
ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό
διάστηµα αναστολής της σύµβασης εργασίας καταβάλλονται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδοµα εορτών Πάσχα του
έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόµενους.
2. Για τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από την
παρ. 1,
εφαρµόζεται συµπληρωµατικά η υπ’ αριθµ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόµατος εορτών Πάσχα για το έτος
2021 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.
Άρθρο 48
Παράταση µισθώσεων τουριστικών καταλυµάτων
1. Η διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, καθώς και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α’155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη
από την ηµεροµηνία λήξης αυτών, κατόπιν µονοµερούς δήλωσης
του µισθωτή, η οποία δεσµεύει τον εκµισθωτή, εφόσον κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσής της δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές από µισθώµατα χωρίς να συνυπολογίζονται για
τον σκοπό αυτόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου. Η µονοµερής δήλωση του µισθωτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρµογή του µισθώµατος για κάθε έτος παράτασης και µέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιµών
Καταναλωτή. Η αναπροσαρµογή δεν µπορεί να ξεπεράσει το
τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισµού,
η ελάχιστη αναπροσαρµογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό
(1%). Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβαση µισθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαµόρφωσης του µισθώµατος σε περίπτωση παράτασης της
συµβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.
3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις µισθώσεις της παρ. 1, στις οποίες εκµισθωτής είναι οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 49
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Στην παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος
και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της λειτουργίας της
Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός Λειτουργίας της, καθώς και
ο τρόπος ορισµού των τιµών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν
ασφαλιστικές τιµές αποζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα κριτήρια καθορισµού της ασφαλιστικής τιµής αποζηµίωσης ανά κατηγορία φαρµάκου, ανάλογα
µε τη διάκρισή τους σε φάρµακα αναφοράς ή γενόσηµα, καθορίζεται η έκταση συµµετοχής του ασφαλισµένου ανά κατηγορία
φαρµάκων και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία
της διαφοράς ανάµεσα στην τιµή αποζηµίωσης και τη λιανική
τιµή του φαρµάκου. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των
µελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού, η οποία κατ’ εξαίρεση
περιλαµβάνει συνεδριάσεις που άρχονται εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών, αλλά περατώνονται
µετά τη λήξη αυτού, εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
(Α’ 176). Η αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους
αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α’
5).»
Άρθρο 50
Διορισµός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248
του ν. 4512/2018
Στην παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθενται εδάφια πέµπτο και έκτο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής:
«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε µεταξύ των καταχωρηµένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιηµένοι, σε σχέση µε την
επιστηµονική εξειδίκευσή τους, είτε µεταξύ αυτών που ανήκουν
σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα
εδάφια, η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, δύναται να
αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούµενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται µε κριτήριο την
επιστηµονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγµένες επιστηµονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρµακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
µπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του
φαρµάκου και σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Η
ανάθεση της αξιολόγησης ή της προεισήγησης για την αξιολόγηση σε εξωτερικό εµπειρογνώµονα - αξιολογητή ή σε µέλος της
Επιτροπής που ορίζεται ως αξιολογητής ή εισηγητής, γίνεται µε
απόφαση της Επιτροπής, η οποία καταχωρίζεται στο πρακτικό
της συνεδρίασης, το όποιο υπέχει θέση διορισµού του αξιολογητή ή εισηγητή. Ο τρόπος διορισµού του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τους διορισµούς που έγιναν από τη σύσταση
της Επιτροπής.»
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Άρθρο 51
Ενταλµατοποίηση και καταβολή
δεδουλευµένων εφηµεριών
Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), ως προς την
ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµένων εφηµεριών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος.
Άρθρο 52
Νοµιµοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας
Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
που αφορούν στην υπ’ αριθµ. 2/2020 σύµβαση συντήρησης και
επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήµατος Επιχειρηµατικής
Ευφυΐας (B.I. – Health), των οποίων η πληρωµή εκκρεµεί λόγω
παρέκκλισης από τις κείµενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων και
πληρωµών διατάξεις, θεωρούνται νόµιµες και δύναται να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας τρέχοντος οικονοµικού
έτους, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης δέσµευσης της πίστωσης.
Άρθρο 53
Νοµιµοποίηση δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προµήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ.
1.Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες µισθοδοσίας που καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστηµα από 18.12.2020 έως 31.1.2021
του προσωπικού που προσλήφθηκε µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Οι
εν λόγω δαπάνες εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τους οικείους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού
του νοσοκοµείου του έτους 2021.
2. Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ., τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
4675/2020 (Α’ 54), από τη διοίκηση της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής κατά τη χρονική περίοδο από 13.3.2020 έως και
31.12.2020 είναι νόµιµες, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), µέχρι
την 29η.6.2020, ηµεροµηνία κατάργησης του εν λόγω άρθρου
και του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).
Άρθρο 54
Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
Προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου τριακοστού ένατου του ν. 4771/2021 (A’ 16) και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας - χρήσης µηχανηµάτων των
Μ.Χ.Α. είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικευµένου ιατρού. Η αντιστοιχία Νεφρολόγων/ασθενών, συµπεριλαµβανοµένου του
υπευθύνου, πρέπει να είναι ένας Νεφρολόγος για κάθε σαράντα
(40) ασθενείς, µε ελάχιστο όριο δύο ειδικευµένους Νεφρολόγους ανά Μονάδα, συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου. Στη
Μ.Χ.Α. δεν µπορεί να εργάζονται γιατροί άνευ ειδικότητας. Ελλείψει νεφρολόγων και µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών
από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, η Μ.Χ.Α. δύναται να συνεργάζεται µε γιατρούς Παθολόγους ή Καρδιολόγους µε τρίµηνη εκπαίδευση σε νεφρολογικό τµήµα δηµοσίου ή
ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες παρουσίας ειδικευµένου ιατρού σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας της
Μ.Χ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διάρκεια απασχόλησης των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου, το

περιεχόµενο της τρίµηνης εκπαίδευσης, ο τρόπος επιλογής των
εκπαιδευόµενων, η ασφαλιστική τους κάλυψη, ο τόπος εκπαίδευσης, η χορήγηση πιστοποίησης και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 55
Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), προστίθεται περ. ιε, ως εξής:
«ιε. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκών στελέχωσης
των δοµών του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που
τηρούνται στην 1η Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.). Οι επικουρικοί
αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαµβάνουν τις αποδοχές του Επιµελητή Β’ του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε
τον ν. 4472/2017 (Α’ 74) και η δαπάνη για την αµοιβή τους βαρύνει
τον προϋπολογισµό του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η
διάρκεια της σύµβασής τους µπορεί να είναι έως ένα (1) έτος,
εκτός αν το κόστος µισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, οπότε η διάρκεια της σύµβασης µπορεί
να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή της 1ης Υ.Πε.. Η τοποθέτηση εγκρίνεται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται,
κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συνοδευόµενου µε τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..»
Άρθρο 56
Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων
ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
Στο άρθρο 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται παρ. 2 και
το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 42
Περί τοποθέτησης Αθλητών πτυχιούχων Ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αθλητές µε πτυχίο ιατρικής, οι οποίοι διορίζονται στο Δηµόσιο, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και του άρθρου
11 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), δύναται να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθµοι σε προσωποπαγείς θέσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη
δήλωση παραίτησης του δικαιώµατος διορισµού τους στο Δηµόσιο, µε τις ως άνω διατάξεις.
2. Δυνατότητα τοποθέτησης ως υπεράριθµοι σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας έχουν και οι αθλητές µε
πτυχίο ιατρικής, οι οποίοι έχουν διακριθεί σύµφωνα µε την παρ.
1 και δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ειδικό πίνακα µε τους αθλητές που δικαιούνται διορισµό στο Δηµόσιο. Για τον σκοπό αυτό,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση βεβαίωσης διάκρισης από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και η έγγραφη δήλωση αναγνώρισης από µέρους τους,
ότι δεν έχουν δικαίωµα διορισµού στο Δηµόσιο.»
Άρθρο 57
Άδειες ιατρών που συµµετέχουν
σε εθελοντικές δράσεις
Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 74 του ν. 2071/1992 (Α’ 123),
ως εξής:
«8. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., που συµµετέχουν σε εθελοντική
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δράση παροχής ιατρικών υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής, η
οποία έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4486/2017
(Α’ 115), χορηγείται για τον σκοπό αυτό πρόσθετη ειδική άδεια
µέχρι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες ανά έτος, η οποία δεν προσµετράται στο σύνολο των ηµερών της κανονικής τους ή άλλης
άδειας. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από τα αρµόδια όργανα
και αφορά το έτος στο οποίο παρασχέθηκαν οι εθελοντικές ιατρικές υπηρεσίες.»
Άρθρο 58
Αναγνώριση κέντρων εµπειρογνωµοσύνης
και πολύπλοκων νοσηµάτων
1.Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσηµάτων δύναται να αναγνωρίζεται κάθε µονάδα παροχής
υγειονοµικής περίθαλψης, κλινική ή εργαστήριο που ανήκει σε
νοσοκοµείο του ΕΣΥ, πανεπιστηµιακό ή στρατιωτικό νοσοκοµείο,
νοσηλευτικό ίδρυµα, που λειτουργεί µε τη µορφή ν.π.ι.δ., κοινωφελούς ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχορηγείται και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο Υπουργείο. Η αναγνώριση του Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. Το αίτηµα και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται από τη διοίκηση του
νοσοκοµείου στην κατά περίπτωση αρµόδια Δ.Υ.Πε., η οποία
µετά την έγκρισή της τα διαβιβάζει στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις των νοµικών προσώπων, που
δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα των Δ.Υ.Πε. υποβάλλουν το αίτηµα και τον φάκελο απευθείας στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις των νοµικών προσώπων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων διαβιβάζουν το αίτηµα και τον φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, µετά από έγκριση της Συγκλήτου, στην
οποία υποβάλλονται µε εισήγηση του αρµόδιου τµήµατος του
Α.Ε.Ι..
Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προωθεί τα αιτήµατα στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα-Παθήσεις
(Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), η
οποία τα εξετάζει κατ’ ουσίαν και τα αξιολογεί µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν.
4461/2017 (A’ 38). Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
µεριµνά για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας ή
της κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση συναρµοδιότητας, του δεύτερου εδαφίου, τηρεί µητρώο αναγνωρισµένων
κέντρων και δηµοσιεύει τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας.»
2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4461/2017 (A’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσηµάτων νοείται η µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, που
κατέχει πολύ υψηλή τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη στο
πεδίο δράσης της για την παροχή ολοκληρωµένης και υψηλής
ποιότητας διάγνωσης και φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήµατα, που απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση τεχνικών και τεχνολογικών πόρων, γνώσης και εµπειρίας λόγω του
χαµηλού επιπολασµού της νόσου, της πολυπλοκότητας της διάγνωσης ή της θεραπείας ή και του υψηλού κόστους, είναι ικανή
να προσφέρει επίσης ειδική µετεκπαίδευση και να διεξάγει επιστηµονική έρευνα στα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία και µπορεί
να απαρτίζεται από µία ή περισσότερες κλινικές ή µονάδες, κατά
προτίµηση του ίδιου φορέα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης.
Το Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης διαθέτει τα απαραίτητα εξειδικευµένα διαγνωστικά εργαστήρια ή συνεργάζεται µε αυτά και
στο πεδίο δράσης του µπορεί να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες σπάνιες ή πολύπλοκες νόσους ή παθήσεις χαµηλού επιπολασµού.
5. Ως Εξειδικευµένα Διαγνωστικά Εργαστήρια σπάνιων ή πολύπλοκων νοσηµάτων νοούνται τα διαγνωστικά εργαστήρια του
δηµόσιου τοµέα ή νοσηλευτικού ιδρύµατος που λειτουργεί µε τη
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µορφή ν.π.ι.δ. παροχής υπηρεσιών υγείας και εποπτεύεται από
το Υπουργείο Υγείας ή άλλο Υπουργείο, τα οποία διαθέτουν αποδεδειγµένη υψηλή εξειδίκευση και εµπειρογνωµοσύνη στην εργαστηριακή διάγνωση µιας ή περισσοτέρων σπάνιων νόσων ή
πολύπλοκων νόσων ή παθήσεων χαµηλού επιπολασµού στο
πεδίο δράσης τους, όπως µοριακής γενετικής, βιοχηµικής γενετικής καικυτταρογενετικής.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 12 του ν.
4461/2017 (A’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Οι µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης, που ζητούν την αναγνώρισή τους ως Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια
και προϋποθέσεις:»
Άρθρο 59
Τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων
Όλες οι ιδιωτικές κλινικές, που έχουν τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων (µαιευτήριο), ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, οφείλουν να διαθέτουν
τουλάχιστον µία (1) φορητή θερµοκοιτίδα µε ενσωµατωµένο αναπνευστήρα, monitor µεταφοράς ή φορητό monitor µεταφοράς
καταγραφής τεσσάρων παραµέτρων, ήτοι ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, σφύξεων, αρτηριακής πίεσης και κορεσµού για τη µεταφορά νεογνών.
Άρθρο 60
Οργανωτικά θέµατα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Τα εδάφια δεύτερο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 3918/2011 (Α’ 31) τροποποιούνται, προστίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συστήνονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τέσσερις (4) θέσεις ειδικών
συµβούλων - συνεργατών και µία (1) θέση δηµοσιογράφου για
την κάλυψη των αναγκών του Διοικητή.
Οι ανωτέρω, πλην του δηµοσιογράφου, ο οποίος πρέπει να
έχει τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4622/2019
(Α’ 133), πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή
ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.
4622/2019, µε την επιφύλαξη ότι οι θέσεις που αντιστοιχούν σε
µετακλητούς δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι αποσπάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.
4622/2019 διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Υγείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ενώ η πλήρωση των θέσεων της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου
46 του ν. 4622/2019 και του δηµοσιογράφου διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συµβούλων - συνεργατών της παρούσας. Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων άρχεται από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4764/2020 (A’ 256).»
2. Η προθεσµία του έκτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 4 του
άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α’ 31) για την έκδοση απόφασης
του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά µε τον αριθµό των δικηγόρων που χειρίζονται υποθέσεις του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, παρατείνεται, κατά την πρώτη εφαρµογή της, έως την
31η.5.2021.
Άρθρο 61
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
παρόχους υπηρεσιών
1. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους πάσης φύσεως υπηρεσιών προς αυτόν µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος σε συνέχεια συµβάσεων, που είχαν νοµίµως καταρτιστεί είτε µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε µε τον δικαιοπάροχο αυτού (ΙΚΑΕΤΑΜ), αλλά η χρονική διάρκεια αυτών είχε λήξει, εξοφλούνται
άµεσα µε την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης
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και θεώρησης των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και σε κάθε
περίπτωση εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
2. Εντός αποσβεστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, απαιτήσεις παρόχων υπηρεσιών της παρ.
1, γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α’ 75), που συνοδεύεται από τα απαιτούµενα παραστατικά. Η αίτηση κατατίθεται από τους παρόχους υπηρεσιών στη
Διεύθυνση Οικονοµικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία προβαίνει στην
εκκαθάριση της δαπάνης από κοινού µε την καθ’ ύλην αρµόδια διεύθυνση, ως προς το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών.
3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από το παρόν βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο 62
Ρυθµίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11
του ν. 4052/2012
1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν.
4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέµπτο και η
περ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο
(1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη φαρµακευτική περίθαλψη.
Από 1.9.2020 η δαπάνη των εµβολίων δεν συνυπολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εµβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εξαίρεση της εν
λόγω δαπάνης από τη φαρµακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από
1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δηµόσιας
υγείας λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως
όχι πέραν της 31ης.12.2021, η δαπάνη των ηπαρινών δεν συνυπολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών, η διάρκεια εξαίρεσής τους από τον συνυπολογισµό της δαπάνης τους
στη φαρµακευτική δαπάνη του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία, οι
προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρµακευτική δαπάνη των
Φ.Κ.Α.. Από 1.7.2020 αποκλειστικά και µόνο στην εξωνοσοκοµειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήµων φαρµάκων, καθώς και των
φαρµάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδοµένων τους (off patent φάρµακα) οι επιµέρους κατηγορίες των
οποίων εξειδικεύονται µε την υπουργική απόφαση του ενδέκατου
εδαφίου, συνυπολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής
δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον επιµερισµό του ποσού επιστροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης ως προς την παράµετρο iv), όπως αυτή ορίζεται
κατωτέρω. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους Κατόχους
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων είτε από
ευρωπαϊκούς πόρους.
Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ., εντός µηνός από την πιστοποίησή του, σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε
φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο
ακριβής τρόπος υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:
i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµάκου που
συµµετέχει στη φαρµακευτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσας, η οποία υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα που αποδεδειγµένα διατέθηκε σε ασφαλισµένους, όπως προκύπτει από το
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή µέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήµατος σάρωσης των συνταγών,
ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου της παρούσας στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,
iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολειπόµενων
ποσών µε βάση τον συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,
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iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου της παρούσας
µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των
οφειλόµενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συµψηφισµών σε επόµενους λογαριασµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
απόδοσης των ποσών επιστροφής της παρούσας, αυτά εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρµακευτικά προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται
στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων, που αποζηµιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το
έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας
κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων, που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρµακευτικού προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασµό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις
15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων,
που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013,
δύναται να συµψηφίζεται µε το καταβληθέν ή συµψηφισθέν ποσό
που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του έτους
2012, δύναται µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο
ποσό να συµψηφιστεί µε το claw back του έτους 2013 ή το rebate
του ν. 4052/2012 για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του έτους 2013. Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα, για τα
οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, µεταφέρονται αυτόµατα από τον κατάλογο συνταγογραφούµενων
φαρµάκων και αποζηµιούµενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και δεν αποζηµιώνονται από τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η παρούσα
διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των Κ.Α.Κ., που έχουν
καταβάλει ή συµψηφίσει το claw back του 2012, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και τις
κείµενες υπουργικές αποφάσεις, µέχρι 10.12.2012. Η διάταξη
αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόµατα σε κάθε περίπτωση
όπου, µετά την πάροδο ενός µήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν συµµορφώνονται
µε τις κείµενες διατάξεις και δεν καταβάλλουν κανονικά ή δεν συµψηφίζουν το claw back που τους αναλογεί. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του
έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισµού του και να ρυθµίζονται
τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρµακευτικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012 και
των κείµενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε
περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες
διατάξεις αναφορικά µε το claw back.
Επιπροσθέτως, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού της υπέρβασης,
καθώς και η µεθοδολογία επιµερισµού του ποσού επιστροφής των
φαρµακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρµακευτικών δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισµένους
στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισµό του στόχους. Για τον υπολογισµό της υπέρβασης ή τον επιµερισµό του ποσού επιστροφής
δύναται να χρησιµοποιείται η καθαρή δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
όπως αυτή προκύπτει, αφότου αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συµµετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων
και φαρµακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και
το rebate όγκου των φαρµακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για Φάρµακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του πίνακα 1Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), το ποσοστό χονδρεµπορικού
κέρδους που επιστρέφουν οι φαρµακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρµακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όµοια απόφαση δύναται να
τίθενται στόχοι φαρµακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο
φαρµάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας
(ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συµψηφισµού του ποσού υπέρβασης της φαρµακευτικής δαπάνης
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει µε το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρµα-
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κευτικής δαπάνης των δηµόσιων νοσοκοµείων, σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται µηνιαίοι στόχοι φαρµακευτικής δαπάνης ανάλογα µε την εξέλιξη των
µέτρων της φαρµακευτικής πολιτικής σε σχέση µε τους ετήσιους
στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο µέτρο για την
αποτελεσµατική εφαρµογή τους».
2. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’
41) προστίθεται εδάφιo όγδοο και η περ. στ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ’. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και
των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα
εκατοµµύρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από τα
οποία τα πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια (510.000.000,00) ευρώ
στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα
επτά εκατοµµύρια (67.000.000,00) ευρώ στα φαρµακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για το έτος 2017, το όριο
δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
και των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα
εκατοµµύρια (580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια
ογδόντα πέντε εκατοµµύρια (485.000.000,00) ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ στο
ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο εκατοµµύρια
(82.000.000,00) ευρώ στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ,
του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου
εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback),
ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια (550.000.000,00)
ευρώ, από τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ αφορούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000,00)
ευρώ αφορούν στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρµακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012,
ορίζεται σε δυο δισεκατοµµύρια ογδόντα οχτώ εκατοµµύρια
(2.088.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε ογδόντα επτά
εκατοµµύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρµακα της λίστας
1Α του
ν. 3816/2010) και δυο δισεκατοµµύρια ένα εκατοµµύριο
(2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρµακευτική δαπάνη του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη
φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρµακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Για την εξεύρεση των ποσών του προηγούµενου εδαφίου οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα
στοιχεία που αντλούν από τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη υπηρεσία ή
φορέα που διαθέτει σχετικές πληροφορίες, για τον υπολογισµό
των ποσών της επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.
3918/2011 (Α’ 31) των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό που υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου για τον τελικό
υπολογισµό και την επιβολή του clawback. Ο υπολογισµός και η
επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρµακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ.,
γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τα δηµόσια νοσοκοµεία εκτός των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επι-
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στροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν
υπολογιζόµενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις οποίες το
επιβαλλόµενο ποσό είναι ίσο ή µικρότερο των τριάντα (30) ευρώ
ανά εξάµηνο και από φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα.
Η φαρµακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά έσοδο των νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από τα νοσοκοµεία και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή
συµψηφίζεται µε οφειλές για την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση του συµψηφισµού για το εν λόγω έσοδο
εκδίδεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους
άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συµψηφισµού µε τη
µορφή ισόποσου πιστωτικού τιµολογίου για το σύνολο των τιµολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν του ορίου της φαρµακευτικής δαπάνης για τη συγκεκριµένη περίοδο εφαρµογής του
µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρµακευτικού υλικού δεδοµένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).
Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκοµείο το ποσό επιστροφής, καθώς και διαφορές επί των
επιβαλλόµενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συµψηφίζονται σε επόµενη εφαρµογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης (clawback) ή
σε µελλοντικές συναλλαγές.
Άρθρο 63
Ταµειακά διαθέσιµα των Κέντρων Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3459/2006
Στο άρθρο 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) προστίθεται παρ. 7 ως
εξής:
«7. Τα ποσά των ταµειακών διαθεσίµων, που τηρούνται στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στις 31 Δεκεµβρίου 2020, συµψηφίζονται µε την επιχορήγηση για τη λειτουργία
εκάστου Κέντρου Πρόληψης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., µετά από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραµµατικής
Σύµβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, καθορίζεται ο
τρόπος συµψηφισµού του προηγούµενου εδαφίου.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 64
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
1. Το Δηµόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστηµα, που δεν
υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες, από την ηµεροµηνία έγκρισης
της κατά το άρθρο 69 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για την
αποπληρωµή των πάσης φύσεως επιχειρηµατικών ή επαγγελµατικών οφειλών προς χρηµατοδοτικούς φορείς, ενεργών νοµικών
προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελµατιών
ή επιτηδευµατιών ή εταίρων.
2. Επιλέξιµα είναι:
α) ενεργά νοµικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν µικρή, πολύ
µικρή ή µεσαία επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι
του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107
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και 108 της Συνθήκης (L 187) εξαιρούµενων των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί που εξαιρούνται από την επιλεξιµότητα της παρούσας είναι όσοι έχουν
ως κύριο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας 64.00 ή 65.00 ή 66.00.
Από αυτούς, όσοι οργανισµοί έχουν κύριο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας 64.91, 65.11, 65.12, 65.20, 66.19, 66.21, 66.22 και
66.29 δεν καταλαµβάνονται από την εξαίρεση του προηγούµενου
εδαφίου,
β) φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελµατίες ή επιτηδευµατίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών
εταιρειών.
Τα πρόσωπα των περ. α) και β) είναι επιλέξιµα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγµένα πληγεί και για τον λόγο αυτό
ενταχθεί στα έκτακτα µέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την παρ.
3.
3. Ειδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) Νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως πληττόµενοι, βάσει του Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα
έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση
ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το αντίστοιχα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.
β) Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν
ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως πληττόµενοι, βάσει του
Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφωνα µε
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020
παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό
(20%), σε σχέση µε το ηµερολογιακό έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 ή επιχειρήσεις που έχουν ως
αντικείµενο την εκµετάλλευση ακινήτων, που έλαβαν µειωµένο
µίσθωµα, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
ή θα εκδοθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης
κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη
του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα
του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις
περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε
Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόµενα
στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.
δ) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόµενες, βάσει του Κωδικού Αριθµού
Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και εφόσον τα έσοδα της εταιρίας και τα δικά τους έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του
είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα του
ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.,
η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία
στη Φορολογική Διοίκηση.
ε) Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης µε τη µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων
τα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση
ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το
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αντίστοιχα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό
προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω
δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα
υποβαλλόµενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.
στ) Νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των ατοµικών επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα
που έχουν εντάξει εργαζοµένους τους στις ρυθµίσεις της υπ.
αριθµ. οικ.23103/478/2020 (Β’ 2274) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισµός «Συνεργασία»)
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το αντίστοιχα έσοδα του
ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.,
η µείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία
στη Φορολογική Διοίκηση.
4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας:
α) Να υφίσταται οφειλή προς χρηµατοδοτικό φορέα επιδεκτική συνεισφοράς κατά την παρ. 1.
β) Να µην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου
ή φορέων του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
γ) Να µην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική
συνεισφοράς οφειλή. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιλέξιµα προς
συνεισφορά, µεταξύ άλλων, και τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί
δυνάµει του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Τρίτου του ν. 4714/2020
(Α’ 148).
δ) Να µην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί µέχρι και την ηµεροµηνία της αίτησης,
που καταλαµβάνουν ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από
χρηµατοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία
είχαν ρυθµιστεί πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δεν
θεωρούνται ως καταγγελµένα για να κριθεί η επιλεξιµότητα του
αιτούντος σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο.
ε) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του
Δηµοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα
πρόσθετα κριτήρια επιλεξιµότητας ανά επιλέξιµο πρόσωπο:
εα) Εφόσον πρόκειται για οφειλές εξυπηρετούµενες ή οφειλές
που παρουσίαζαν καθυστέρηση µέχρι ενενήντα (90) ηµέρες στις
31.12.2020:
Ι) για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον
σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη. Για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη
το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος
στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και
τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του ή της συζύγου του
και των εξαρτώµενων µελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
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τη συνεισφορά του Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα,
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµατος
µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων που απασχολούν από έναν (1)
µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και έχουν
κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης,
βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των πολύ µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται
κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000)
ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
(150.000) χιλιάδες ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68.
ΙΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων που απασχολούν από δέκα (10)
µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ
έως δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισµού από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες
οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται
κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες (750.000) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68.
ΙV) Για νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών
επιχειρήσεων που απασχολούν από πενήντα (50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ
έως πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο
ετήσιου ισολογισµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ
έως σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε
τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µεσαίων επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται
κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
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ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια
(43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του
να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
εβ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών στις 31.12.2020:
Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον
σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη. Για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη
το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος
στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις
και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου του και
των εξαρτώµενων µελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα,
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµατος
µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από έναν (1)
µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και έχουν
κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης,
βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία, στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(2.250.000), ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες
πενήντα χιλιάδες (850.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα
του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι
επτά χιλιάδες πεντακόσια (127.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων. που απασχολούν από δέκα (10)
µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ
έως δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισµού από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως
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δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες
οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα εννέα εκατοµµύρια (9.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα
εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ευρώ, ενώ
τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια
(637.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
IV) Τα νοµικά πρόσωπα συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από πενήντα (50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ
έως πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο
ετήσιου ισολογισµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ
έως σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε
τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µεσαίων επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα σαράντα πέντε εκατοµµύρια (45.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια
(43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα είκοσι ένα
εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (21.250.000) ευρώ, ενώ
τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες
πεντακόσια (3.187.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
εγ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών στις 31.12.2020 και
επιπλέον είχαν καταγγελθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή από τον
χρηµατοδοτικό φορέα, ακόµα και αν στη συνέχεια ρυθµίστηκαν
µε συµφωνία οφειλέτη και χρηµατοδοτικού φορέα:
Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου
εδαφίου προσαυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500)
ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα
µέλη. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται
υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος
στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και
τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, ή της συζύγου του και
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των εξαρτώµενων µελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις
εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα,
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµατος
µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
v) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται
πριν τις 31.12.2018.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από
έναν (1) µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση
κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(1.250.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά
προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (82.500) ευρώ, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται
πριν τις 31.12.2018.
ΙΙΙ) για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από
δέκα (10) µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργαζοµένους σε ετήσια
βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ ή
έχουν σύνολο του ετήσιου ισολογισµού από δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες
υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού
των µικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα επτά εκατοµµύρια (7.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) ευρώ, ενώ τα
επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (412.500)
ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται
πριν τις 31.12.2018.
IV) Τα νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών
επιχειρήσεων που απασχολούν από πενήντα (50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζοµένους σε ετήσια βάση και
έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) έως
πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου
ισολογισµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) έως σαράντα
τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες
οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού των µεσαίων επιχειρήσεων:
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i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατοµµύρια (35.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά περίπτωση,
κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια
(43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δέκα τρία
εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (13.750.000) ευρώ,
ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.062.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται
πριν τις 31.12.2018.
στ) Εφόσον πρόκειται για µεσαίες επιχειρήσεις, να µην αποτελούσαν προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 18
του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου
2014, κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019, ή αν αποτελούσαν προβληµατική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019, να µην
αποτελούν προβληµατική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
ζ) Εφόσον πρόκειται για µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις
που ήταν ήδη προβληµατικές κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019:
ζα) να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να µην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να
έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση εγγύησης και
ζβ) να µην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να µην
υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια
των κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014).
η) Να µην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137).
θ) Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής ενίσχυσης µε
βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ή του Δικαστηρίου (ΔΕΕ).
ι) Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να
υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να µην έχει πτωχεύσει, να µην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να µην έχει τεθεί
σε αναγκαστική διαχείριση, να µην έχει υποβληθεί αίτηση για
θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να µην έχει υπαχθεί
σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συµφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης µε δικαστική απόφαση, η οποία
δεν έχει προσβληθεί µε ένδικα µέσα.
ια) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων, να µη µετακυλίουν τη λαµβανόµενη
ενίσχυση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
5. Ο χαρακτηρισµός των οφειλών ως εξυπηρετούµενων, µη
εξυπηρετούµενων ή καταγγελµένων και η επιλεξιµότητα του αιτούντος µε βάση τις προαναφερθείσες διακρίσεις των υποπερ.
εα’, εβ’ και εγ’ της περ. ε) της παρ. 4, λαµβάνει χώρα ανά πιστωτή.
6. Η µεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύµφωνα µε τον ν. 4354/2015
(Α’ 176), καθώς και η τιτλοποίησή τους σύµφωνα µε τον ν.
3156/2003 (Α’ 157) ή τον ν. 4649/2019 (Α’ 206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές δεν εµποδίζουν
τη ρύθµισή τους σύµφωνα µε το παρόν.
7. Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελµατιών, εάν η επιδεκτική συνεισφοράς του Δηµοσίου οφειλή έχει υπαχθεί οριστικά
στον ν. 3869/2010 (A’ 130), εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά του
παρόντος νόµου, ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώµατος να
ζητήσει συνεισφορά του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα εδάφια πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
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3869/2010. Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4
του ν. 3869/2010, η οποία εκκρεµεί σε πρώτο βαθµό, χωρίς να
έχει συζητηθεί, µπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου
68. Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις
οφειλές που είναι επιδεκτικές για την καταβολή συνεισφοράς Δηµοσίου κατά τον παρόντα νόµο, η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθµίστηκαν συναινετικά.
Άρθρο 65
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου:
α) Ως «οφειλέτης» νοείται το νοµικό και το φυσικό πρόσωπο,
ελεύθερος επαγγελµατίας ή επιτηδευµατίας, που έχει χρηµατικές οφειλές έναντι των χρηµατοδοτικών φορέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρόντος νόµου και αφορά, τόσο τον
άµεσα αντισυµβαλλόµενο ως πρωτοφειλέτη σε σύµβαση µε πιστωτικό ίδρυµα και άλλο χρηµατοδοτικό φορέα, όσο και τους
ενεχόµενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.
β) Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015
(Α’ 176), εφόσον τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού. Πιστωτής, ο οποίος
απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε µεταβίβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συµµετέχει στη διαδικασία
του παρόντος κεφαλαίου µόνο µέσω της εταιρίας διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στην οποία έχει ανατεθεί
η διαχείριση σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4354/2015. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε τιτλοποίηση, σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003
(Α’ 157), συµµετέχει στη διαδικασία του παρόντος µόνο µέσω
του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003.
γ) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσεως οφειλή
ή οι πάσης φύσεως οφειλές του οφειλέτη προς χρηµατοδοτικό
φορέα που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα
και υφίστανται την 31η.12.2020.
δ) ως «ενεργό» νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της ατοµικής, νοείται το νοµικό πρόσωπο ή η επιχείρηση
που παρουσιάζει ενεργή δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.
ε) Ο όρος «σύζυγος» περιλαµβάνει και τον αντισυµβαλλόµενο
σε σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή του ν.
3719/2008 (Α’ 241).
στ) Ως «εξαρτώµενα µέλη» νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
ζ) Ως «εισόδηµα» νοείται το εισόδηµα του νοµικού προσώπου
ή του φυσικού προσώπου ελεύθερου επαγγελµατία ή επιτηδευµατία από οποιαδήποτε πηγή που αναφέρεται στα οικεία φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις για τις οποίες υφίσταται
υποχρέωση υποβολής.
η) Ως «οικογενειακό εισόδηµα» νοείται το άθροισµα των εισοδηµάτων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώµενων
µελών, µειωµένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και το
τέλος επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Στο «οικογενειακό εισόδηµα» συµπεριλαµβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά. Σε
περίπτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, η οποία έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης,
λαµβάνεται υπόψη το ατοµικό εισόδηµα του αιτούντος, προσαυξηµένο σύµφωνα µε τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώµενα µέλη, που έχει στην επιµέλειά του ο αιτών.
θ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα µέσα χρηµαταγοράς
κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 (Α’
14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 4 του ν.
4514/2018.
ι) Ως «µηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιµων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συµφωνία µεταξύ του
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χρηµατοδοτικού φορέα και του οφειλέτη και διαβιβάζονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα.
ια) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρµα» ορίζεται η ηλεκτρονική πλατφόρµα του άρθρου 67.
ιβ) Ως «σύµβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
επιλέγει ο οφειλέτης, εφόσον επιθυµεί και αναλαµβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης του οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και τη ρύθµιση των οφειλών. Σύµβουλος θεωρείται, ενδεικτικά, ο δικηγόρος, λογιστής - φοροτεχνικός, οικονοµολόγος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε
επιστηµονική ειδικότητα, γνώσεις και εµπειρία για τη διενέργεια
των απαιτούµενων διαδικασιών και την επαρκή υποστήριξη του
οφειλέτη στη διαδικασία.
ιγ) Ως «εργαζόµενος σε ετήσια βάση» νοείται ο απασχολούµενος που εργάστηκε συνεχώς για ένα (1) έτος, ο οποίος αντιστοιχεί σε µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας (ΕΜΕ). Οι εργαζόµενοι
µερικής απασχόλησης, οι εποχιακοί εργαζόµενοι και τα άτοµα
που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, νοούνται ως κλάσµατα
µιας ΕΜΕ, αφού γίνεται αναγωγή του χρονικού διαστήµατος εργασίας τους σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 5 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της
17ης Ιουνίου 2014.
ιδ) Ως «ατοµικές επιχειρήσεις» νοούνται οι αυτοαπασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι ατοµικοί επιτηδευµατίες και
οι εταίροι µε ή χωρίς ατοµική επιχείρηση.
ιε) Ως «πολύ µικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία
απασχολεί από έναν (1) έως και εννέα (9) εργαζοµένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι του
Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιστ) Ως «µικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από δέκα (10) έως και σαράντα εννέα (49) εργαζοµένους
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα
στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014.
ιζ) Ως «µεσαία επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί από πενήντα (50) έως και διακόσιους σαράντα εννέα (249)
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία
εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιη) Η «προβληµατική επιχείρηση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο σηµείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιθ) «Ενιαία επιχείρηση» νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεµένες
µεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις ακόλουθες σχέσεις:
i) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων
ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
ii) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την
πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
iii) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε
αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
iv) µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε
άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
αυτής της επιχείρησης.
Ως «ενιαία επιχείρηση» θεωρούνται, επίσης, οι επιχειρήσεις
που διατηρούν µια από τις ως άνω σχέσεις µέσω µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή µέσω φυσικού προσώπου ή
οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
ικ) Ως «προσωρινό πλαίσιο» νοείται η υπ’ αριθµ.
19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Άρθρο 66
Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος, σύµφωνα µε το
στοιχείο i των υποπερ. εα’ ως εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64, ως αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας, λογίζεται
η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από την
τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου, εξαιρουµένων των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται
ρητώς ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων στα οποία
υφίσταται εµπράγµατο βάρος ή άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον υπολογισµό της αξίας της ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 67
Ηλεκτρονική πλατφόρµα
1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται µέσω ψηφιακής
πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων,
η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η ως άνω ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες λειτουργίες και εφαρµογές, οι τεχνικές
λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 68
Υποβολή αίτησης
1. Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, στο
οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του άρθρου
64, µπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς
του Δηµοσίου στην αποπληρωµή των δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος έως και την 9η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί
αίτηση από έναν από αυτούς.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.
3. Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρµα διενεργείται µε την
αυθεντικοποίησή του µέσω των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet). Κατά την υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία µέσω διαλειτουργικότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184):
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα επωνυµία ή
ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση έδρας, Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
β) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει επιπλέον πλήρη στοιχεία του ή της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών του και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το
πατρώνυµο, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίες.
4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις καταθέσεις ή οικογενειακές καταθέσεις σε περίπτωση φυσικών προσώπων σε χώρες εκτός
Ελλάδος, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:
α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας του άρθρου 64.
β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηµατοδοτικούς φορείς και στο
Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δε-
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δοµένων που περιλαµβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηµατοδοτικών
φορέων για τους σκοπούς του παρόντος.
γ) Ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για την άντληση των δεδοµένων των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηµατοδοτικούς φορείς.
δ) Ότι αποδέχεται να δηµοσιευτούν πληροφορίες σχετικά µε
τη ενίσχυση που θα χορηγηθεί, δυνάµει του παρόντος, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 83 του Προσωρινού Πλαισίου.
Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τα κατά τον νόµο πρόσωπα
που το εκπροσωπούν, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηλώθηκαν
στη Φορολογική Διοίκηση.
5. Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, ο αιτών υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει
τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις και να επισυνάψει στην αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31η.12.2019 ή κατά τη χορήγηση,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 64, ανάλογα µε την νοµική µορφή και το είδος βιβλίων της
επιχείρησης:
αα) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήµισυ του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευµένων ζηµιών,
αβ) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήµισυ του κεφαλαίου
της, όπως εµφαίνεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, λόγω
συσσωρευµένων ζηµιών.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση
των ελεύθερων επαγγελµατιών και των ανεξάρτητων ατοµικών
επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν εργαζοµένους, καθώς και
στην περίπτωση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί
σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση
σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συµφωνία εξυγίανσης
της επιχείρησης µε δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί µε ένδικα µέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρµα και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο µέχρι την 31η.12.2021.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης
και δεν έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση
εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των
κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για
τη διάσωση και αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31ης.7.2014).
δ) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. ιθ’ του άρθρου
65, καθώς και αναφορικά µε τις ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάµει του τµήµατος
3.1. του Προσωρινού Πλαισίου.
ε) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα µετακυλίσουν τη λαµβανόµενη ενίσχυση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς.
6. Η αίτηση συνυπογράφεται κατά περίπτωση από: α) έναν
από τους νοµίµους εκπροσώπους στην περίπτωση νοµικών προσώπων, β) τον ή την σύζυγο και από τα εξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νοµίµους αντιπροσώπους τους, εκτός εάν έχει
δηλωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση
η διακοπή της έγγαµης συµβίωσης. Η υπεύθυνη δήλωση της
περ. (α) της παρ. 5 υποβάλλεται από τον λογιστή της επιχείρησης. Με τη συνυπογραφή της αίτησης από τα πρόσωπα της περ.
(β), όπου αυτή απαιτείται, αυτοί παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή
τους για την άντληση των δεδοµένων των παρ. 8 και 9 από τη
Φορολογική Διοίκηση και τους χρηµατοδοτικούς φορείς αντίστοιχα, που τους αφορούν, προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 64.
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7. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του
άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον
έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιµότητας του άρθρου
64 για τον αιτούντα, και κατά περίπτωση τον σύζυγο, τα εξαρτώµενα µέλη και τον συνοφειλέτη ή εγγυητή της υποπερ. (v) της
περ. (Ι) της υποπαρ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64.
8. Ανακτώνται αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα, και κατά περίπτωση τον/την
σύζυγο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) δήλωση εισοδήµατος νοµικών ή φυσικών προσώπων κατά
περίπτωση,
β) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος
του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας αντλούνται αυτόµατα εκκινώντας
από την τελευταία διαθέσιµη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσµία υποβολής τους βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόµενων
προθεσµιών, η αυτόµατη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την
τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου αντλούνται και για τον ή την
σύζυγο και τα εξαρτώµενα µέλη.
9. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδοµένων της
παρ. 8, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηµατοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται αυτόµατα για τον αιτούντα και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο τα εξής:
α) Στοιχεία αναφορικά µε το σύνολο των οφειλών προς χρηµατοδοτικούς φορείς, προκειµένου να ελεγχθεί το κριτήριο επιλεξιµότητας της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 64.
β) Στοιχεία αναφορικά µε τις οφειλές προς χρηµατοδοτικούς
φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφοράς κατά το άρθρο
64, το οφειλόµενο ποσό ανά δάνειο σε χρηµατοδοτικό φορέα και
την ηµεροµηνία καθορισµού του ύψους της οφειλής.
γ) Στοιχεία αναφορικά µε την εξυπηρέτηση ή µη του συνόλου
των δανειακών υποχρεώσεων την 31η.12.2020 και σε περίπτωση
δανείου που ήταν σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα
(90) ηµερών, την καταγγελία της δανειακής σύµβασης.
δ) Στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και
την εκτιµώµενη αξία τους.
10. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα
και των συνυπογραφόντων, κατά περίπτωση, για την ακρίβεια και
την πληρότητα του περιεχοµένου και των υποβληθέντων εγγράφων.
11. Αν αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις της αίτησης είναι ψευδείς και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται
αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει αυτής για το µέλλον
και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται, σύµφωνα µε το άρθρο
74.
12. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), ως προς τις επιδεκτικές για
συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του
παρόντος κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση
της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του ανωτέρω Κώδικα.
13. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση,
ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε σύµβουλος και δηλώσει τα
στοιχεία του στην πλατφόρµα, ο τελευταίος, εφόσον προβεί στην
οριστική υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο παρόν άρθρο, δικαιούται αµοιβής ύψους διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ ανά χρηµατοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται
επιλέξιµες προς συνεισφορά οφειλές, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:
α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α’ και β’ της παρ. 3
του άρθρου 69, η κατά τα ανωτέρω αµοιβή του συµβούλου κα-
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ταβάλλεται κατά τον χρόνο της αποστολής στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ποσού των µηνιαίων δόσεων από τον χρηµατοδοτικό φορέα.
β) Στην περίπτωση των δανείων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η αµοιβή της παρούσας καταβάλλεται είτε κατά τον
χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση είτε το αργότερο µετά
την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 4 του άρθρου 69, ανεξαρτήτως εάν επιτευχθεί αναδιάρθρωση. Η αµοιβή καταβάλλεται
έναντι νοµίµου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνοµα του
οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και είτε καταλογίζεται στο
ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθµιση δανείου είτε καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιµη για συνεισφορά
οφειλή. Έξοδα πίστωσης του λογαριασµού του συµβούλου από
τον χρηµατοδοτικό φορέα βαρύνουν τον σύµβουλο. Υπόχρεος
για την καταβολή του φόρου είναι ο σύµβουλος.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο της αίτησης του παρόντος.
Άρθρο 69
Έγκριση αίτησης
1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των παρ. 3,
4, 7 και 8 του άρθρου 68 και την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 68 από τον αιτούντα, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα.
Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση των δεδοµένων της
παρ. 9 του άρθρου 68. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδοµένων
αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα
κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 64, η ηλεκτρονική πλατφόρµα αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Με την αποστολή της, η διαδικασία
περατώνεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιµότητα του
οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηµατοδοτικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και µία καταγγελµένη
οφειλή στον χρηµατοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιµότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριµένου
χρηµατοδοτικού φορέα κρίνονται µε βάση τα αναφερόµενα στην
υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64. Σε περίπτωση
µη ύπαρξης καταγγελµένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιµότητας
του οφειλέτη κρίνονται µε βάση την κατηγοριοποίηση της οφειλής που παρουσιάζει το µεγαλύτερο υπόλοιπο.
3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε το
άρθρο 64, αποστέλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών στον
οφειλέτη και τον χρηµατοδοτικό φορέα ενηµέρωση, ότι ο αιτών
είναι καταρχήν επιλέξιµος για συνεισφορά Δηµοσίου. Στη συνέχεια, οι χρηµατοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την
ακόλουθη ενηµέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι εξυπηρετούµενη, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαπίστωση
της καταρχήν επιλεξιµότητας του αιτούντος το ποσό της µηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δροµολογηθεί η έναρξη καταβολής
της συνεισφοράς του Δηµοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 9, οπότε ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει
το ποσό της µηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, ο αιτών
προβαίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµότητάς του στην καταβολή των
δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το
υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της
παρούσας, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το ποσό της µηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα (90) ηµέρες ή η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, λαµβάνει χώρα

αναδιάρθρωση της επιλέξιµης οφειλής, έπειτα από συµφωνία
του οφειλέτη µε τον χρηµατοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτόν,
ο χρηµατοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αµελλητί, προκειµένου να συµφωνήσουν µία αµοιβαία αποδεκτή και βιώσιµη για
τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη και σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρµοστέες.
Προκειµένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του
ζητήσει ο χρηµατοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.
Εφόσον ο χρηµατοδοτικός φορέας προτείνει συµφωνία αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο οφειλέτης οφείλει να την
αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) µηνών και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσµίας της παρ. 4. Εφόσον τα µέρη
συµφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηµατοδοτικός φορέας
αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και
δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιµη και σύµφωνη µε
τα οικονοµικά δεδοµένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη
στη σύµβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από µέρους του
αποδοχή της βιωσιµότητάς της. Μετά την ενηµέρωση της συµφωνίας για τη βιωσιµότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το ποσό
της µηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία
αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση
περί βιωσιµότητας, µαζί µε τη δήλωση περί επίτευξης συµφωνίας
αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.
4. Η διαδικασία της περ. γ’ της παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την
15η.7.2021 το αργότερο, ενώ η συµφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των µερών και στη σύµπτωση
δηλώσεων βουλήσεως αµφότερων.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών, αποστέλλεται από τον χρηµατοδοτικό φορέα
η πληροφόρηση για καθεµία από αυτές. Για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθµιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι µη εξυπηρετούµενες οφειλές σε κάθε έναν από τους
χρηµατοδοτικούς φορείς χωριστά.
6. Στη συνέχεια, η πλατφόρµα ελέγχει την υπέρβαση των
ορίων σώρευσης που αναφέρονται στο άρθρο 71, επί τη βάσει
της υποβαλλόµενης υπεύθυνης δήλωσης της περ. δ’ της παρ. 5
του άρθρου 68. Το συνολικό ύψος της δηµόσιας συνεισφοράς
που λαµβάνει κάθε αιτούσα επιχείρηση, προσαρµόζεται αναλογικά µε βάση το ύψος των επιλέξιµων οφειλών, ώστε να µην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.
7. Επιπλέον, διενεργείται απολογιστικός έλεγχος µε βάση τα
συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει
του τµήµατος 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, στο πληροφοριακό
σύστηµα σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
8. Για κάθε επιλέξιµη οφειλή, µία µόνο συνεισφορά µπορεί να
καταβληθεί, ακόµη και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από µία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιµους οφειλέτες.
9. Σε περίπτωση που σε επιλέξιµο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί
αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύµφωνα µε τα άρθρα πέµπτο και
έβδοµο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’
86), για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να
διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς
είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς µετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δύναται να χορηγηθεί επιπλέον επιµήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε
επιλέξιµη οφειλή και µετά τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας της
οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν µπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ (8) µηνών από
την ηµεροµηνία της έγκρισης της συνεισφοράς.
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Άρθρο 70
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο
69, η έγκριση καταβολής της συνεισφοράς γνωστοποιείται στα
αρµόδια όργανα, προκειµένου να εκκινήσει η καταβολή. Για την
έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότητας του οφειλέτη.
2. Η συνεισφορά του Δηµοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς
και ακατάσχετους λογαριασµούς εξυπηρέτησης των οφειλών
που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. Η συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Οι λογαριασµοί πιστώνονται µόνο από το Δηµόσιο µε το ποσό
της συνεισφοράς και χρεώνονται µόνο για την πίστωση του λογαριασµού του δανείου. Η καταβολή της συνεισφοράς Δηµοσίου
του γίνεται σε µηνιαία βάση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιµων οφειλών
για συνεισφορά του Δηµοσίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 69 για το σύνολο των οφειλών,
προκειµένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς για κάθε
επιλέξιµη οφειλή.
4. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του
Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιµες
και ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέµενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά καταβλήθηκε
χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, εφαρµόζεται η
διαδικασία του άρθρου 73.
5. Η συνεισφορά του Δηµοσίου µπορεί να χρηµατοδοτείται
από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονοµικών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δύναται να ρυθµίζεται η διαδικασία για τη χρηµατοδότηση και την καταβολή της συνεισφοράς από το ΠΔΕ ή και
από το ΕΣΠΑ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία πληρωµής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, το όργανο που είναι
αρµόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου.
Άρθρο 71
Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου - Σώρευση Χρονικό διάστηµα καταβολής
1. Η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται στα κατά περίπτωση
αναφερόµενα ποσοστά, µε την επιφύλαξη της µη υπέρβασης των
ορίων που αναφέρονται στην παρ. 2 και καταβάλλεται ως εξής:
α) Για τα δάνεια της υποπερ. εα’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
αα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. α’ ή την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της µηνιαίας δόσης.
αβ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της
µηνιαίας δόσης.
αγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) επί
της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. α) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των:
i) Εξακοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή, για τις ατοµικές
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επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζοµένους.
ii) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή, για τα
νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ µικρή επιχείρηση.
iii) Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή,
για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µικρή επιχείρηση.
iv) Πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή, για
τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µεσαία επιχείρηση.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. εβ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
βα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) επί της µηνιαίας δόσης.
ββ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) επί
της µηνιαίας δόσης.
βγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της
µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. β’ δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των:
i) Πεντακοσίων (500) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για ελεύθερους επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζοµένους.
ii) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για
τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ µικρή επιχείρηση.
iii) Δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ ανά επιλέξιµη
οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µικρή
επιχείρηση.
iv) Σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για
τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µεσαία επιχείρηση.
γ) Για τα δάνεια της υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
γα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) επί της µηνιαίας δόσης.
γβ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της
µηνιαίας δόσης.
γγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της
µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. γ’ δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των:
i) Τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για ελεύθερους
επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζοµένους.
ii) Δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ανά επιλέξιµη
οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ µικρές επιχειρήσεις.
iii) Επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ανά επιλέξιµη
οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µικρές
επιχειρήσεις.
iv) Είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή
για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν µεσαίες επιχειρήσεις.
2. Το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς που χορηγεί-
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ται, δυνάµει του παρόντος, σε κάθε επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, µε την έννοια της περ. ιθ’ του άρθρου 65, δεν δύναται
να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζοµένων όλων των ενισχύσεων που έχουν
χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση, δυνάµει του Τµήµατος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή
άλλης επιβάρυνσης. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς δεν
δύναται να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ. Επίσης, ειδικά ως προς τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρώτο εδάφιο, το ποσό των
διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ. Ενισχύσεις οι
οποίες έχουν χορηγηθεί δυνάµει του Τµήµατος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και οι οποίες έχουν επιστραφεί πριν από την 31η Δεκεµβρίου 2021, δεν λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να
προσδιοριστεί κατά πόσο υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου.
3. Όταν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους
του ενός τοµείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά µέγιστα
ποσά, σύµφωνα µε το στοιχείο α’ του σηµείου 22) και το στοιχείο
α) του σηµείου 23 του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει, µε κατάλληλα µέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισµός, ότι για καθεµία
από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο
και δεν σηµειώνεται υπέρβαση του µέγιστου συνολικού ποσού
ύψους ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ
ανά ενιαία επιχείρηση. Όταν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται
στους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν πρέπει να σηµειώνεται
υπέρβαση του µέγιστου συνολικού ποσού ύψους διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
4. Για δάνεια των οποίων η συµφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε µηνιαία βάση, η συνεισφορά του Δηµοσίου καλύπτει
οκτώ (8) µήνες από την έγκρισή της, σύµφωνα µε το άρθρο 69 και
καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από τον
χρηµατοδοτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση
ανάγεται σε µηνιαία βάση, έτσι ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά
και το ανώτατο ποσό της παρ. 1. Η συνεισφορά του Δηµοσίου για
τα δάνεια αυτά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή
η δόση, µπορεί να καλύπτει περισσότερους µήνες και µπορεί να
διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια της παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δηµοσίου
οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι,
δεν υπερβαίνει τα κατά περίπτωση οριζόµενα όρια της παρ. 4 του
άρθρου 64, όπου αυτά προβλέπονται, ανά κατηγορία δανείων και
ανά πιστωτή.
Άρθρο 72
Υποχρεώσεις οφειλέτη
1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορίσει
ο χρηµατοδοτικός φορέας. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη εµπρόθεσµη καταβολή, η µη καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µηνιαίας δόσης.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται
η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δηµόσιο κατά τον εκ των υστέρων
έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.
2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του

προσηκόντως, κατά τον χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ’ όλην
τη διάρκεια παρακολούθησης, όπως καθορίζεται στην περ. β’,
µετά τη λήξη της επιδότησης. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη προσήκουσα καταβολή η µη καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µηνιαίας δόσης.
β) Το χρονικό διάστηµα της διάρκειας παρακολούθησης ανά κατηγορία έχει ως εξής:
βα) Για τις οφειλές της υποπερ. εα’ της περ. ε’ της παρ. 4 του
άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι έξι (6)
µήνες.
ββ) Για τις οφειλές της υποπερ. εβ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του
άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι δώδεκα
(12) µήνες.
βγ) Για τις οφειλές της υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του
άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι δέκα
οκτώ (18) µήνες.
βδ) Για τις οφειλές των οποίων η δόση δεν είναι σε µηνιαία
βάση, σε οποιαδήποτε κατηγορία της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης
είναι δώδεκα (12) µήνες.
3. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίµησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράµµατος ενίσχυσης, στα αρµόδια όργανα. Όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από
την επιχείρηση σε ειδική µερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των
αρµοδίων οργάνων του Δηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται
υπό τη µορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε
κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων
που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.
4. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, ο οφειλέτης ενηµερώνει
το κοινό σχετικά µε τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία:
α) Παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντοµη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαµβάνει τους στόχους και τα αποτελέσµατά της
και επισηµαίνει τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον µία αφίσα µε πληροφόρηση σχετικά µε το έργο, ελάχιστου µεγέθους Α3, που περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση, σε σηµείο εύκολα ορατό
από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
Άρθρο 73
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
και αναδροµική έκπτωση
Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί
χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας.
β) Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νοµικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών
εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι
ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή
του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ.
1 του άρθρου 72. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει εγκαίρως το
ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει την
ηλεκτρονική πλατφόρµα το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργά-
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σιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά
που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής
όφειλε να είχε ενηµερώσει το Δηµόσιο.
στ) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 72.
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.
η) Σε περίπτωση που η ενίσχυση του παρόντος, που χορηγείται
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και την
εµπορία γεωργικών προϊόντων, µετακυλίεται από αυτές, εν µέρει
ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς,
θ) Σε περίπτωση µη προσκόµισης των πιστοποιητικών της περ.
β’ της παρ. 5 του άρθρου 68 το αργότερο µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν.
2. Στις περ. α’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’, η έκπτωση επέρχεται αναδροµικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του
εντόκως, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 74.
3. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης των
ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 και 59, µη οφειλόµενη σε
υπαιτιότητα της αιτούσας, το ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς
περικόπτεται αναλόγως, κατά τρόπο ώστε να µην οδηγεί σε υπέρβαση των ως άνω ορίων και η διόρθωση του ποσού ανάγεται στην
αρχική ηµεροµηνία χορήγησης της δηµόσιας συνεισφοράς. Τυχόν
υπερβάλλον καταβληθέν ποσό δηµόσιας συνεισφοράς ανακτάται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 74. Με κοινή
απόφαση των Υπουργού Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται επιµέρους λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της παρούσας.
4. Στην περίπτωση συγχρηµατοδότησης εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων, µε την
επιφύλαξη τυχόν υψηλότερου επιτοκίου ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 74
Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδροµικότητα πληρωµών
1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά
του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, τα καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη και
επιστρέφονται εντόκως, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και
έως την επιστροφή τους µε επιτόκιο το µεγαλύτερο εκ των ακόλουθων: α) δύο τοις εκατό (2%) ή β) το επιτόκιο ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο όπως
υπολογίζεται µε βάση την υπ’ αριθµ. 2008/C14/06 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες
βάσης. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. ζ’ του άρθρου
73, επιστρέφονται εντόκως, από την ηµεροµηνία καταβολής τους
και έως τη την επιστροφή τους, µε επιτόκιο το µεγαλύτερο εκ των
ακόλουθων: α) πέντε τοις εκατό (5%) ή β) το επιτόκιο ανάκτησης
παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο όπως
υπολογίζεται µε βάση την υπ’ αρ. 2008/C 14/06 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες
βάσης. Για την ανάκτηση των ποσών εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).
Σε περίπτωση µη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά
αναζητούνται σύµφωνα µε το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
2. Ειδικά στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 73, τυχόν
υπερβάλλον καταβληθέν ποσό δηµόσιας συνεισφοράς ποσού
ανακτάται µε βάση το επιτόκιο ανάκτησης παράνοµων κρατικών
ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο, όπως υπολογίζεται µε βάση
την
υπ’ αρ. 2008/C 14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες βάσης.
3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται
στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον
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αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση
υπαγωγής, µε σκοπό την υπαγωγή του στον παρόντα, ενώ δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 74, καθώς και τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά Δηµοσίου,
εφαρµόζεται το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα
σχετικά στοιχεία παραπέµπονται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την
εξέταση των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών.
Άρθρο 75
Παροχή στοιχείων
Το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της Φορολογικής Διοίκησης
και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηµατοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του άρθρου
67 όλα τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου, από τα οποία προκύπτουν η επιλεξιµότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές
συνεισφοράς οφειλές.
Άρθρο 76
Διενέργεια ελέγχων
Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου,
καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης
των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 72, τα δεδοµένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά
του και η τήρηση των υποχρεώσεών του, µπορούν να διαβιβάζονται σε αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να
διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά µε την τήρηση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος.
Άρθρο 77
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει του Προσωρινού
Πλαισίου στο πλαίσιο του παρόντος, αναρτώνται από την αρµόδια
υπηρεσία στην εφαρµογή της ΕΕ για τη διαφάνεια «Transparency
Award Module» (ΤΑΜ), εντός ενός (1) έτους από τη χορήγησή
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 44 του Προσωρινού
Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκµαίρεται η συναίνεση του οφειλέτη για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που
έλαβε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 78
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης
και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την
παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
1.α) Από την 1η.4.2021 και µέχρι τις 30.4.2021, για τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που,
είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρµογήν κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά
από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι
προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από
αυτές αξιογράφων κατά τριάντα (30) ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται οι
επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά
το διάστηµα Οκτωβρίου - Δεκεµβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) σε σχέση µε τον
κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήµατος του έτους 2019. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίζονται οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας. Με όµοια
απόφαση δύναται να µεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούµε-
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νου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστηµα που
λαµβάνεται υπόψη για τη µείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µετά την 1η.1.2020, προκειµένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας,
αρκεί να δραστηριοποιούνται µε Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.), που περιλαµβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου,
µη συνυπολογιζοµένου του κύκλου εργασιών τους.
β) Τα οριζόµενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να
διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους,
στα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του ν. 4537/2018 (Α’
84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α’
218), καθώς και των υποκαταστηµάτων και των αντιπροσώπων
ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που
εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα,
εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της συµπερίληψης των συγκεκριµένων Κ.Α.Δ. στις πληττόµενες επιχειρήσεις,
σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιµων
ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
αξιογράφων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, πραγµατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος πληρωµών της εταιρείας
ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά
ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόµενη στην
περ. α’ αναστολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό εφαρµογής της
παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων στην περ. β’, για τα
οποία εφαρµόζεται το παρόν, και να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα
πληρωτέα από επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να
βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα έως
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου
της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από
πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ή από φορείς που
λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για
τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας,
η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εξήντα (60) ηµέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
2.α) Παρατείνονται µέχρι και την 31η.7.2021 οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.3.2021 έως
31η.3.2021, καθώς και οι προθεσµίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει
εµπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η.3.2021 και την 30η.4.2021 για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν
δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των
αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου
µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου
φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε
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βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ.
των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν
δυνάµει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα
απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρµογή της
παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουµένους ή τρίτους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο
της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό
(50%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως
προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε
µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές
και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις
Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο
κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτηµα
της µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυτούς αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται
από τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα
εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από 1.4.2021 έως την 30η.4.2021. Αξιόγραφα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους. Από την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που
ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάµει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών. Για την εφαρµογή της παρούσας οι κοµιστές των αξιογράφων λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική
Διοίκηση, σχετικά µε τον µέσο µηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους
του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους.
3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει
εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύµατα
της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας πληρωµή του αξιογράφου
από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτηµα,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
4.α) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών της περ.
α’ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’
της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), οι οποίες παρατάθηκαν κατά
σαράντα πέντε (45) ηµέρες, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου
28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα
(30) ηµέρες.
β) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών της περ. α’
της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28
του ν. 4772/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες.
γ) Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περ. α’
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και β’, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά,
εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από
τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωµής,
καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστέλλονται κατά εξήντα (60) ηµέρες
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
Άρθρο 79
Aπαλλαγή συγκεκριµένων αγαθών και υπηρεσιών
από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων
του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης Προσθήκη περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27
του Κώδικα Φ.Π.Α.
Μετά την περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α’ 248) προστίθεται περ. ιθ’ ως εξής:
«ιθ) Η παράδοση αγαθών και η συνδεόµενη µε αυτά παροχή
υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (ΔΟΜ),
καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από
τον οργανισµό και η συνδεόµενη µε αυτά παροχή υπηρεσιών
προς αυτόν, µε σκοπό τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγµατος προς το Δηµόσιο, τους
Ο.Τ.Α.,
τα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας ή δοµές δηµόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυµη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά µέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support
Instrument - ESI), προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή
προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.»
Άρθρο 80
Παράταση προθεσµιών έκδοσης συµψηφιστικών
χρηµατικών ενταλµάτων και διενέργειας
των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών
του ν. 4270/2014
Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες:
α) για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε
την περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου
104 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και για τη διενέργεια των
αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε., που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό
έτος 2020 στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 161 του ν. 4270/2014 και
β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών
για την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισµού,
ήτοι προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµοσίου χρέους κατά
την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και δαπάνες προξενικών
αρχών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2020
µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 81
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την
κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης
καζίνο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018
Μετά το άρθρο 369 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), προστίθεται άρθρο
369Α το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 369Α
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο
1. Η µεταφορά επιχείρησης καζίνο απαγορεύεται. Κατ’ εξαί-
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ρεση, επιτρέπεται, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, η µεταφορά επιχείρησης καζίνο, η οποία λειτουργεί τουλάχιστον επί δεκαετία και έχει αδειοδοτηθεί µε οποιοδήποτε καθεστώς για
συγκεκριµένη θέση ή περιοχή είτε ως αυτοτελής δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων είτε µαζί µε υπηρεσίες ξενοδοχείου, εστίασης, µαρίνας, αναψυχής ή άλλες, σε άλλη θέση
από εκείνη για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια καζίνο και σε
κάθε περίπτωση εντός του ίδιου νοµού ή, σε περίπτωση νησιωτικών νοµών, εντός της ίδιας νήσου, µε υποχρεωτική µεταφορά
του συνόλου των δραστηριοτήτων της και υπό την προϋπόθεση
ότι λαµβάνονται υπόψη υφιστάµενα δικαιώµατα αποκλειστικής
λειτουργίας καζίνο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) αδυναµία απρόσκοπτης και βιώσιµης συνέχισης της λειτουργίας του καζίνο στην υφιστάµενη θέση, κατά τρόπο ώστε
αυτό να επιτελεί αποτελεσµατικά τον ρόλο του ως µέρος του νόµιµου δικτύου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και παράγοντα διασφάλισης τόσο του οικονοµικού συµφέροντος του
Δηµοσίου όσο και των λοιπών πτυχών του δηµοσίου συµφέροντος, όπως, ενδεικτικά, της προαγωγής της ανάπτυξης, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικής λειτουργίας
των αγορών τυχερών παιγνίων και της προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας,
β) δηµιουργία αυξηµένων, µετρήσιµων πλεονεκτηµάτων για το
δηµόσιο συµφέρον από τη µεταφορά του καζίνο σε άλλη περιοχή
εντός του ίδιου νοµού ή, σε περίπτωση νησιωτικών νοµών, εντός
της ίδιας νήσου, όπως, ιδίως η προσέλκυση παικτών στο νόµιµο
δίκτυο διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της νόµιµης αγοράς των τυχερών παιγνίων,
τα άµεσα και έµµεσα οικονοµικά οφέλη για το Δηµόσιο, η διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, τα περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδοµικά ή άλλα οφέλη, και
γ) ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από τη σκοπιά του δηµοσίου συµφέροντος, της διαδικασίας µετεγκατάστασης αντί της
διακοπής της λειτουργίας του καζίνο στην υφιστάµενη θέση και
της εν συνεχεία διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για εγκατάσταση και λειτουργία καζίνο σε άλλη θέση όπως, ιδίως, η
αποφυγή του κόστους της πρόωρης διακοπής της λειτουργίας
του καζίνο στην υφιστάµενη θέση, τα οικονοµικά και άλλα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για το Δηµόσιο και το γενικό συµφέρον από την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του καζίνο
µέσω της µεταφοράς στη νέα θέση, ο προσδοκώµενος χρόνος
ολοκλήρωσης των απαιτούµενων διαδικασιών και ενεργειών, το
συγκριτικό κόστος αβεβαιότητας αναφορικά µε την επιτυχή ή µη
έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 361 για τη
χορήγηση νέας άδειας καζίνο σε άλλη θέση στον ίδιο νοµό ή
νήσο και το συγκριτικό κόστος αβεβαιότητας σχετικά µε τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά τυχερών παιγνίων.
Η µεταφορά εγκρίνεται ύστερα από τεκµηρίωση της συνδροµής των ως άνω λόγων, σύµφωνα µε τη διαδικασία των επόµενων
παραγράφων.
2. Οι επιχειρήσεις καζίνο, που θεωρούν επιβεβληµένη τη µεταφορά τους κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που συνοδεύεται από
φάκελο τεκµηρίωσης της συνδροµής των προϋποθέσεων της
παρ. 1. Ο φάκελος τεκµηρίωσης περιλαµβάνει τουλάχιστον:
(α) πλήρες σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο
στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας, στο οποίο περιλαµβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στη νέα θέση
εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασµό µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους προβλεπόµενους κύριους και επικουρικούς
χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, οι λοιπές
δραστηριότητες, πέραν της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, που µεταφέρονται ή προβλέπεται να οργανωθούν στη νέα
θέση, τα λοιπά θέµατα υλοποίησης της επένδυσης, άλλα συναφή
µε τα παραπάνω θέµατα, καθώς και θέµατα που συνδέονται µε
την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και την προστασία
των παικτών και του κοινωνικού συνόλου από τις βλαπτικές συνέπειες που έχει η συστηµατική ενασχόληση µε τα τυχερά παίγνια,
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(β) δύο (2) ανεξάρτητες µελέτες, από ορκωτούς ελεγκτές ή
άλλους φορείς εγνωσµένου κύρους, µε τις οποίες τεκµηριώνονται και τρόπο διεξοδικό και µετρήσιµο, σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιστήµης:
αα. η αδυναµία απρόσκοπτης, βιώσιµης και επωφελούς για το
δηµόσιο συµφέρον συνέχισης της λειτουργίας του καζίνο στην
υφιστάµενη θέση,
ββ. τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα από τη µεταφορά του καζίνο και των λοιπών δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένη οικιστική
ενότητα ή θέση εντός του ίδιου νοµού ή νήσου,
γγ. τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της διαδικασίας µεταφοράς
αντί της διακοπής της λειτουργίας του καζίνο στην υφιστάµενη
θέση και της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου
361 για τη χορήγηση νέας άδειας καζίνο σε άλλη θέση στον ίδιο
νοµό ή νήσο,
δδ. η υπεραξία που η επιχείρηση καζίνο αποκτά λόγω της µεταφοράς στη νέα θέση,
(γ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης,
µεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του καζίνο και των λοιπών
δραστηριοτήτων που µεταφέρονται στη νέα θέση,
(δ) τις πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησης της νέας επένδυσης,
(ε) αναλυτική επιµέτρηση του κόστους της νέας επένδυσης,
(στ) αναλυτική εκτίµηση του άµεσου και έµµεσου δηµοσιονοµικού οφέλους, που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινωνικού κόστους και οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και
των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονοµία,
(ζ) περιγραφή των υφιστάµενων θέσεων εργασίας και αυτών
που θα προστεθούν, ανά ειδικότητα και επιµέρους επιχειρηµατική δραστηριότητα,
(η) ανάλυση κινδύνων που µπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης,
(θ) κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο, που κρίνεται
σκόπιµο να υποβληθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη διαµόρφωση της κρίσης της, όπως βεβαίωση ότι έχει γίνει έγκαιρη ενηµέρωση των
εργαζοµένων για τη µεταφορά της επιχείρησης.
3. Το αίτηµα, συνοδευόµενο από τον φάκελο τεκµηρίωσης, εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για την
αξιολόγηση αυτή, η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ζητεί την άµεση συνδροµή
και γνώµη έως τεσσάρων (4) ανεξάρτητων εξωτερικών συµβούλων, µε εγνωσµένο υπόβαθρο και εµπειρία στα πεδία της νοµικής,
της οικονοµικής ή άλλης συναφούς επιστήµης, σύµφωνα µε τη
διαδικασία και εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ.14
του άρθρου 361. Εφόσον στοιχειοθετείται η συνδροµή των εξαιρετικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος της παρ. 1, η Ε.Ε.Ε.Π. εισηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την
υποβολή του αιτήµατος την κατ’ εξαίρεση µεταφορά του καζίνο
σε άλλη οικιστική ενότητα ή συγκεκριµένη θέση εντός του ίδιου
νοµού ή νήσου, λαµβάνοντας υπόψη υφιστάµενα δικαιώµατα αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο. Η εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται µαζί µε τον φάκελο τεκµηρίωσης και τις γνώµες των
ανεξάρτητων συµβούλων στον Υπουργό Οικονοµικών.
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται η
κατ’ εξαίρεση µεταφορά του καζίνο και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή
της, όπως ιδίως:
(α) Το αντάλλαγµα για τη µεταφορά στη νέα θέση, που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο από τον κάτοχο της άδειας, το
οποίο καλύπτει τουλάχιστον το ύψος της υπεραξίας που η επιχείρηση αποκτά λόγω της µεταφοράς στη νέα θέση, όπως αυτή τεκµηριώνεται και αξιολογείται κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3.
(β) Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, η οποία περιλαµβάνει
υποχρεωτικά έργα ανάπτυξης µε λειτουργίες πολιτισµού, διασκέδασης, εστίασης, τουρισµού και αναψυχής, καθώς και κάθε
έργο το οποίο συνδέεται µε την πραγµατοποίηση της µεταφοράς, χωρίς να περιορίζεται στις άµεσες δαπάνες για την κατασκευή και εγκατάσταση του καζίνο.
(γ) Οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησης της νέας επένδυσης.
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(δ) Η υποχρέωση του κατόχου της άδειας να διατηρήσει τις
υφιστάµενες θέσεις εργασίας και να δηµιουργήσει νέες που δεν
µπορεί να υπολείπονται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των θέσεων εργασίας που προβλέπονται στην αρχική
άδεια, καθώς και να διατηρήσει τις θέσεις αυτές για διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Τα µέτρα που θα λάβει ο εργοδότης για τη
µετακίνηση του υφιστάµενου προσωπικού του στον νέο τόπο εργασίας, εφόσον κρίνονται αναγκαία, ώστε να µην υπάρξει βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Σε περίπτωση που ο
εργαζόµενος θεωρήσει τη µεταφορά της επιχείρησης ως βλαπτική µεταβολή των όρων της ατοµικής του σύµβασης εργασίας,
και δεν µπορεί εξ αυτού του λόγου να συνεχίσει την παροχή της
εργασίας του, δικαιούται να λάβει τη νόµιµη αποζηµίωση, ώστε
να λυθεί η σύµβαση εργασίας.
(ε) Οι όροι και προϋποθέσεις για την υποδοχή του καζίνο στη
νέα του θέση, από πλευράς δηµόσιας εποπτείας των τυχερών
παιγνίων, όπως ιδίως, τυχόν αντισταθµιστικά οφέλη στην τοπική
κοινωνία και στο Δηµόσιο, πρόγραµµα αποκατάστασης της προηγούµενης θέσης του καζίνο και ανάπτυξη προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών από τη µεταφορά.
(στ) Οι τυχόν ειδικότερες υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο κάτοχος της άδειας ή/και οι µέτοχοί του για τη µεταφορά στη νέα
θέση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν υποχρεώσεων µε τη µορφή
αντισταθµιστικών οφελών βάσει της υφιστάµενης άδειας, καθώς
και ο τρόπος και οι απαιτούµενες διαδικασίες για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων αυτών από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από κάθε
άλλη δηµόσια αρχή ή φορέα.
(ζ) Οι κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4002/2011
(Α’ 180), σε περίπτωση µη τήρησης των όρων µεταφοράς και οι
εν γένει συνέπειες από τη µη τήρηση αυτήν.
(η) Η διαδικασία, καθώς και οι υποχρεώσεις της Ε.Ε.Ε.Π.,
καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής ή φορέα για την ολοκλήρωση της µεταφοράς κατά τρόπο που διασφαλίζει την αδιάλειπτη προσωρινή λειτουργία της επιχείρησης καζίνο στην
υφιστάµενη θέση και, ακολούθως, στην οριστική νέα θέση, µε
µεταφορά της τεχνογνωσίας και του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται στο µέγιστο επίπεδο η διοχέτευση του στοιχηµατισµού σε νόµιµα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, η συνακόλουθη
περιστολή των αρνητικών κοινωνικών, οικονοµικών και δηµοσιονοµικών συνεπειών από τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων σε µη
ελεγχόµενα δίκτυα, καθώς και η αύξηση των εσόδων του Δηµοσίου από την αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων καζίνο.
(θ) Κάθε άλλο µέτρο, όρος, υποχρέωση ή περιορισµός που
απαιτείται για την επίτευξη της µεταφοράς.
Το προεδρικό διάταγµα υποβάλλεται προς υποχρεωτική επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ακόµη και κατά τις
ατοµικού χαρακτήρα ρυθµίσεις του.
5. Με το διάταγµα της παρ. 4 µπορεί να υπεξουσιοδοτείται η
Ε.Ε.Ε.Π. ή άλλα όργανα της διοίκησης για ρύθµιση κάθε ζητήµατος ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα και να
ανατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων για την ολοκλήρωση της µεταφοράς και την έναρξη της λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση του, ώστε να επιταχύνεται η
διαδικασία µεταφοράς.
6. Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος της παρ. 4, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς τη τήρηση άλλης διαδικασίας, η πραγµατοποιούµενη επένδυση δύναται να κάνει
χρήση της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13 του ν.
4608/2019 (Α’ 66) µέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειµένου οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις να εκδίδονται κατά
απόλυτη χρονική προτεραιότητα και σύµφωνα µε την στο άρθρο
αυτό προβλεπόµενη διαδικασία.
7. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα και εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, είναι δυνατό να
εγκρίνεται ταυτόχρονα Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΕΠΣ), Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής (ΠΣΕ), οι τυχόν αναγκαίες Πράξεις
Εφαρµογής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο εργαλείο για τη χω-
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ροθέτηση του καζίνο στη νέα του θέση, σύµφωνα µε τον
ν. 4447/2016 (Α’ 241). Η ειδικότερη χρήση καζίνο καθορίζεται υπό
την αίρεση πραγµατοποίησης της µεταφοράς και χορήγησης της
άδειας καζίνο στη νέα θέση.
8. Ειδικά για τη µεταφορά της υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο
µε την επωνυµία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ Α.Ε.),
από την Πάρνηθα σε άλλη θέση εντός της Περιφέρειας Αττικής,
ισχύουν, επιπροσθέτως, τα ακόλουθα:
(α) Η µεταφορά συντελείται µε γνώµονα τη βέλτιστη λειτουργία του νόµιµου δικτύου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των διαδηµοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των αναπτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνικής εµβέλειας ή των πόλων εθνικής και
µητροπολιτικής εµβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα
άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), εκτός των περιοχών
που υπάγονται στα µητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά,
στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής,
καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπως ορίζονται
στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, σε ακίνητο που έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) του ν. 4277/2014. Η χρήση
καζίνο πρέπει να συνδυάζεται µε τις υφιστάµενες εγκατεστηµένες λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο
της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει µέρος πόλου εµπορικών - επιχειρηµατικών - τουριστικών δραστηριοτήτων.
(β) Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος µεταφοράς, µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 4, καθορίζονται επιπλέον τα ακόλουθα:
αα. Ο αριθµός των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται
µε βιώσιµο τρόπο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την έναρξη
λειτουργίας του καζίνο στην νέα θέση, ο οποίος δεν µπορεί να
υπολείπεται των τριακοσίων (300).
ββ. Το αντάλλαγµα για τη µεταφορά στη νέα θέση, που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο από την ΕΚΠΑ Α.Ε., διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι το ποσοστό της ΕΤΑΔ Α.Ε. στο
µετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ Α.Ε. δεν θα µειωθεί κάτω του ποσοστού σαράντα οκτώ κόµµα εννέα τοις εκατό (48.9%).
γγ. Οι αναγκαίες εργασίες και επενδύσεις για την αποκατάσταση και αναβάθµιση του τοπίου και του περιβάλλοντος στην
Πάρνηθα, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν µε δαπάνες της ΕΚΠΑ
Α.Ε. µετά τη µεταφορά, κατόπιν χορήγησης των προβλεπόµενων
αδειών. Ειδικότερα, η ΕΚΠΑ Α.Ε. αναλαµβάνει την άµεση αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυµό
Πάρνηθας, εντός των ορίων της έκτασης των ενενήντα χιλιάδων
τετραγωνικών µέτρων (90.000 τ.µ.) που περιγράφεται στην περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.
3139/2003 (Α’ 100), όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος καζίνο - ξενοδοχείου «Μον Παρνές», τηρουµένων
των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η αποκατάσταση θα γίνει βάσει µελέτης που θα εκπονήσει η
ΕΚΠΑ Α.Ε. και θα εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη των αρµοδίων
υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δδ. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις της ΕΚΠΑ Α.Ε. για την ολοκλήρωση της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού του χαρακτηρισθέντος ως νεότερου µνηµείου «Πύργου Μυλωνά» του
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «Μον Παρνές», εντός τριετίας
από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση.
εε. Το ελάχιστο ποσό που θα διαθέσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. υπέρ των
αρµόδιων φορέων ΕΤΑΔ Α.Ε. και Φορέας Διαχείρισης Δρυµού
για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Εθνικού Δρυµού και τη
συντήρηση του οδικού δικτύου, το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται του ενός και ηµίσεος (1,5) εκατοµµυρίου ευρώ ετησίως
από τα κέρδη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συµµετοχής
του Ελληνικού Δηµοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστηµα πέντε
(5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση.
Από το ίδιο χρονικό σηµείο καταργούνται η περ. β’ της παρ. 3 και
η περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003.
στστ. Οι αναγκαίοι όροι τακτοποίησης των συναλλακτικών σχέσεων µε την ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Ελληνικό Δηµόσιο, ιδίως δε η άνευ
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ανταλλάγµατος επιστροφή κατά κυριότητα στην ΕΤΑΔ Α.Ε. των
ακινήτων στην Πάρνηθα, τα οποία είχαν εισφερθεί στην ΕΚΠΑ Α.Ε.
βάσει του
ν. 3139/2003, ή άλλες τυχόν αξιώσεις δυνάµει ή
στο πλαίσιο της από 15.11.2002 «Σύµβασης Μεταβίβασης Μετοχών, παραχώρησης της διοίκησης της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και διαχείρισης της επιχείρησης καζίνο και ξενοδοχείων».
9. (α) Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), ως προς
την απαγόρευση µεταφοράς καζίνο, καταργείται.
(β) Τα άρθρα 6 έως 10 του ν. 4499/2017 (Α’ 176) για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» καταργούνται. Από την κατάργηση
της παρούσας δεν επηρεάζεται η διαδικασία έγκρισης Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής
(ΠΣΕ), η οποία εκκρεµεί µετά από αίτηµα της ΕΚΠΑ Α.Ε. και η
οποία συνεχίζεται, σύµφωνα µε τις γενικές προβλέψεις του
ν.
4447/2016 (Α’ 241).»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 82
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο
της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Απριλίου 2021 έως και
τις 31 Μαΐου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθεσµία επτά
(7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία
της συζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης,
την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος, ββ) στις διαφορές ουσίας για τις οποίες ως προς την
κατάθεση υποµνήµατος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση
εγγράφων νοµιµοποίησης και την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση
των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προσκόµιση
εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος.
2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’
8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου
231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) µπορούν να συντάσσονται, για το
ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα, και ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας του αρµόδιου δικαστικού
σχηµατισµού το αργότερο έως τις 14:00 της παραµονής της δικασίµου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη
γραµµατεία και έχουν την ίδια νοµική ισχύ µε αυτήν. Στις εν λόγω
δηλώσεις περιλαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην
οποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία η έκθεση του άρθρου 22
του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της
υπόθεσης, η οικεία Γραµµατεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει
στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
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Άρθρο 83
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών
δικαστηρίων και της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης
1. α) Το χρονικό διάστηµα από τις 7.11.2020 έως και την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
της χώρας, δυνάµει της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76), δεν υπολογίζεται στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για
τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και
άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συµβολαιογράφων
ως υπαλλήλων του πλειστηριασµού, υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και
στις προθεσµίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη
λήξη του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσµίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για
να συµπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόµενη από τον νόµο προθεσµία. Οι προθεσµίες που ανεστάλησαν κατά τα προηγούµενα
εδάφια, δεν συµπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα
(10) ηµέρες από την προβλεπόµενη λήξη τους.
β) Τα χρονικά διαστήµατα ολικής αναστολής λειτουργίας κατά
τόπους δικαστικών σχηµατισµών, δυνάµει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων µέτρων
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και αφορούν το χρονικό
διάστηµα από τις 16.10.2020 έως και την ηµεροµηνία λήξης της
επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσµίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ,
καθώς και στις προθεσµίες που ορίζονται στις διατάξεις του ν.
2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4055/2012 (Α’
51).
γ) Τα χρονικά διαστήµατα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηµατισµών, δυνάµει των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη
λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19
και αφορούν το χρονικό διάστηµα από την 1η.12.2020 έως και
την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010
(Α’ 130).
δ) Το χρονικό διάστηµα από την 1η.12.2020 έως την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής
της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της
Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσµίες που προβλέπονται στο
άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως παρατάθηκαν µε το άρθρο 62
του ν. 4765/2021 (Α’ 6), όπου υπήρξαν ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα αναστολής προθεσµιών και ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηµατισµών συνεπεία των
αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι προθεσµίες αυτές δεν
συµπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δεκαπέντε (15)
ηµέρες. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν.
3869/2010, οι οποίες έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και
15.3.2021, δεν συµπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον
πέντε (5) ηµέρες.
ε) Το χρονικό διάστηµα από τις 18.1.2021 έως την ηµεροµηνία
επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας
υπολογίζεται στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246), κατά το
οποίο επιτρέπονται και οι οριζόµενες στα άρθρα 68 επ. του ν.
4307/2014 διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, µε την εξαίρεση
τυχόν ενδιάµεσων χρονικών διαστηµάτων κατά τόπους ολικής
αναστολής, συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόµενες στο άρθρο 14α του ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

3429/2005 (Α’ 314) διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο αυτές επιτρέπονταν συνεπεία
σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου εξαιρείται η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 69 του
ν. 4307/2014 για την οποία ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του ν. 4783/2021 (Α’ 38).
2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε
βαθµού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας µαταιώθηκε
διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω
των έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από την
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε
πράξη του προέδρου του τµήµατος ή του προϊσταµένου του δικαστηρίου, νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη
συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο
οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και
πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του
δικαστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό Δηµόσιο, ο
γραµµατέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιµο µε το
οικείο πινάκιο ή έκθεµα. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα
µπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν
ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον
πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόεδρος του τµήµατος ή ο
Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέµει χρονικά, εντός της αυτής
ηµέρας, τις εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και
ο καταµερισµός αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούµενη
της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή,
ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί
στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή µεγαροσήµου
και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241
ΚΠολΔ. Η αναβολή µπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των
πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση
της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά την ηµέρα
της δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό
αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του
άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115
ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου
εργάσιµης ηµέρας.
4. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυµούν
να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το αργότερο µέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην
αρχή του πινακίου ή εκθέµατος.
5. Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις
που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου
ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία
των άρθρων 422 έως 424 ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε
τα επόµενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως
µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του
οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική από-
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δειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση
αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος
χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω
ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που
λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται
στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου µπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή
υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας,
κτηµατολογίου και ασφαλιστικών µέτρων, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.
6. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες
ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος
πριν από τη δικάσιµο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι
προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό διάστηµα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη
προτάσεις και αντικρούσεις µε τα σχετικά αποδεικτικά τους µέσα
και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής
του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και µε πράξη του προέδρου του τριµελούς
συµβουλίου ή του προέδρου τµήµατος ορίζεται οίκοθεν ηµέρα
και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντοµη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το
οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον
δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθεσεις
µε διαδικο το Ελληνικο Δηµοσιο, ο γραµµατεας του δικαστηριου
γνωστοποιει στην Κεντρικη Υπηρεσια του Νοµικου Συµβουλιου
του Κρατους τη νεα δικασιµο µε το οικειο πινακιο η εκθεµα,
εφοσον συµπεριλαµβανει τετοιες υποθεσεις. Με πρωτοβουλία
επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος
που ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση
στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για
όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.
7. Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του
άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσµίες
κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού
διαστήµατος της αναστολής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για
την τήρηση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ,
καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν
µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση
της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες µέχρι τη νέα δικάσιµο, που θα ορισθεί.
9. Όταν το χρονικό διάστηµα, µετά τη λήξη της αναστολής της
λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, δεν επαρκεί
για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ορισθείσα δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων,
ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις
εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα ως
άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιµο
είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η µη άσκηση των πρό-
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σθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την
αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το
άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν
η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης
των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών
δικαστηρίων της χώρας, όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει
προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης των ως
άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης.
Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241
ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες
του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά
το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
11. Πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη, (µε εξαίρεση πράγµατα υποκείµενα σε φθορά), ακίνητα,
πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ηµέρα πλειστηριασµού έχει
ορισθεί κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021. µαταιώνονται. Για τους πλειστηριασµούς που έχουν µαταιωθεί από
τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, µε πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε την αρχικά εκτιµηθείσα αξία και τιµή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 954 και την
παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα ηµέρα πλειστηριασµού µετά
την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών της περ. ε’ της
παρ. 2 του άρθρου 954, του άρθρου 973, της παρ. 2 του άρθρου
993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής
νοµοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/13.8.1923 (Α’ 224), εκτός αν πριν
από την έναρξη της αναστολής των προθεσµιών, ήτοι την
7η.11.2020, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσµίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η
νέα ηµέρα πλειστηριασµού ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας
του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόµη και πριν την 16η.7.2021. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού εντός της
άνω προθεσµίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση
κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού
επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό,
ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να διενεργηθεί πριν την
16η.7.2021 για την περίπτωση αυτή. Προκειµένου για πλειστηριασµούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόµενες διατάξεις, ο δε
πλειστηριασµός ορίζεται επίσης σε νέα ηµεροµηνία µετά την
13η.5.2021. Πλειστηριασµοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν µετά την 13η.5.2021, µαταιώνονται, αν ο χρόνος µέχρι τη
διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών που
αφορούν τον προσδιορισµό της συζήτησης της ανακοπής κατά
την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης
επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα
ηµέρα διεξαγωγής των πλειστηριασµών αυτών ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.
12. Στις περιπτώσεις ορισµού ηµέρας πλειστηριασµού κατ’
εφαρµογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσµία του άρθρου αυτού εµπίπτει, έστω και µερικώς, εντός του
χρονικού διαστήµατος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021,
ο πλειστηριασµός µαταιώνεται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού ακόµη και πριν την 16η.7.2021, τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
13. Οι πλειστηριασµοί που επισπεύδονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, µε ορισθείσα ηµέρα διεξαγωγής έως την
13η.5.2021, µαταιώνονται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού ακόµη και πριν την 16η.7.2021, τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
14. Για το χρονικό διάστηµα από τις 7.11.2020 έως και την ηµε-
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ροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν τρέχουν
τόκοι επιδικίας.
15. Από την ηµεροµηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων
και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι
διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68
επ. του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται οι νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια αυτών.
16. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 ισχύουν από την ηµεροµηνία
επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 30.6.2021,
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παρ. 11, 12 και 13.
17. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.
Άρθρο 84
Διατάξεις για την επαναλειτουργία
των ποινικών δικαστηρίων
1. Οι νόµιµες προθεσµίες άσκησης όλων των προβλεπόµενων
από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(ν. 4620/2019, Α’
96) και τους ειδικούς ποινικούς νόµους ενδίκων µέσων, οιονεί ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων, που βρίσκονται σε αναστολή συνεχίζουν να τρέχουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας
άρσης της αναστολής τους και για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί η προβλεπόµενη στον νόµο διάρκειά
τους, προσαυξανόµενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ηµέρες.
2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497
ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ,
ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και
557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρθρα 80 του
Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος
ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την
παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, µαζί µε
τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλονται και
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την ορισθείσα δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση
ειδοποίησης του αρµόδιου γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει µε µόνη την παρουσία
του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν µετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις
οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται
να υποβάλει µε κάθε πρόσφορο µέσο υπόµνηµα ενώπιον του δικαστηρίου.
3. Αν κατά την ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων
δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης
κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και
την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος
ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να λάβει
αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος γραµµατέας
υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση µε τον τρόπο
αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η ειδοποίηση αποδεικνύεται από
το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα
άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.
Άρθρο 85
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης
καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών
ως προς δικαστικές αποφάσεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστηµα από

1.4.2021 έως 31.5.2021, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για την αναστολή κατασχέσεων
και πλειστηριασµών για τους οικονοµικά πληγέντες
από τις δυσµενείς συνέπειες της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID - 19
1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους
και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες
κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β)
πλειστηριασµού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου µε βάση την περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005
ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά το χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσµίες άσκησης ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων
που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η
ως άνω αναστολή δεν εµποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την
έκδοση διαταγής πληρωµής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση
(άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
2. Επιλέξιµα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε
ο/η σύζυγος ή εξαρτώµενο µέλος αποδεδειγµένα πληγεί και για
τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα µέτρα που έχουν ληφθεί για
την προστασία της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοιού COVID-19.§
3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές
πράξεις, ή των οποίων ο µέσος µικτός µηνιαίος µισθός, αφαιρουµένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των µηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε µείωση, σε σχέση µε τον
αντίστοιχο των µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη
του δέκα τοις εκατό (10%),
αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και
µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
αγ) για ποσά µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα’ ως αγ’ δηλώνονται στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
β) ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν
ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές
πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριµήνου του 2020
παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό
(20%), σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του έτους 2019, όπως
αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
γ) άνεργοι ή µακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές
πράξεις,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν µειωµένο µίσθωµα, σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές πράξεις,
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων
η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση,
σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύµφωνα µε τα
τηρούµενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,
στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισµό «Συνεργασία», σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι
αποδεδειγµένα έχουν παρουσιάσει µείωση εισοδηµάτων λόγω των
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συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιµότητας:
α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύµφωνα µε την παρ. 5 να µην
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
β) Το οικογενειακό εισόδηµα του φυσικού προσώπου, κατά το
τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες
(17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο
ή συµβίο ή συµβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε
εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συµβίου ή συµβίας του και των εξαρτώµενων µελών στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την
οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι, να µην
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για
τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου,
λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµατος µε το
ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου
µήνα από την έναρξη της αναστολής.
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συµβίου ή συµβίας και των εξαρτώµενων µελών, συµπεριλαµβανοµένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
στ) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός
της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.
5. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του φυσικού προσώπου, ως
αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως
αξία της λοιπής περιουσίας, λαµβάνεται υπόψη η φορολογητέα
αξία για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013 (Α’
287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό µερίδιο
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιµη για την επιλεξιµότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.
6. Στα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάµει σχετικής
βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που
αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία
µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρµα παρέχεται πρόσβαση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για
την είσοδο στην πλατφόρµα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης
συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου - δικαιούχου προς
τους χρηµατοδοτικούς φορείς και το Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων που περιλαµβάνονται
στην αίτηση, καθώς και άλλων δεδοµένων που βρίσκονται στην
κατοχή των χρηµατοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου
των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’
270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώµενα µέλη, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της
πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
7. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο
των άρθρων 71 έως 83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και είχαν κριθεί
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επιλέξιµα, η βεβαίωση της παρ. 6 εκδίδεται άµεσα από την ψηφιακή πλατφόρµα.
8. Σε περίπτωση επικείµενου πλειστηριασµού και προκειµένου
να εφαρµοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα προ
της ηµεροµηνίας διενέργειας του πλειστηριασµού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόµενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα
της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
9. Οι ρυθµίσεις του παρόντος, αναφορικά µε το επιτρεπτό και
τις προϋποθέσεις των πράξεων εκτέλεσης, είναι ειδικότερες σε
σχέση µε τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 83. Οι πλειστηριασµοί
που µαταιώνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι
δεν διενεργήθηκαν και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.
Άρθρο 87
Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994
για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών
1. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α’121) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, η Α.Δ.Α.Ε. δύναται, µετά τη
λήξη του µέτρου της άρσης, να αποφασίζει τη γνωστοποίηση της
επιβολής του µέτρου αυτού στους θιγόµενους, µε τη σύµφωνη
γνώµη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε.
Τα στοιχεία που είχαν συλλεγεί ή κατασχεθεί και το υλικό που
εγγράφηκε ή αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της διάταξης για την
άρση του απορρήτου σε περίπτωση διακρίβωσης εγκληµάτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 4, επισυνάπτονται στη δικογραφία, αν συνιστούν αποδεικτικά µέσα για την ποινική δίωξη κατά την κρίση
της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη. Στις περιπτώσεις των παρ.
1α και 1γ του άρθρου 4 και της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου
36 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται
επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της
παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α’
112), του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α’ 250), καθώς και των
διατάξεων των στοιχείων (α) και (β) του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την
κατάχρηση της αγοράς (Κανονισµός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (L 173) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων.
Διαφορετικά επιστρέφονται στον κύριό τους, εφόσον έχει αποφασισθεί η κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίηση του µέτρου. Αν
δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση καταστρέφονται ενώπιον της
αρχής που εξέδωσε τη διάταξη και συντάσσεται έκθεση για την
καταστροφή. Υποχρεωτικώς καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει
σχέση µε τον λόγο επιβολής του µέτρου. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής
ασφάλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 3.»
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τις άρσεις του απορρήτου που
έχουν λάβει χώρα έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 88
Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύµανσης και φύλαξης
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού,
που απασχολείται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύµανσης των κτιρίων των
Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύ-
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σεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκοµείων,
καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ., των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για τις
ανάγκες φύλαξης και απολύµανσης των κτιρίων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), παρατείνονται, από τη λήξη τους για λόγους δηµόσιας
υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση των
εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.
Η παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων
5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.
2. Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους
έως και την 30η.6.2021.
Άρθρο 89
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση
και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 30ής.6.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νοµικής οντότητας, ιδίως διοικητικού
συµβουλίου και Γενικής Συνέλευσης µετόχων ή εταίρων, µπορεί
να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και
ως προς όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση
προς τα µέλη περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για
χρονικό διάστηµα όχι πέραν της 30ής.6.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει
χώρα και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα µέλη τους,
µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των µελών
του συλλογικού οργάνου µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα
ηλεκτρονικά µέσα.
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
1264/1982 (Α’ 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, των επαγγελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987, των αστικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (Α’ 196) και όλων των σωµατείων που
λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, εξαιρουµένων των αλληλοβοηθητικών ταµείων.
Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και
άλλων σωµατείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον
ν. 1066/1917 (Α’ 268), καθώς και των επαγγελµατικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και εφόσον στο µεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από
την ηµεροµηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021. Κοινές υπουργικές
αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4753/2020 (Α’ 227), µε τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των
διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων
σωµατείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, µέχρι την
30ή.4.2021.
Άρθρο 91
Παράταση προθεσµίας για την εκκαθάριση
των δηλώσεων για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
Οι προθεσµίες του πέµπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) αναφορικά µε την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τη διάρκεια των συµβάσεων
που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ηµεροµηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 92
Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνοµίας
σε δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει
ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν.
4753/2020
Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4753/2020
(Α’ 227) τροποποιούνται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνοµίας
σε δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται
ή έχει ανεπαρκή στελέχωση
1. Σε δήµους στους οποίους δεν υφίσταται δηµοτική αστυνοµία
ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του δηµάρχου, δύναται µε απόφαση του δηµάρχου, για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, να ορίζονται διοικητικοί
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρµοδιότητες της δηµοτικής αστυνοµίας ως αρµόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των µέτρων για την
αποτροπή της πανδηµίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν
έκτακτοι λόγοι προστασίας της δηµόσιας υγείας και πάντως όχι
πέραν της 30ής.9.2021.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 93
Δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης προµηθευτών
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 160 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) ισχύει από την
έναρξη ισχύος της ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
ανεξάρτητα από τα προβλεπόµενα στις σχετικές συµβάσεις.
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Άρθρο 94
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα
ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής
υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), εξηκοστού πέµπτου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), τεσσαρακοστού
πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και της παρ.
2 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4690/2020, ως προς την έκτακτη προµήθεια µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέµατα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και τη διευκόλυνση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 31η.7.2021.
Άρθρο 95
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. µέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 162
του ν. 4763/2020
Η ισχύς του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τη
διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.
Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δηµόσιας υγείας
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση
έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, µετά
από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας
κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συµµετοχής των
µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούµενη διαπίστωση, µετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε
δοκιµασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όµοια απόφαση δύναται να
ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα η προηγούµενη υποβολή σε
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως
προϋπόθεση συµµετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι
φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιµασιών, ο τρόπος βεβαίωσης
της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσµάτων του, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 97
Ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) -Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 25 του ν. 3966/2011
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) προστίθενται εδάφια πέµπτο και έκτο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται µε από-
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φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον
Πρόεδρο και άλλα οκτώ µέλη, δύο από τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Δεν δύναται να οριστεί µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου όποιος
έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
Από την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει
εκείνος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι
είναι πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι έχουν την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής, εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς µερικής
απασχόλησης στο Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία τους και µπορούν να ασκούν δραστηριότητες και να αµείβονται σύµφωνα µε τις περ. α’, β’ και ζ’της παρ.
2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α’ 195).»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα λοιπά µέλη λαµβάνουν κατά συνεδρίαση αποζηµίωση η οποία καθορίζεται µε απόφαση όµοια µε
αυτήν του προηγούµενου εδαφίου.»
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τη συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. µε την υπό στοιχεία 30446/Γ4/16.3.2021
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΟΔΔ 204).
Άρθρο 98
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
(Α’ 254),
προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 17 διαµορφώνεται ως εξής:
«17. α) Η µετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 53, δύναται να πραγµατοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω
προσαρµογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που
δεν προσαρµόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.
β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιηµένα
προγράµµατα.
γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των κοινών υπουργικών αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 51, η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
υλοποιείται µέσω εξετάσεων που διενεργούνται από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από φορείς
πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς
και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευµένοι, σύµφωνα µε το Πρότυπο
ISO/ IEC 17024 είτε είναι πιστοποιηµένοι βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισµικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις.
δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας Κέντρων Δια
Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου δύο (2), οι οποίες υποβλήθηκαν έως τις 20.12.2020, συνοδεύονται από πλήρη φάκελο
και εκκρεµούν ή καθίστανται εκκρεµείς προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ενώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας. Mετά από την
απαιτούµενη θετική γνώµη του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου,
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το αργότερο έως τις 30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων,
εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυµούν την εξέτασή
τους όπως έχουν υποβληθεί και σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.
Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ µέρους
της αρµόδιας υπηρεσίας, στην οποία εκκρεµεί η αίτησή τους, της
θετικής γνώµης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν. Η περ. α’ εφαρµόζεται και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, στα οποία η άδεια έχει χορηγηθεί ή τροποποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της περ. δ’ ή η
άδεια χορηγείται ή τροποποιείται σύµφωνα µε την περ. δ’, ανεξαρτήτως του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας χορήγησης
ή τροποποίησης της άδειας.»
Άρθρο 99
Ρυθµίσεις για τους δείκτες ποιότητας
και επιτευγµάτων των Α.Ε.Ι. - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020
Οι περ. β’ γ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020
(Α’ 12) τροποποιούνται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης
στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:
αα) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά
πρόγραµµα σπουδών,
ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για
κάθε πρόγραµµα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,
δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος.
β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα
Α.Ε.Ι. κατανέµεται µε βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων, στους οποίους µπορεί να αξιολογείται κάθε Α.Ε.Ι.. Οι
δείκτες αυτοί µπορεί να είναι ιδίως οι εξής:
αα) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως την αριθµητική
σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόµενους φοιτητές, την
αξιολόγηση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους
φοιτητές και την πορεία επαγγελµατικής απορρόφησης των αποφοίτων,
ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται µε βάση
ιδίως τον αριθµό των µελών του επιστηµονικού προσωπικού που
επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Έρευνας, τον αριθµό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον
αριθµό των µελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών
ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, τον αριθµό δηµοσιεύσεων ανά
καθηγητή, τον αριθµό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθµό
ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
οργανισµών και τον αριθµό ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών,
γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως τον
αριθµό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία µε τον συνολικό
αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο
ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και
τον αριθµό συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου
της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανοµής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων των υποπαρ. α’ και β’, ο τρόπος µε τον
οποίο αυτοί σταθµίζονται και συνδυάζονται, µπορεί να ορίζονται
ορισµένα ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες ως υποχρεωτικοί για τα
Α.Ε.Ι., καθώς και να ορισµένα κριτήρια ή δείκτες ως προαιρετικοί
για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία περίπτωση, να ορίζεται περαιτέρω
το πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών τα οποία πρέπει να επιλέξει

κάθε Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.
δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύµφωνα µε
την υποπαρ. β’, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια
της αξιολόγησής του θα κατανεµηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην απόφαση της υποπαρ. γ’.
ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέµεται στα Α.Ε.Ι. µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέχρι
τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου
Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε..
Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό που κατανέµεται στα ιδρύµατα µε την ως άνω διαδικασία, συµπεριλαµβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού
Προϋπολογισµού, εξαιρουµένου του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων.»
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ηµερήσια αποζηµίωση για το έργο τους, καθώς και οι δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94). Οι ανωτέρω αποζηµιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύψος
της ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής. Το ετήσιο
ύψος των αποζηµιώσεων για κάθε µέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν µπορεί
να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου,
το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την πρώτη συγκρότηση της
Ε.Ε.Α.Π. µε βάση τον ν. 4653/2020.
Άρθρο 101
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο
κατώτερης κατηγορίας
1. Οι µετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατ’
εφαρµογή του ν. 4440/2016 (Α’ 224), δύναται να διενεργούνται και
σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συναινούν ως προς αυτό.
2. Πράξεις µετάταξης των εκπαιδευτικών της παρ. 1 σε κλάδο
κατώτερης κατηγορίας που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος είναι νόµιµες.
Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων-παιδοκόµων
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα µέλη
που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13) του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω
εξάντλησης των διαθέσιµων υποψηφίων, δύναται να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό
πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του
κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π..
Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγµατοποιούνται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π..
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Άρθρο 103
Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη σε θέσεις
Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών
της µουσουλµανικής µειονότητας - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.
3536/2007 (Α’ 42) τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά».
Άρθρο 104
Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων
1. Το Δηµόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νοµικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το
νοµικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος
(Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νοµικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νοµικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (A’ 223),
που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους, λόγω της εµφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19 και να ενισχύσουν το
φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία
της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και
τα Ε.Ν.Π. µπορούν να κατανείµουν το σύνολο ή µέρος της επιχορήγησης σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνδεδεµένα οργανωτικά µε αυτά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η
διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούµενα στοιχεία
και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της
ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη
και στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 105
Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 40
του ν. 4778/2021
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) τροποποιούνται και το άρθρο 40 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 40
Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού ενίσχυσης
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς
και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα, που οι εργαζόµενοι
που εντάσσονται στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται, παρατείνονται µέχρι την 30η.6.2021 και ο µηχανισµός
εφαρµόζεται για εργαζοµένους που έχουν σχέση εξαρτηµένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.1.2021.
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούµενη µείωση του κύκλου
εργασιών του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια
ή όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό
διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και της
επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό των ασφαλιστικών
εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών) ή να προβλέπεται η εφαρµογή του για άλλα χρονικά διαστήµατα.»
Άρθρο 106
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τοµέα - Τροποποίηση των παρ. 2, 4, 6 του άρθρου 123
του ν. 4714/2020
Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η καταληκτική ηµεροµηνία, στην παρ. 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 123 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 123
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης
εργαζοµένων και εργοδοτών
1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις
- εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα
βάσει Κ.Α.Δ., υποκείµενες σε Φ.Π.Α. που έλαβαν άνω του 50%
των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίµηνο του έτους
2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το
χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το
χρονικό διάστηµα από 1ης.7.2020 ως 30.6.2021.
3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσειςεργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών βάσει Κ.Α.Δ., καταβάλλονται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1.7.2020 έως 30.09.2020.
4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104) για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που
εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1ης.7.2020 έως 30.6.2021.
5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις
ναυτολόγησης, οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστηµα είναι σε αναστολή, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
4690/2020 (Α’ 104).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία,
οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων µέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται
να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρµογή του για άλλα χρονικά διαστήµατα.
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7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα και
λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρµογή της παρ.
3 σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές µεταφορές, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 107
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύµατα
δωδεκάµηνης διάρκειας -Τροποποίηση των παρ. 1α
και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Στην παρ. 1α του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η
καταληκτική ηµεροµηνία, στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
και το άρθρο 123 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 123Α
Μέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών
τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας
«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσειςεργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών
καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα
(12) µήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020, είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1.9.2020 έως
31.12.2020.
1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσειςεργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών
καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα
(12) µήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστηµα από τον Απρίλιο
2020 έως και τον Δεκέµβριο 2020, είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα
έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1ης.1.2021 έως
30.6.2021.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων - εργοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις
αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «Εργάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται
περαιτέρω το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παρόντος ή να
προβλέπεται η εφαρµογή του για άλλα χρονικά διαστήµατα.»
Άρθρο 108
Παράταση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται
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 (Ε.Κ.Κ.Α.), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), στο Εθνικό
Ίδρυµα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), 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. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι τη δηµοσίευση του
διορισµού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της
υπ’ αριθµ. 7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42). Αν οι οικείοι προσωρινοί πίνακες
διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν καταρτιστεί πριν
από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι συµβάσεις εργασίας του
έκτακτου προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου διατηρούνται
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 109
Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού
προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και της
κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθµ. 12549/4426/
16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’ 868), για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση και διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες παρατάθηκαν ως την
31η.3.2021 δυνάµει του άρθρου 34 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την 30ή.9.2021. Η παράταση
των συµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004
(Α’ 134).
2. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
συνάπτονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1,
δεν δύναται να έχουν ηµεροµηνία λήξης µετά την 30ή.9.2021.
3. Οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές των συµβάσεων των
παρ. 1 και 2 καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
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ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 110
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων µέτρων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), ως προς ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου όγδοου και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83), ως προς το ωράριο εµπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων και ως προς τους περιορισµούς στην πώληση
αγαθών, αντίστοιχα, παρατείνονται, από τη λήξη της, έως την
30ή.6.2021.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς την αποστολή δεδοµένων τιµών των καταστηµάτων υπεραγορών τροφίµων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 111
Παράταση της διάρκειας των επαγγελµατικών
µισθώσεων
1. Η διάρκεια των επαγγελµατικών µισθώσεων των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 (Α’
30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’ 50), η λειτουργία των
οποίων έχει ανασταλεί µε κρατική εντολή στο πλαίσιο των µέτρων
για τον περιορισµό και την αντιµετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστηµα ίσο µε τον χρόνο αναστολής της οικονοµικής
τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές
πράξεις που έχουν εκδθοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.
2. Η παράταση των επαγγελµατικών µισθώσεων της παρ. 1
εφαρµόζεται αναδροµικά για το διάστηµα από τις 14.3.2020 και
µετά, και καταλαµβάνει όλες τις ενεργές µισθώσεις, καθώς και τις
µισθώσεις οι οποίες έληξαν µετά τις 7.11.2020 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η παράταση της διάρκειας της µίσθωσης γίνεται από τον µισθωτή, εφόσον το επιθυµεί, µε έγγραφη δήλωση του προς τον εκµισθωτή εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος
και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκµισθωτή.
4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελµατικής µίσθωσης είναι κάθε µισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1,
υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ.
3, δεν οφείλει κανενός είδους µίσθωµα προς τον εκµισθωτή.
5. Η παράταση της διάρκειας της µίσθωσης λόγω των µέτρων
περιορισµού της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί
αποκλειστικά και µόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της
οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν µε
κρατική εντολή και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις στα µέρη της σύµβασης επαγγελµατικής µίσθωσης.
6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρµόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελµατικών υποµισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα
του υποµισθωτή έχει ανασταλεί µε κρατική εντολή, ανεξαρτήτως
της αναστολής ή µη, της δραστηριότητας του υπεκµισθωτή/µισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υποµισθωτή απευθύνεται προς υπεκµισθωτή και εκµισθωτή και είναι υποχρεωτική για
αµφότερους.
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Άρθρο 112
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις
ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντικών
σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Η ισχύς του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), ως προς το
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων που
αφορούν προµήθεια θερµαντικών σωµάτων από τις επιχειρήσεις
εστίασης, παρατείνεται, από τη λήξη της, µέχρι την 30ή.6.2021.
Άρθρο 113
Χρηµατοδότηση πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων
Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου έβδοµου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86), και
της οποίας η ισχύς παρατάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4728/2020 (A’ 186), ως προς τη χρηµατοδότηση των πράξεων
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταµεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, µέχρι
την 30ή.6.2021.
ΜΕΡΟΣ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 114
Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών
κατασκευών κεραιών στο καθεστώς του ν. 4635/2019 - Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8
στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019
1. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς την προθεσµία ισχύος του πρώτου εδαφίου και διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021 αποµακρύνονται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ως άνω προθεσµία µπορεί
να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.»
2. Στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας Ε.Ε.Τ.Τ.
που έχουν κατατεθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 34 του
ν. 4635/2019, και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής τους ή έχουν απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να συµπληρώνονται ή/και να υποβάλλονται εκ νέου διορθωµένες µε κάθε
απαραίτητο δικαιολογητικό µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021. Στα
ανωτέρω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι πράξεις,
γνώµες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις και εγκρίσεις αρµοδίων αρχών που συνοδεύουν τις δηλώσεις Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων (Π.Π.Δ.) που περιλαµβάνονται στις ως
άνω αιτήσεις. Αιτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 που απορρίπτονται ή επιστρέφονται λόγω εσφαλµένων στοιχείων ή έλλειψης
δικαιολογητικών δύνανται να κατατεθούν εκ νέου µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ως άνω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται έως
έξι (6) µήνες. Στην περίπτωση αιτήσεων που έχουν απορριφθεί
από την Ε.Ε.Τ.Τ., για την εκ νέου κατάθεσή τους καταβάλλεται
το διοικητικό τέλος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11
της υπ’ αριθµ. 919/26/16.12.2019 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (Β’ 4872). Η
παρ. 2 του παρόντος εφαρµόζεται και σε κατασκευές κεραιών
για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµεί
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αίτηση µεταβίβασης άδειας. Ο κάτοχος των κατασκευών αυτών
υποχρεούται να υποβάλει µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021, κατά
περίπτωση, αίτηµα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση του άρθρου 28 ή αίτηµα χορήγησης έκδοσης
άδειας κατασκευής κεραίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο πρόστιµο της παρ. 2. Το αντίστοιχο ποσό για τη διενέργεια ελέγχου
από την Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) καταβάλλεται σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης και το αργότερο µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021.»
Άρθρο 115
Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης δοµικών
κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.
4635/2019 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του. Φάκελοι αδειοδότησης που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες
Δόµησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διεκπεραιώνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Εκδοθείσες
άδειες και εγκρίσεις παραµένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την περ. β’
της παρ. 17Γ’ του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, διατηρούνται σε
ισχύ για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για πιστοποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί
υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε
Π.Π.Δ., χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., µέσα στην προαναφερόµενη
προθεσµία, άδεια κατασκευής κεραίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρόντος. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται
και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.»
Άρθρο 116
Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών
ραδιοφωνικών σταθµών και αδειοδοτηµένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
1. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) για τη δήλωση κεραιών ραδιοφωνικών
σταθµών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
2. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου
39 του ν. 4635/2019 για τη δήλωση των αδειοδοτηµένων παρόχων
δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 117
Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών µε προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες οµοσπονδιών που έλαβαν
ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.
1. Αθλητική οµοσπονδία στην οποία, πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, έχει διοριστεί προσωρινό διοικητικό συµβούλιο δυνάµει απόφασης δικαστηρίου, συµπεριλαµβανοµένης
της προσωρινής διαταγής, ή της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας
κατά το άρθρο πέµπτο του ν. 4431/2016 (Α’ 207), διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων
το αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία της προσωρινής διοίκησης παρατείνεται έως την ηµεροµηνία του πρώτου εδαφίου,
αν σύµφωνα µε την οικεία απόφαση, ολοκληρώνεται νωρίτερα.
2. Αθλητική οµοσπονδία που έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του έτους 2020, διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το αργότερο έως την
31η.5.2021. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της παρατείνε-

ται από τη λήξη της έως την 31η.5.2021. Κατά παρέκκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), στη γενική συνέλευση που συγκαλείται έως την παραπάνω ηµεροµηνία για τη
διενέργεια αρχαιρεσιών, δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου έχει
κάθε αθλητικό σωµατείο, µέλος της οµοσπονδίας, που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο του άρθρου 142 του ν. 4174/2020 (Α’ 148).
3. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021, η θητεία
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 77 του
ν. 2725/1999 (Α’ 121) που συγκροτήθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/ 19140/2703/86/12.8.2016
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ
441).
Άρθρο 118
Αναβολή κατάταξης αθλητών που συµµετέχουν
σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις των στρατευσίµων, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για
κατάταξη είναι:
α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή µαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη µαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ..
γ. Γραµµένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.
δ. Γραµµένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.
ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που
εδρεύουν στην Ελλάδα και συµπράττουν µε αναγνωρισµένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.
2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίµων της προηγούµενης
παραγράφου διαρκεί µέχρι την 31ή Δεκεµβρίου του έτους που
συµπληρώνουν τα παρακάτω κατά περίπτωση όρια ηλικίας:
α. Το εικοστό πρώτο για τους αναφεροµένους στην περ. α’.
β. Το εικοστό τέταρτο για τους αναφεροµένους στην περ. β’.
γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφεροµένους στην περ. γ’.
δ. Το τριακοστό πρώτο για τους αναφεροµένους στην περ. δ’.
ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφεροµένους στην περ. ε’.
3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παρ. 2 αυξάνονται
κατά δύο (2) έτη για όσους έχουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες,
επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής, µε ή χωρίς υπερκινητικότητα.
4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
που είναι κρατικό ή αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσηµο εκπαιδευτικό του
σύστηµα και χρησιµοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
5. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η ελάχιστη εναποµένουσα
διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή
της, προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώµατος ή πτυχίου δεν
υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην
παρ. 2. Στην ελάχιστη εναποµένουσα διάρκεια φοίτησης προσµετράται και η ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής, για την ολοκλήρωση των σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που
τυχόν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
της οικείας σχολής.
6. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στην αρµόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της οικείας σχολής,
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από τις οποίες προκύπτουν η εκπαιδευτική βαθµίδα, το τµήµα
και ο κλάδος σπουδών, η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής ή µετεγγραφής κατά περίπτωση, το διανυόµενο έτος ή εξάµηνο
σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναποµένουσας
φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Αν
πρόκειται για σχολή του εξωτερικού απαιτείται να προκύπτουν
επιπλέον ο τόπος της έδρας και της λειτουργίας της, ότι αυτή
είναι κρατική ή αναγνωρισµένη από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα του οικείου
κράτους, καθώς και ότι χρησιµοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς
γνωστή γλώσσα. Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή
βεβαιώσεων του συνεργαζοµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του
εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το
οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρηµένη από την
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευµάτων.
7. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του
έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενοι διανύουν το δέκατο
ένατο έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία κατά την
οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αν
τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες
Δυνάµεις και εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που έπρεπε να καταταγούν.
8. Η χρήση της αναβολής κατάταξης αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόµενοι
υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις.
9. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη
λήξη της χρονικής της διάρκειας µε αίτηση των δικαιούχων.
10. Η αναβολή αυτή παραµένει ισχυρή, µειώνεται ή παρατείνεται, εάν οι στρατεύσιµοι, µέχρι την ηµεροµηνία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω διακοπής ή λήξης της, µετεγγραφούν
ή εγγραφούν από την αρχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα
της παρ. 1 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 4 και 5. Οι διατάξεις των παρ. 7, 8, 9 και 11 εφαρµόζονται ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση.
11. Όσοι έτυχαν αναβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν χρησιµοποιήσει την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρµόδια
στρατολογική υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων της παρ. 1, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραµµατικές γνώσεις που απέκτησαν µετά τη χρήση της αναβολής
τους.
12. Στους αθλητές που συµµετέχουν, αποδεδειγµένα, σε
Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, χορηγείται
αναβολή κατάταξης έως τις 31 Δεκεµβρίου του έτους διεξαγωγής τους, εφόσον η νόµιµη παραµονή τους εκτός Ενόπλων Δυνάµεων έληξε το προηγούµενο έτος.»
Άρθρο 119
Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά
αθλητικά σωµατεία
1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, που είναι
εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων
της παρ. 1 του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148), προκειµένου να µετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19.
2. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούµενα αθλητικά σωµατεία κατά παρέκκλιση της
παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α’
121), είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρ-
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τοσήµου, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δηµόσιο, τα
ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού το ποσό της παρ. 1 δύναται
να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες
κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης,
οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωµατείων, η βάση, ο
τρόπος υπολογισµού και το ακριβές διανεµητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες
υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου
των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
4. Δεν ισχύει η υποχρέωση δηµοσίευσης του άρθρου 83 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184) για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία,
που έλαβαν την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για το έτος 2020
δυνάµει του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020, ή λαµβάνουν την
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 του παρόντος για το
έτος 2021.
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120
Ορισµός διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης
συµµόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων µε τα
πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου
Με κοινή απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Τουρισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου,
δύναται να ορίζεται διαπιστευµένος από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) φορέας της γενικής κυβέρνησης, ως αποκλειστικός αρµόδιος φορέας εκπόνησης και υλοποίησης του
εθνικού συστήµατος ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης
της εφαρµογής από τις τουριστικές επιχειρήσεις των µέτρων
προστασίας κατά της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 121
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων έτους 2021
για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που
συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά
τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι δυνατή, µε απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού, κατόπιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε απευθείας
ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να
έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021. Οι δαπάνες των
ανωτέρω µισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Τουρισµού. Εφόσον συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύµατα πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021,
µέχρι τη συµπλήρωση των αναγκαίων ηµερών διαµονής που
έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές για την πρόληψη και αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισµού πρόσθετη
οικονοµική αποζηµίωση.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού, καθορίζονται ο χρόνος µίσθωσης, ο τρόπος αποζηµίωσης,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
3. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που
συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και
µέχρι τη δηµοσίευση νέας σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2021, είναι
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δυνατή η µίσθωση µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Τουρισµού των επιλεγέντων καταλυµάτων δυνάµει
των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και 286 του ν.
4738/2020 (Α’ 207) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
των Δήµων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου. Οι δαπάνες
των µισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Τουρισµού και θα καταβληθούν µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 και 286 του
ν. 4738/2020.
4. Τα ποσά της αποζηµίωσης που καταβάλλονται δυνάµει της
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού της
παρ. 2, είναι αφορολόγητα, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή
κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια
του δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσµεύονται και
δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122
Ρύθµιση για το Φαράγγι Σαµαριάς - Τροποποίηση της περ. δ’
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018
Το πρώτο και τέταρτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) τροποποιούνται και η περ. δ’ διαµορφώνεται ως εξής:
«δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυµού Λευκών
Ορέων (Φαράγγι Σαµαριάς) και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περ. α’, µέχρι τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 43 παρ. 1
του ν. 4685/2020 (Α’ 92), ισχύει η υπ’ αριθµ. 40982/2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 511) και αρµόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη
απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιµότητας
είναι η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Κρήτης δια της Διεύθυνσης
Δασών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιµο του εισιτηρίου για την
ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη Διεύθυνση
Δασών Χανίων και κατατίθενται στον λογαριασµό του Ειδικού
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου. Από τα έσοδα αυτά το
Πράσινο Ταµείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαµαριάς, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων ή
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριµένης περιοχής. Από το ανωτέρω ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%),
το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων του
Δήµου Πλατανιά, το ένα τρίτο (1/3) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ρουµέλης του Δήµου Σφακίων και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3)
επιµερίζεται ισόποσα στις λοιπές όµορες τοπικές κοινότητες των
οικείων Δήµων.»
Άρθρο 123
Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Η ισχύς των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάµει της παρ. 6 του
άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και παρατάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου

156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 30ή.6.2021. Κενές θέσεις, που δεν καλύπτονται µέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά από τις ως άνω
συµβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες
κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύµφωνα
µε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.
2. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ως προς τα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι την 30ή.6.2021.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,..........................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

25. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

26. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7845

σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

