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ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΣΤ’
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 31 Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.17’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 30-3-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 30
Μαρτίου 2021, σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης επί της υπ’
αριθµ. 1782/09-03-2021 προτάσεως που κατέθεσαν τριάντα (30)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν.3126/2003 περί της «Ποινικής Ευ-

θύνης των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση
των κάτωθι αδικηµάτων που ενδεχοµένως έχουν τελεσθεί από
τον πρώην Υπουργό Επικρατείας από 23-09-2015 έως 05-11-2016
και εν συνεχεία Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης έως τις 09-07-2019, κ. Νικόλαο Παππά κατά την
άσκηση των καθηκόντων του: 1) Δωροληψία πολιτικού αξιωµατούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 159 Ποινικού Κώδικα) και 2) Παράβαση Καθήκοντος κατά συρροή και κατ’
εξακολούθηση (Ποινικός Κώδικας 259), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση.)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Βασίλειο (Λάκη) Βασιλειάδη, Βουλευτή Πέλλης, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «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».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκουρλέτη,
έχω ενηµερωθεί. Να πω τα διαδικαστικά και θα σας δώσω τον
λόγο µετά.
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, µετά την απόφαση την οποία έλαβαν οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων
και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού,
συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το
άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και το άρθρο 109 του
Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό
της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση των κατεπειγόντων νοµοσχεδίων ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση, διάρκειας κατά ανώτατο
όριο δέκα ωρών.
Κατά τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη συζήτηση µετέχουν
οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
και από ένας εκπρόσωπός τους.
Τώρα προτείνω κατά κοινοβουλευτική πρακτική, η οποία
πόρρω απέχει από τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως θα
καταλάβετε, η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων να
είναι ενιαία και οι χρόνοι οµιλίας να διευρυνθούν, χωρίς όµως δικαίωµα δευτερολογίας.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα, που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και δύο δωδεκαµελείς κύκλοι οµιλητών, ο πρώτος
µε φυσική παρουσία και ο δεύτερος µε υπηρεσία τηλεδιάσκεψης,
µε την παρακάτω αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από τα υπόλοιπα κόµµατα. Τα ονόµατα
των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Ως προς τους διευρυµένους χρόνους οµιλίας, προτείνω οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές δεκαπέντε λεπτά και οι αρµόδιοι
Υπουργοί δεκαοκτώ λεπτά. Οι τυχόν λοιποί Υπουργοί και Υφυπουργοί πέντε λεπτά. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΣΥΡΙΖΑ είκοσι
λεπτά. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεκαπέντε λεπτά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δώδεκα λεπτά. Οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές επτά λεπτά.
Όπως καταλαβαίνετε ως προς τους χρόνους είναι διαδικασία
κανονικού νοµοσχεδίου και όχι αυτό που επιβάλλει ο Κανονισµός.
Νοµίζω ότι επί της βασικής εισήγησης δεν υπάρχει αντίρρηση.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μπλούχο, θα δώσω τον λόγο στον
κ. Σκουρλέτη, που θέλει να κάνει µία δήλωση και µία κατάθεση
στα Πρακτικά της Βουλής. Θα µας πει ο ίδιος.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Σκουρλέτη, δεν σας βάζω χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταθέσω µία επιστολή, όπως είπατε, στα Πρακτικά
της Βουλής, εκ µέρους του συναδέλφου κ. Δραγασάκη. Αφορά
µία οφειλόµενη απάντηση στα όσα είχαν λεχθεί στην Ολοµέλεια

που είχε γίνει στις 23 Μαρτίου µε συγκεκριµένες αναφορές εκ
µέρους του κ. Βαρουφάκη για τους χειρισµούς της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ για τα θέµατα του ΟΠΑΠ.
Νοµίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Ο κ. Δραγασάκης δεν είχε τη δυνατότητα να είναι παρών λόγω των µέτρων
για τον κορωνοϊό και να απαντήσει επί τόπου. Θεωρώ αναγκαίο
να κατατεθεί, έτσι ώστε να αποσαφηνισθούν πράγµατα πολύ σοβαρά, τα οποία, πριν λεχθούν, θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένα.
Γι’ αυτό και εγώ ζήτησα τον λόγο και τα καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ξεκινάµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µε τον εισηγητή από το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας, τον συνάδελφο Βουλευτή Δράµας κ. Κωνσταντίνο
Μπλούχο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο που εισάγεται σήµερα προς συζήτηση η ελληνική πολιτεία καταδεικνύει το φως στην άκρη του πανδηµικού τούνελ. Πρόκειται επί
της ουσίας για αναγκαστικό πολυνοµοσχέδιο, το οποίο στα περισσότερα άρθρα του δίνει παρατάσεις ισχύος κείµενων διατάξεων. Διατάξεις που αφορούν τα Υπουργεία Υγείας,
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, Παιδείας,
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Τουρισµού αποτελούν κεφάλαια
του παρόντος.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται µε το Υπουργείο
Υγείας, το νοµοσχέδιο έχει δυο µέρη. Αναφορικά µε το πρώτο
µέρος παρατείνεται έως τις 30-6-2021 η ισχύς διατάξεων του
Υπουργείου Υγείας που είχαν ψηφισθεί µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου και έχουν κυρωθεί ήδη µε νόµο, των οποίων η
ισχύς λήγει στις 31 Μαρτίου. Όλες οι προτεινόµενες διατάξεις
αποβλέπουν στην προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.
Επιπλέον προς τις διατάξεις του πρώτου µέρους εισάγεται
ρύθµιση ως προς τη δυνατότητα διάθεσης από τα ιδιωτικά φαρµακεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων
για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης του κορωνοϊού, καθώς η διάταξη προβλέπει τη διάθεση αυτοδιαγνωστικής διαδικασίας ελέγχου της νόσησης. Προβλέπεται η διανοµή µε κρατική µέριµνα σε
κάθε κάτοχο ΑΜΚΑ και προσωρινού ΑΜΚΑ, µια αυτοδιαγνωστική
διαδικασία ελέγχου ανά εβδοµάδα, η οποία προορίζεται για ατοµική χρήση, χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελµατίες
υγείας, καθώς και οι προϋποθέσεις έγκρισης διάθεσης.
Αναφορικά µε το δεύτερο µέρος των ρυθµίσεων που σχετίζονται µε Υπουργείο Υγείας, µε τις προωθούµενες ρυθµίσεις ρυθµίζονται η ασφαλιστική τιµή αποζηµίωσης φαρµάκων και η
συµµετοχή των ασθενών, οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας για
τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος, το «BI HEALTH».
Αποσαφηνίζεται ότι ως φορείς παροχής υγειονοµικής περίθαλψης
µπορεί να είναι οποιασδήποτε µορφής κρατικά νοσοκοµεία, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ρυθµίζονται θέµατα διακοµιδής νεογνών σε νοσηλευτικές
µονάδες µε οποιαδήποτε ασθενοφόρα. Προβλέπεται η έκδοση
υπουργικής απόφασης για τον χρόνο απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του τρόπου επιλογής των εκπαιδευοµένων στις µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης. Παρατείνεται η προθεσµία για τη
σύσταση του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων στον ΕΟΠΥΥ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής για ταυτοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας, ενώ ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη δαπάνη χαµηλού µοριακού βάρους για τα δηµόσια νοσοκοµεία. Ρυθµίζονται ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και εποπτείας των κέντρων
πρόληψης ψυχικής υγείας, η δυνατότητα χορήγησης άδειας σε
ιατρούς για δέκα ηµέρες σε όσους συµµετέχουν σε εθελοντικές
δράσεις. Νοµιµοποιούνται δαπάνες µισθοδοσίας για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, δαπάνες έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και δεδουλευµένων εφηµεριών σε δηµόσιες δοµές υγείας.
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Αναφορικά µε ό,τι σχετίζεται µε το Υπουργείο Οικονοµικών,
συνεχίζει µε συνέπεια, µεθοδικότητα και υπευθυνότητα να σχεδιάζει, αλλά και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιµετώπιση των
δυσµενών οικονοµικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, µε
γνώµονα πάντα την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό φέρνει το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2», µε στόχο αυτή τη φορά να στηρίξουµε τις
επιχειρήσεις, και όχι τα φυσικά πρόσωπα, που δοκιµάζονται από
τον οικονοµικό αντίκτυπο της πανδηµίας.
Υπενθυµίζεται ότι η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί µε µεγάλη επιτυχία το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας και έχουν
δάνεια µε προσηµείωση, υποθήκη την πρώτη κατοικία. Είναι ένα
επιτυχηµένο πρόγραµµα, αφού ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων ξεπέρασε τις εκατόν εξήντα χιλιάδες σε διάστηµα τριών
µηνών, είκοσι τρεις φορές υψηλότερος από τον αριθµό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο προσωρινό πρόγραµµα της προηγούµενης κυβέρνησης και το οποίο είχε διάρκεια δεκατρείς
µήνες.
Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράµµατος θα ανέλθει στα 96
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή ουσιαστικά οι πολίτες που θα πλήρωναν δόσεις στις τράπεζες ύψους 96 εκατοµµυρίων ευρώ, αυτό
το βάρος το σηκώνει ο κρατικός προϋπολογισµός, διευκολύνοντας και τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους και τη µη διόγκωση κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Το νέο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται σε επιχειρήσεις,
τόσο αυτές που έχουν εξυπηρετούµενες οφειλές, άρα στηρίζουµε τη συνέπεια, στηρίζουµε την κουλτούρα πληρωµών, όσο
και στις επιχειρήσεις που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις.
Αναφορικά µε όσα σχετίζονται µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
καθορίζεται το πλαίσιο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, εισάγονται ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της
Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, µε σκοπό την εξυπηρέτηση της ταχείας, απλοποιηµένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την εκδίκαση
διοικητικών διαφορών και την αποφυγή συγχρωτισµού σε εσωτερικούς χώρους.
Αναφορικά µε το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει ρητή αναφορά
στη δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης προµηθευτών, προβλέπεται η διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προβλέπεται η υποβολή σε διαγνωστικό
έλεγχο από κορωνοϊό ως προϋπόθεση συµµετοχής πάσης φύσεως µαθητών και σπουδαστών στην εκπαιδευτική διά ζώσης
διαδικασία. Καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας
του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο και η συχνότητά τους. Γίνονται ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Ορίζονται µεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ρυθµίσεις για τους δείκτες
ποιότητας επιτευγµάτων των ΑΕΙ.
Ολοκληρώνοντας τούτη την περιληπτική ανάγνωση -φυσικά
είναι και πολλές άλλες διατάξεις, που είναι στη λογική της παράτασης ισχυουσών ήδη διατάξεων-, στον υπόλοιπο χρόνο που µου
αποµένει ως εισηγητή της Πλειοψηφίας, επιτρέψτε µου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να σταθώ σε θέµατα σχετικά µε
την πορεία της πανδηµίας, τις αιτιάσεις πολλών σχετικά µε την
αντιµετώπιση των θεµάτων που ανακύπτουν στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας στη λογική και τη σκοπιά του αγιάτρευτου γιατρού, που
συνεχίζω να διατηρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παγκοσµίως αντιµετωπίζουµε
την πανδηµία που προκαλεί η µετάδοση του νέου κορωνοϊού.
Δεν είναι τοπικό φαινόµενο και βέβαια, ενώ είναι παγκόσµιο φαινόµενο, κάθε κρατική οντότητα βρίσκεται αντιµέτωπη µε τα δικά
της προβλήµατα αποκλειστικά, τα οποία καλείται να τα αντιµετωπίσει µέσα στο πανδηµικό περιβάλλον.
Η σηµερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άτυχη
για όσα συµβαίνουν παγκοσµίως, αλλά είναι τυχερή η χώρα, διότι
κανένας άλλος, καµµία άλλη κυβέρνηση δεν θα µπορούσε αποτελεσµατικότερα να κοιτάξει την αλήθεια κατάµατα και µε ρεα-
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λιστική µατιά να εργαστεί προς το συµφέρον του πολίτη.
Ο προσωκρατικός φιλόσοφος Δηµόκριτος είχε σηµειώσει εµφατικά ότι υπάρχουν δυο είδη γνώσης, κύριε Ξανθέ: η µία η γνήσια και η άλλη η νόθα, η σκοτεινή. Προφανώς, εσείς, κυρίες και
κύριοι της Μείζονος αλλά και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης,
επιλέξατε τον δρόµο της δεύτερης, της νόθας και της σκοτεινής.
Δεν θέλετε µάλλον να αναγνωρίσετε το πραγµατικό πρόβληµα.
Για παράδειγµα, δεν είναι ο χώρος του ΕΣΥ πεδίο ευκαιριακής
δράσης, όπως εσείς θεωρείτε, για να τον εξαντλήσετε µε όρους
κοινωνικής απασχόλησης, µε ανειδίκευτο ή άλλο προσωπικό.
Πού το είδατε αυτό; Σε ποια ποιότητα παροχής υπηρεσιών
υγείας στοχεύουµε έτσι; Κάνοντας κοινωνική πολιτική για την
απασχόληση στον χώρο της υγείας, θα πετύχουµε αναβάθµιση
του συστήµατος υγείας, µε ανειδίκευτο προσωπικό;
Ας εξαντλήσουµε, λοιπόν, το θέµα της κοινωνικής πολιτικής
σε άλλους χώρους. Και επειδή η ώρα της ανάληψης ευθυνών
από εσάς δεν θα φτάσει ποτέ, αφήστε τουλάχιστον εµάς να επιχειρήσουµε, αναφέροντας κάποια πραγµατικά δεδοµένα.
Μιλάτε διαρκώς για εκατόµβες νεκρών, για θανάτους. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε νοµικούς βρικόλακες και βαµπίρ για την ανάδυση ευθυνών για τους θανάτους; Θέλετε να ποινικοποιήσετε,
δηλαδή, το ΕΣΥ, τους λειτουργούς του, τους επιστήµονες, την πολιτική ηγεσία; Τι φθονερός και κακοήθης σταυροφορισµός και
δονκιχωτισµός είναι αυτός; Εσείς δεν φέρετε καµµία ευθύνη για
την αποψίλωση, στελεχιακή και λειτουργιών, του ΕΣΥ; Για τους
θανάτους εµπλέκονται δρώντα πρόσωπα. Πώς µπορεί αυτό να
αποτελεί λαϊκή επιχειρηµατολογία; Για θανάτους να µιλάµε σε
αυτή την Αίθουσα;
Όµως, στη συζήτησή σας το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να
ικανοποιήσετε τα συντεχνιακά όποια συµφέροντα, προσφεύγοντας άκριτα σε καθιερωµένες συστάσεις στο όποιο κατεστηµένο.
Υπηρετείτε και συνεχίζετε να υπηρετείτε τον απόλυτο συντεχνιακό δικαιωµατισµό. Στοχοποιείτε διακεκριµένους επιστήµονες
µε τρόπο µεµονωµένο, εκδηλώνετε φθόνο εναντίον της αριστείας, καθώς ο περιορισµός του οπτικού σας πεδίου εκδηλώνεται σε µια κατ’ επιλογήν ανακριβή γνώση, διότι απλώς είτε δεν
γνωρίζετε την αληθή γνώση -δεν το πιστεύω αυτό για κάποιους
από εσάς- είτε είστε οπαδοί της σκοτεινής και νόθας γνώσης.
Και επειδή εσείς στροβιλίζεστε στη δίνη του πολιτικού σας
κενού και γίνεστε τόσο ακαταγώνιστοι στη λασπολογία, απορώ
ποιους πολιτικούς εφιάλτες σας ξορκίζετε µε αυτή την τακτική.
Ειλικρινά απορώ!
Για να βάλουµε κάποια στιγµή τα πράγµατα στη θέση τους,
όταν µιλάµε για θανάτους αλλαχού, στον πολιτισµένο κόσµο της
Δύσης, εκεί που υπάρχει εµπιστοσύνη στην επιστηµονική κοινότητα, γίνεται πάντοτε λόγος για τη νοσηρότητα και τη θνητότητα
ως να είναι οι απόλυτοι και κατ’ εξοχήν ποιοτικοί δείκτες των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το γνωρίζουµε. Αξιολογούνται, λοιπόν,
για να δροµολογήσουν βελτιώσεις, κυρίως στο επίπεδο βελτίωσης, αξιοπιστίας και εγκυρότητας αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες και σαφέστατα όχι στη λογική της ανάδειξης ευθυνών. Το
γνωρίζετε πολύ καλά, τουλάχιστον εσείς, κύριε Ξανθέ. Είναι η
λογική της συνεχούς εσωτερικής αυτοαξιολόγησης, κάτι ξένο για
την ελληνική πραγµατικότητα, για ευνόητους λόγους. Διότι, εν
πρώτοις, αυτό µπορεί να εξυπηρετεί τη µετριότητα και την κακότητα στον χώρο ενδεχοµένως και, εν δευτέροις, γιατί αυτό που
πρέπει να αποτελεί κατά απόλυτο τρόπο εσωτερική διαδικασία
βελτίωσης, εν Ελλάδι τι εξυπηρετεί; Τον κανιβαλισµό των επιστηµόνων. Και κινούνται τα δρώντα υποκείµενα πάντα µε τον φόβο
και την απειλή του διασυρµού στις δικαστικές αίθουσες. Δίχως
ουσιαστική οµπρέλα προστασίας, συµπαρασύρονται και ταλαιπωρούνται κυρίως γιατροί ως εάν να αποτελούν τους κατ’ εξοχήν
βλαπτικούς παράγοντες.
Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή η συζήτηση, έτσι που την έχετε
αναγάγει οι περισσότεροι µέσα στο Κοινοβούλιο, είναι σαν να
πυροβολούµε τα ίδια µας τα πόδια, τους ανθρώπους µας που
αγωνίζονται αυτή τη στιγµή; Εµείς εδώ είµαστε και για να προσφέρουµε πολιτική προστασία, αλλά και όποια προστασία σε αυτούς που εµπλέκονται αυτή τη στιγµή σε αυτόν τον δύσκολο
αγώνα και αυτό θα έπρεπε να πράξετε και εσείς.
Όταν µιλάµε για χρεοκοπία του ΕΣΥ, τι εννοούµε; Τον έχω χρη-
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σιµοποιήσει και εγώ τον όρο και πολλοί άλλοι τον χρησιµοποιούν,
αλλά δεν ξέρω µε τι νόηµα. Δεν εννοούµε εάν διαθέτει ποιότητα
και ποια αξιοπιστία τέλος πάντων διαθέτει; Γενικόλογα και ευσχήµως, µήπως δεν εννοούµε κυρίως και κατ’ εξοχήν τη λειτουργική του αποδυνάµωση και έκπτωση των υπηρεσιών του, που
κατά κύριο λόγο αφορούν στην εγκυρότητα και αξιοπιστία των
δρώντων υποκειµένων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες; Όταν
στοχοποιείτε ανθρώπους της επιστηµονικής κοινότητας, κάνετε
µια προσπάθεια να αποµυθοποιήσετε συγκεκριµένους ανθρώπους, οι οποίοι πιθανότατα δεν σας βολεύουν -εννοείται-, δεν
διασώζουν µάλλον κατά τα πιστεύω σας και τις εκτιµήσεις σας
αξιοπιστία. Το κάνετε πολλάκις, κατά Πολάκη, το τελευταίο διάστηµα.
Πρώτον, είναι τραγική αυτή η προσέγγιση και καθαρά εργαλειακή. Όσον αφορά ας πούµε την επιτροπή, εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια συλλογικότητα, όχι µε ατοµικές παρενθέσεις και
κυρίως έχουµε να κάνουµε µε ανθρώπους, οι οποίοι καλώς ή
κακώς δεν χειρίζονται τον λόγο µε πολιτικές προεκτάσεις. Άρα
ό,τι πρέπει για αυτούς, για εσάς ή για όποιους περιµένουν στη
γωνία να τους ξεγυµνώσουν.
Δεύτερον, γιατί να στρουθοκαµηλίζουµε, όταν όλοι συναινούν
και «συνενοχούν» όλα αυτά τα χρόνια για την πραγµατικότητά
µας, αυτή που έχουµε; Και αυτή δεν είναι άλλη από τη φθορά
της µετριοκρατίας. Είναι δεδοµένο, όµως, ότι στην όποια δική
σας ενδεχόµενη διαχείριση µάλλον θα κάναµε λόγο για κακοκρατία και ενδεχόµενα για εµπλεκόµενη ακαδηµαϊκή κακιστοκρατία.
Τρίτον, και πάλι δεν µπορεί να είναι αυτό ζητούµενο τώρα,
γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητά µας, που δεν αλλάζει. Η πραγµατικότητά µας δεν αλλάζει µε αυτοµατισµούς και ιδίως σε τέτοιο επίπεδο. Το ξέρουµε όλοι αυτό το πράγµα. Ιδίως σε τέτοιο
επίπεδο αλλάζει σταδιακά. Έτσι δεν είναι; Σταδιακά και µε την
εµφύσηση και την εγχάραξη νέας κουλτούρας.
Επικαλείστε πολλοί σε αυτή την Αίθουσα και άλλες αντιπολιτεύσεις, ωσάν σε επωδό: «Λένε οι γιατροί, λένε οι υγειονοµικοί».
Πρώτον, ας µη χρησιµοποιούµε την αγωνία και την υπεραντιδραστικότητα των ανθρώπων που τώρα ενεργούν ως όχηµα πολιτικοκαπηλίας. Δεύτερον, έλεος πλέον µε όλους αυτούς τους
εργαζόµενους δήθεν µαχητές των λόγων, οι οποίοι µιλούν διαρκώς για τους πραγµατικά µαχόµενους και οι οποίοι πραγµατικά
µαχόµενοι -το γνωρίζετε- δεν διαθέτουν χρόνο ούτε για την προσωπική τους υγιεινή, πόσω µάλλον να µιλούν συνεχώς υπέρ του
άδικου ή άνισου αγώνα τους! Αυτοί που µιλούν είναι µάλλον κυρίαρχα άκαπνοι ή σφραγίδες, µαχητές των µαχόµενων.
Ας κοιτάξουµε ωµά τη στελεχιακή πραγµατικότητα του ΕΣΥ.
Στον χώρο των νοσηλευτών και νοσηλευτριών ποιους έχουµε;
Αρκετές και αρκετούς εργαζοµένους, ΤΕ Νοσηλευτικής, ολίγους
ΠΕ Νοσηλευτικής, πολλούς ΔΕ Νοσηλευτικής, ταυτόχρονα µε
άλλες κατηγορίες λοιπού επικουρικού. Δεν γνωρίζουµε αυτή τη
στιγµή ότι µε αυτά που έχουν κάνει το τελευταίο διάστηµα, τον
τελευταίο χρόνο, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας ότι οι λίστες µας για τη χρησιµοποίηση αυτού του προσωπικού έχουν
εξαντληθεί;
Να σας πω ένα απλό παράδειγµα. Στο Νοσοκοµείο Δράµας
εµείς έχουµε καλύψει πλήρως τον οργανισµό όσον αφορά τη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Είναι τριακόσιες είκοσι µία οι θέσεις και
τριακόσιοι δεκαεννέα υπηρετούν αυτή τη στιγµή. Φτάνουν; Δεν
φτάνουν. Θα χρειαστούν ενδεχοµένως αλλαγές στους οργανισµούς, θα χρειαστούν πολλά.
Και ξέρετε κάτι; Έχουµε και δέκα ΤΕ που δεν τους βρίσκουµε.
Έχουµε την έγκριση και δεν έχουµε. Μακάρι να είχαµε. Θα βοηθούσαν επιπλέον το σύστηµα. Δεν υπάρχουν ή δεν ξέρω πού
υπάρχουν. Αν τους αναζητήσετε και τους βρείτε εσείς, να το
πείτε και σε εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπλούχο, κλείστε σιγά- σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ολοκληρώνω σιγά-σιγά. Κόψτε
λίγο χρόνο από τη δευτεροµιλία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπάρχουν δευτερολογίες στα κατεπείγοντα. Κατά παρέκκλιση δώσαµε κανονικό
χρόνο. Αν πηγαίναµε µε βάση τον Κανονισµό, θα έπρεπε να είναι
ο µισός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχετε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ολοκληρώνω σε λίγο. Δώστε
µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Από την άλλη, στον χώρο των ιατρών έχουµε χρόνια και µείζονα προβλήµατα. Τα γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ως πρώην
Υπουργός, κύριε Ξανθέ. Ανισοκατανοµή κέντρου - περιφέρειας.
Λύνεται; Μπορούµε να το λύσουµε τώρα; Απαιτείται ουσιαστικός
επανασχεδιασµός, µε αλλαγή του υγειονοµικού χάρτη, επαναξιολόγηση οργανισµών, οι οποίοι πλέον δεν εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες, σε συνδυασµό µε σαφή σχεδιασµό, τόσο της
πρωτοβάθµιας όσο και της µετανοσοκοµειακής, που δεν υφίσταται στην ελληνική πραγµατικότητα και κανένας δεν µιλάει για
αυτό. Δηλαδή, απαιτείται ουσιαστική αξιολογική βύθιση και εξορθολογισµένες προσεγγίσεις και όχι απλή εφαρµογή γνωστών ή
µη πρακτικών, που µπορεί να ευδοκιµούν αλλού, αλλά η όποια
εφαρµογή τους στη δική µας παγιωµένη νοσοκοµειακή πραγµατικότητα θα δηµιουργήσει κραδασµούς και επισφάλειες.
Δεύτερον, άγονες θέσεις κυρίαρχα στην περιφέρεια.
Τρίτον, άγονες ειδικότητες. Απαιτείται κινητροδότηση και
επαγγελµατικός προσανατολισµός. Πότε θα αποδώσει αυτό; Σε
προοπτική δεκαετίας, δεκαπενταετίας θα αποδώσουν όλα αυτά.
Απέναντι σε αυτά τα πραγµατικά προβλήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
δεν µπορώ να σας δώσω άλλον χρόνο. Κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, αυτά είναι σηµαντικά ζητήµατα. Θα ήθελα να µιλήσω λίγο
παραπάνω, για ένα λεπτό, αν έχω την ανοχή του Σώµατος. Δεν
ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είναι θέµα ανοχής του Σώµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Και την ανοχή του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να κλείσουµε
σε συγκεκριµένη ώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Δεν έχουµε καλύψει µείζονες
ενότητες, γιατί έχουν ακουστεί -και ακούγονται- πολλά το τελευταίο διάστηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σήµερα µιλάµε για
νοµοσχέδιο, δεν µιλάµε για πολιτική υγείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Θα ακούσουµε πώς θα µιλήσουν και οι υπόλοιποι, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να ειπωθούν πολλά
ακόµα. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται εδώ
µε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να βλέπει και να διαλαλεί την
αλήθεια της πραγµατικότητας -που εσείς θέλετε να την αγνοείτεχωρίς ιδεολογικά φτιασίδια, χωρίς υστερίες και χωρίς υστεροβουλίες. Δεύτερον, να βρίσκεται στο πλάι κάθε πολίτη, ειδικά
κάθε αναγκεµένου πολίτη, να εργάζεται για το µέγιστο υπούργηµα της εξασφάλισης της δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας ευηµερίας, της δηµόσιας ασφάλειας. Γι’ αυτά εκλεγήκαµε, αυτά
πρεσβεύουµε και γι’ αυτά η µόνιµη έγνοια µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή κυρίως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με όλο τον σεβασµό σε εσάς, θέλω να επαναλάβω αυτό που
είπα χθες στην επιτροπή. Την επόµενη φορά η Κυβέρνηση να
φέρνει τα νοµοσχέδια άµα τη ενάρξει των επιτροπών και της
Ολοµέλειας, ούτως ώστε η επιτελική λειτουργία να φτάσει στα
επίπεδα του αυτοµατισµού: να έρχονται να ψηφίζονται. Ψεκάστε,
σκουπίστε, τελειώσατε!
Προφανώς θα είχε κάποιον λόγο η Κυβέρνηση να το κάνει
αυτό, να φέρνει, δηλαδή, ένα νοµοσχέδιο-σκούπα, ένα νοµοσχέδιο-σουπερµάρκετ. Γιατί δεν υπάρχουν µόνο διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας, αλλά σχεδόν του µισού Υπουργικού Συµβουλίου. Και δεν είναι και µικρό, εδώ που τα λέµε, το Υπουργικό Συµβούλιο. Υπάρχουν διατάξεις του µισού Υπουργικού Συµβουλίου!
Και τις φέρνει µε αυτή τη διαδικασία ποια µέρα; Τη µέρα κατά
την οποία στην Ολοµέλεια της Βουλής βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Αυτή είναι
η πρόταση της Κυβέρνησης, προφανώς, για τη συναινετική αντι-
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µετώπιση της πανδηµίας. Βρήκε το «υπερεµβόλιο», που είναι η
τοξικότητα στην πολιτική, η διασπορά της τοξικότητας, του διχασµού. Αυτό, προφανώς, είναι το εµβόλιο, η πρόταση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, τη στιγµή που βρισκόµαστε στην
κορύφωση της πανδηµίας, τη στιγµή που βρισκόµαστε στην
κόψη του ξυραφιού.
Χθες είχαµε τα περισσότερα κρούσµατα από τότε που υπάρχει
η καταγραφή τους µετά την έναρξη της πανδηµίας και ρεκόρ
στους διασωληνωµένους. Εµείς δεν καταφύγαµε ποτέ -ποτέ!- στις
µακάβριες συγκρίσεις στατιστικών δεδοµένων, κάτι που έκαναν οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Έπαιρναν το non paper και το
απήγγειλαν είτε στη Βουλή είτε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
κάνοντας συγκρίσεις στον αριθµό των νεκρών. Μέχρι που ήρθε η
στιγµή -που να µην ερχόταν ποτέ- η Ελλάδα την τελευταία εβδοµάδα να είναι πρώτη σε όλες αυτές τις στατιστικές κατηγορίες.
Είναι προς θλίψη, αλλά αυτό κάνει η Κυβέρνηση. Μόνο επικοινωνία, τοξικότητα εκεί που θεωρεί ότι είναι απαραίτητη και αίµα στην
αρένα. Αναφέροµαι στη χθεσινή συζήτηση, που, σύµφωνα µε τις
ερµηνείες κάθε φορά, ο κ. Μητσοτάκης, λέει, θέλει να συσπειρώσει το ακραίο ακροατήριο της Νέας Δηµοκρατίας. Τι θέλουν αυτοί
οι συµπολίτες του ακραίου ακροατηρίου της Νέας Δηµοκρατίας;
Αίµα στην αρένα και ο κ. Μητσοτάκης το παρέχει µε το µπουρί της
σόµπας; Αυτό θέλετε αυτή τη στιγµή και επικοινωνία, επικοινωνία,
επικοινωνία;
Το τελευταίο «επίτευγµα», το τελευταίο επικοινωνιακό τέχνασµα
είναι τα self-test. Αυτά κραδαίνετε τώρα ως τη λύση του προβλήµατος, αναγνωρίζοντας εµµέσως αυτό που εµείς από την πρώτη
στιγµή λέγαµε, ότι το βασικό, το πρώτιστο, το αναγκαίο είναι η
ιχνηλάτηση. Εµµέσως έρχεστε να το αναγνωρίσετε. Εµµέσως, όχι
ανοιχτά, µην τυχόν και παρεξηγηθείτε ότι υιοθετείτε κάποια πρόταση που σας έγινε από την αρχή. Όµως, µε ποιον τρόπο το κάνετε; Με self-test, δηλαδή µετακινώντας ή επιχειρώντας να
µετακινήσετε την ευθύνη στους άλλους, στους πολίτες. Όπου
υπάρχει κάτι καλό, υπάρχει κάποιος που φέρνει τη σωτηρία επικοινωνιακά. Όπου τα πράγµατα φτάνουν στο αδιέξοδο, εκεί φταίτε
εσείς οι άλλοι, που παίζετε µε τον κίνδυνο. Και ξέρετε ότι τα selftest έχουν θέµα αξιοπιστίας και δεοντολογίας. Δεν το λέω εγώ,
δεν το λέτε ούτε καν εσείς. Το λένε κάποιοι ειδικοί επιστήµονες,
το λέει η πρακτική που ισχύει στα άλλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, που
λέει ότι τα self-test χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά.
Είπα χθες στην επιτροπή το εξής: Ποιος εργαζόµενος ασυµπτωµατικός που θα κάνει το self-test, θα βγει και θα πει -εν όψει των
κινδύνων που διατρέχει και νοµίζω ότι µέχρι και εσείς µπορείτε να
το καταλάβετε- ότι «ξέρετε, έκανα το self-test και είµαι ασυµπτωµατικός»; Θα το κάνει κάποιος αυτό;
Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ που βρισκόµαστε, δεν είναι έλλειψη σεβασµού στον πόνο -δεν θέλω να µιλάω για θάνατο και για
θανατολαγνεία- να συµπεριφέρεσαι µε έναν τρόπο σαν να µη γίνεται αυτό, σαν να µην υπάρχει, σαν να υπάρχει ένα παράλληλο
σύµπαν, σαν να µε απασχολεί αν θα πάµε στο χωριό το Πάσχα;
Κάποιος, προφανώς, θέλει να πάει περισσότερο από εµάς, που
ερχόµαστε από τα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας ή από οπουδήποτε αλλού, στο χωριό και αυτό τον απασχολεί αυτή τη στιγµή.
Να γίνει συζήτηση για οτιδήποτε άλλο, εκτός από το πώς θα αντιµετωπίσουµε µια οριακή κατάσταση ή µάλλον µια κατάσταση
πέρα από τα όρια.
Το αναγνώρισε το γεγονός αυτό ουσιαστικά εχθές ο κ. Κοντοζαµάνης. Προέβη, βέβαια, σε κάποιες άλλες ερµηνείες ψυχολογικής, ας πούµε, διάστασης, φτάνοντας στο σηµείο να πει ότι
χαρήκαµε στο πρώτο στάδιο της πανδηµίας που πήγαν καλά τα
πράγµατα. Έτσι αντιµετωπίζουν την κατάσταση, µε την αµεριµνησία. Πρέπει να το πούµε αυτό το πράγµα.
Παρενθετικά το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Στη Νορβηγία παραιτήθηκε Πρωθυπουργός, επειδή παραβίασε τα µέτρα. Εδώ το
πιθανότερο είναι να συλλαµβανόταν αυτός που κατήγγειλε το γεγονός. Στην Αργεντινή παραιτήθηκε Υπουργός, επειδή παραβίασε
τη σειρά εµβολιασµού. Εδώ θα έπαιρνε και έπαινο και διάκριση!
Νοµίζω ότι έγινε προφανές αυτό που ήθελα να πω, ότι, δηλαδή,
µέσα στην πανδηµία, σε κατάσταση πολέµου, όπως λέει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, τι κάνει η Κυβέρνηση; Επιστράτευσε
διακόσιους γιατρούς, ενώ θα µπορούσε να τους είχε προσλάβει

10923

στο διάστηµα που µεσολάβησε. Θα µπορούσε να τους είχε προσλάβει. Είχε αλλού, όµως, στραµµένο το ενδιαφέρον, να προσλάβει
αστυνοµικούς για τα πανεπιστήµια, τα οποία πανεπιστήµια είναι
κλειστά.
Δηλαδή, εδώ έχουµε την εξής εικόνα: Να υπάρχουν πανεπιστήµια που είναι κλειστά και να λειτουργεί µέσα µόνο η αστυνοµία και
να έχουµε τα νοσοκοµεία να δοκιµάζονται, όπως και οι άνθρωποι
που δίνουν τη µάχη εκεί µε τρόπο οριακό, και να µην έχουµε προσλήψεις. Και τι να έχουµε; Να έχουµε το εξής φαινόµενο: Να λέει η
Κυβέρνηση ότι έχουµε πόλεµο και εξαιρεί από τον πόλεµο ουσιαστικά τον ιδιωτικό τοµέα. Τον εξαιρεί ουσιαστικά.
Εµείς λέµε ότι δεν έχουµε τίποτα µε τη συµπληρωµατική λειτουργία του ιδιωτικού τοµέα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν
έχουµε κανένα τέτοιο πρόβληµα, αλλά όταν λέει η Κυβέρνηση ότι
έχουµε πόλεµο, δεν µπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να υπερασπίζεται
την καθαρότητά του απέναντι στον κορωνοϊό. Δηλαδή, λέει ότι
εγώ είµαι για τα περιστατικά που δεν αφορούν τον κορωνοϊό και
ουσιαστικά δηµιουργούνται τεράστιες δυνατότητες αύξησης των
κερδών µέσα στα συντρίµµια και τον πόνο που έχει ως συνέπεια
ένας πόλεµος.
Και βλέπω εδώ, για να περάσουµε και στα άρθρα, για παράδειγµα, ότι γίνονται προσλήψεις -το είπαν και χθες στην επιτροπήτεσσάρων συµβούλων στον ΕΟΔΥ και ενός δηµοσιογράφου. Φαντάζοµαι ότι αυτοί που θα έρθουν να πλαισιώσουν έναν πολύ µεγάλο στρατό συµβούλων, έναν στρατό που µεγεθύνθηκε σε
πρωτοφανή επίπεδα επί διακυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας,
οι οποίοι κόπτονταν όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε στα
κεραµίδια µε µια µηδενιστική προπαγάνδα που δεν είχε προηγούµενο, ελπίζω -λέω- οι άνθρωποι αυτοί να προσλαµβάνονται για να
συµβουλεύσουν κάτι που έχει σχέση µε την πρακτική αντιµετώπιση της πανδηµίας. Ελπίζω.
Επίσης, µιας και έλεγα για τον ιδιωτικό τοµέα, µέσα στην πανδηµία η Κυβέρνηση έρχεται µε το άρθρο 51 και λέει ότι τα κέντρα
εµπειρογνωµοσύνης, τα οποία έχουν θεσµοθετηθεί, ειρήσθω εν
παρόδω, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για
την αντιµετώπιση δυσίατων νοσηµάτων, που είναι δύσκολο δηλαδή να αντιµετωπιστούν, τέτοια κέντρα µπορεί να έχει και ο
ιδιωτικός τοµέας. Δηλαδή, αυτό γίνεται µέσα σε αυτή την κατάσταση -περιέχει έναν συµβολισµό αυτό- τη στιγµή που το ΕΣΥ
βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, δοκιµάζεται.
Η επικοινωνιακή αυτή διαχείριση της Νέας Δηµοκρατίας, η
οποία ως αποτέλεσµα είναι αποτυχηµένη, αποδεικνύεται και από
το παρόν νοµοσχέδιο. Πώς αποδεικνύεται; Έρχεται κάθε φορά
η Κυβέρνηση και, ενώ λέει στον λαό σε κάθε στάδιο της πανδηµίας ότι βγαίνουµε και θα εκτοξευθεί η οικονοµία, ενώ ο κόσµος
πεθαίνει έξω από τις ΜΕΘ, η Κυβέρνηση καλλιεργεί αυτό το αφήγηµα, που παίρνει τον χαρακτήρα παραµυθιού, ότι εκτοξευόµαστε, τελειώνει η πανδηµία.
Και έρχεται, λοιπόν, και πάει από παράταση σε παράταση και
δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν οι παρατάσεις. Ούτε η ίδια δεν το
ξέρει πότε θα τελειώσουν οι παρατάσεις. Όµως, αποδεικνύεται
εν τοις πράγµασι η αποτυχία αυτής της διαχείρισης.
Και ερχόµαστε τώρα σε κάποια συγκεκριµένα θέµατα. Μερικά
από αυτά τα είπα.
Όσον αφορά τους πλειστηριασµούς, έρχεται η Κυβέρνηση
κάθε φορά µε το σταγονόµετρο και κάνει τις παρατάσεις. Σαν να
περιµένει, δηλαδή, µόλις τελειώσει, που δεν ξέρουµε και πότε
ακριβώς θα τελειώσει η πανδηµία, να αρχίσει το µπαράζ των
πλειστηριασµών.
Και επειδή βρισκόµαστε σε αυτόν τον τοµέα, θα ήθελα να ρωτήσω την Κυβέρνηση αν µε βάση το άρθρο 76 παράγραφος 15
επισπεύδεται πλειστηριασµός επιχείρησης µέσων µαζικής ενηµέρωσης, γιατί η Κυβέρνηση λέει ότι έχει µεγάλη ευαισθησία
απέναντι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το θέµα είναι -δεν
είναι θέµα, ρητορικό είναι το ερώτηµα- αν είναι επιλεκτική αυτή
η αντιµετώπιση των αναγκών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Διότι µε βάση το άρθρο αυτό φαίνεται ότι για µια επιχείρηση, η
οποία δεν είναι µόνο επιχείρηση δηλαδή από µόνη της, παράδειγµα η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», που βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, αντί να δίνεται κάποιο τράτο, κάποια
προθεσµία για τον πλειστηριασµό, ουσιαστικά επισπεύδεται. Και
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λέω ότι είναι µια επιχείρηση µέσων µαζικής ενηµέρωσης, στην
οποία «εκτυπώνονται» και άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και
ρωτάω την Κυβέρνηση γιατί να επισπευσθεί η διαδικασία αντί να
αντιµετωπισθεί όπως αντιµετωπίσθηκαν όλες οι άλλες περιπτώσεις πλειστηριασµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε. Έχετε
ακόµη δύο-τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Θα τελειώσω. Δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Λέω, λοιπόν, ως προς το καζίνο και τη µεταφορά του ότι θα
µπορούσε να ληφθεί µέριµνα εκτός από αυτή που προβλέπεται
για όσους νεοπροσληφθούν και για όσους δουλεύουν ήδη στο
καζίνο και είναι αρκετοί, είναι πολλοί.
Για το θέµα των προσλήψεων σε προνοιακά ιδρύµατα σας είπα
και εχθές ότι την είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς
σας πήρε περίπου ενάµιση χρόνο και τελικά φέρνετε µια ρύθµιση
εδώ που είναι λάθος. Σας το είπαµε να το διορθώσετε. Φέρνετε
και λάθος ΦΕΚ εδώ πέρα. Τα φέρνετε νύχτα. Τα γράφετε και
νύχτα!
Τελειώνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι η σηµερινή Κυβέρνηση είχε την τύχη να έχει απέναντί της στη διάρκεια
της πανδηµίας µια υπεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που
εξάντλησε τα όρια της υπευθυνότητας. Τα εξάντλησε! Και η Κυβέρνηση φαίνεται να κινείται σε τέτοια πεδία και παίζει σε µια κατάσταση οριακή, που βρισκόµαστε, όπως είπα, στην κόψη του
ξυραφιού εν ου παικτοίς.
Εγώ προσωπικά στις 21 Φεβρουαρίου είχα κάνει δήλωση, η
οποία είναι δηµοσιευµένη, ότι µε βάση τα στοιχεία των αναλυτών,
των υγειονοµικών δεδοµένων, στη δυτική Ελλάδα θα έχουµε
αφόρητη πίεση µέχρι το τέλος της πρώτης βδοµάδας του Μαρτίου. Έκανα κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις. Επιχείρησα να
βρω τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ο οποίος απαξίωσε να ακούσει και
προτάσεις και προφανώς όλο αυτό το σύστηµα που στηρίζεται
σε ένα σαθρό επικοινωνιακό έδαφος όχι απλώς εβάδιζε ανέµελο,
αλλά αρνιόταν και να ακούσει τις προτάσεις.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η πανδηµία ήταν µια δοκιµασία
σε όλα τα επίπεδα, για όλους, ακόµα και σε υπαρξιακό επίπεδο.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι ευκαιρία για εργαλειοποίηση, γιατί αυτό θα αποτελούσε ύβριν και η ύβρις φέρνει τη
νέµεση, η οποία δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να πέσει στα
κεφάλια ενός ολόκληρου λαού. Το αντίθετο. Το συντοµότερο δυνατό να βγούµε από αυτή τη δοκιµασία και εκεί να δοκιµασθούν
οι προτάσεις του καθενός για τη διέξοδο όχι µόνο την υγειονοµική, αλλά και την οικονοµική και την κοινωνική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να καθαρισθεί
το Βήµα, θα µου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο για τρία λεπτά
στην κ. Κεραµέως -γιατί πρέπει να γυρίσει πίσω στο Υπουργείο
της-, για να παρουσιάσει µία διάταξη που υπάρχει στο νοµοσχέδιο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ θερµά και τους συναδέλφους. Θα είµαι πολύ σύντοµη.
Στο νοµοσχέδιο αυτό περιλαµβάνονται και διατάξεις του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αναφέρω ενδεικτικά
την παράταση της ισχύος διατάξεων που αφορούν στην αντιµετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού στον
χώρο της εκπαίδευσης έως το τέλος Ιουλίου, την παράταση ρυθµίσεων για διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα ΑΕΙ µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας των ιδρυµάτων.
Προβλέπεται η δυνατότητα να ορισθεί µε υπουργική απόφαση
ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
όπου αυτή γίνεται διά ζώσης, η υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό για µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές,
καταρτιζοµένους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιµετωπίζεται ζήτηµα καθορισµού του πλαισίου και της διαδικασίας για την αδειοδότηση και τροποποίηση αδειών για τα
κέντρα διά βίου µάθησης.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης, προκειµένου να
υπάρξει ικανός αριθµός αποφοίτων στις Μουσουλµανικές Σπουδές του Τµήµατος Θεολογίας του ΑΠΘ, ώστε να επαρκούν για
τη στελέχωση των προβλεπόµενων θέσεων.
Τέλος, υπάρχει ρύθµιση, προκειµένου το ελληνικό δηµόσιο να
έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση
σε φορείς θρησκευτικών κοινοτήτων για να αντιµετωπίσουν έκτακτες ανάγκες λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής ο συνάδελφος κ. Ανδρέας
Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που κατατέθηκε νύχτα, µε διαδικασίες κατεπείγοντος, είναι ένα
ακόµα πολυνοµοσχέδιο-σκούπα του Υπουργείου Υγείας µε εκατόν δεκατέσσερα άρθρα αρµοδιότητας περισσότερων Υπουργείων, το οποίο κληθήκαµε να επεξεργαστούµε µέσα σε λίγες
ώρες. Είναι πάγια η τακτική του κοινοβουλευτικού αιφνιδιασµού
εκ µέρους της Κυβέρνησης ως προς τα νοµοσχέδια που αφορούν ζητήµατα διαχείρισης της πανδηµίας.
Δεδοµένου ότι από τα πενήντα έξι άρθρα που αφορούν το
Υπουργείο Υγείας τα τριάντα τρία αφορούν σε παρατάσεις ήδη
ψηφισµένων νοµοθετικών διατάξεων και συνεπώς δεν εισάγουν
καινούργιες ρυθµίσεις, είναι προφανές ότι η επιλογή σας αυτή
έχει καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα. Εντάσσεται στην προσπάθεια να δώσετε στους πολίτες την εικόνα της κυβερνητικής
ετοιµότητας.
Παρ’ όλα αυτά, όλο και περισσότεροι κουράζονται µε τα επικοινωνιακά σας τερτίπια και αντιλαµβάνονται ότι πορεύεστε
δίχως σχέδιο στην τρικυµία του κορωνοϊού, παρά τις προσπάθειες ορισµένων µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που ιδρώνουν
ώστε να παρουσιάσουν µια άλλη εικόνα από την πραγµατικότητα.
Έχετε κουράσει, κύριοι της Κυβέρνησης, µε τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις σας, µε τα µέτρα που ζητάτε να τηρούν οι πολίτες, όταν εσείς οι ίδιοι σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα τηρείτε,
µε τις παλινωδίες σας κάθε εβδοµάδα για το ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να ανοίξετε και µε τις διαρκείς δηµόσιες παρεµβάσεις των µελών της επιτροπής εµπειρογνωµόνων, που
προκαλούν σύγχυση στους πολίτες.
Επίσης, καλλιεργείτε ένα επικίνδυνο κλίµα εφησυχασµού µέσω
του εµβολιασµού.
Επιπλέον, η κατάθεση ενός ακόµα νοµοσχεδίου τα µεσάνυχτα
υποδηλώνει φόβο, τον φόβο της κριτικής στις αποφάσεις σας,
στις παραλείψεις σας, στις παλινωδίες σας, στα µπαλώµατά σας,
κριτική που δεν µπορεί να αναδείξει τη διάσταση µεταξύ λόγων
και έργων σας και να κλονίσει την εικόνα της στιβαρής διακυβέρνησης που θέλετε να δίνετε.
Σε κάθε περίπτωση, η αποκλειστικά επικοινωνιακή διαχείριση
της πανδηµίας έχει πλέον κουράσει και έχει δώσει τροφή σε συνωµοσιολογίες και τελικά στη µη τήρηση των µέτρων και στην
επίτευξη αντίθετου αποτελέσµατος από το επιθυµητό.
Πλέον γίνεται όλο και πιο αντιληπτό ότι χρησιµοποιείται η Επιτροπή των Λοιµωξιολόγων ανάλογα µε τις κυβερνητικές προτεραιότητες, υπονοµεύοντας την αξιοπιστία της. Μάλιστα, στις
τελευταίες συνεδριάσεις παρίστανται και Υπουργοί, ασκώντας
µε τον τρόπο αυτό έµµεση πίεση στα συµπεράσµατα της επιτροπής και συµπλέκοντας ανεπίτρεπτα την επιστήµη µε την πολιτική.
Επίσης, βλέπουµε ότι η νεολαία σάς γυρίζει την πλάτη. Δεν
σας λέει κάτι αυτό; Με όλα αυτά τα µέτρα που έχετε λάβει για
τη διαχείριση της πανδηµίας οι νέοι δεν πείθονται. Θα δηµιουργήσουµε νέες γενιές αγανακτισµένων µε την πολιτική που εφαρµόζετε.
Έτσι, παρ’ ότι η χώρα βρίσκεται στον πάγο επί σχεδόν πέντε
µήνες, ακόµα τα κρούσµατα είναι σταθερά υψηλά, ο αριθµός των
θανάτων δεν µειώνεται και η κοινωνία και η οικονοµία ασφυκτιούν. Με τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα µετά από πέντε µήνες
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απαγορευτικού, προφανώς κάτι κάνετε λάθος. Δεν τα έχετε καταφέρει και τα αποτελέσµατα δεν σας δικαιώνουν. Η υποµονή
όλων µας έχει αρχίσει να εξαντλείται.
Όµως, αντί αυτοκριτικής και διόρθωσης των λαθών, το παρόν
νοµοσχέδιο συνεχίζει στη γραµµή των ίδιων επιλογών, χωρίς βελτιώσεις και διορθωτικά µέτρα. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον να
έχει διαφορετικό αποτέλεσµα.
Ας αρχίσουµε, λοιπόν, µε τα τεστ. Ενώ σας έχουµε επισηµάνει
από την πρώτη περίοδο της πανδηµίας ότι για να ελεγχθεί η διασπορά χρειάζεται να κάνουµε τα περισσότερα δυνατά τεστ, εσείς
επιλέξατε να κάνετε δειγµατοληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους.
Μετά την υπερπροσπάθεια του πρώτου απαγορευτικού, ανοίξατε τη χώρα στον τουρισµό µε δειγµατοληπτικά τεστ στις πύλες
εισόδου, επιτρέποντας στον ιό να εισβάλει στη Μακεδονία και τη
Θράκη και στη συνέχεια σε όλη την επικράτεια.
Υποχωρήσατε µπροστά στις απαιτήσεις των µεγάλων τουριστικών πρακτορείων του εξωτερικού, προκειµένου να περιορίσετε τη ζηµιά της εθνικής οικονοµίας, και δεν θέσατε αυστηρούς
υγειονοµικούς κανόνες στον εισαγόµενο τουρισµό, µε αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων. Από τότε βιώνουµε
έναν κλιµακωτά αυξανόµενο Γολγοθά, µε αρχικά τριψήφιους και
πλέον σταθερά τετραψήφιους αριθµούς κρουσµάτων.
Προµηθευτήκατε εκατοµµύρια rapid test µέσω φορέων του
Υπουργείου Υγείας και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων για τις δηµόσιες προµήθειες, δίνοντας λαβή σε υπόνοιες για άσκοπες και ακριβές
προµήθειες, προς όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων.
Επίσης, νοµοθετείτε τη διάθεση και τη διενέργεια των rapid
test από τα φαρµακεία. Αλήθεια, µε ποιους όρους, µε ποιες προϋποθέσεις; Οι φαρµακοποιοί τι λένε γι’ αυτό; Είναι σύµφωνοι;
Σήµερα προτάσσετε για ακόµα µία φορά την ατοµική ευθύνη
των πολιτών, πετώντας τους το µπαλάκι µε τα self-test, εξίσου
αµφίβολης αξιοπιστίας. Βάζετε κάθε πολίτη να κάνει τεστ µόνος
του, λες και είναι τεστ εγκυµοσύνης, µεταθέτοντάς του την ευθύνη για τη σωστή διεξαγωγή του τεστ, χωρίς να έχει καµµία
πρακτική βοήθεια από το υγειονοµικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε τι πάτε να κάνετε;
Και µετά τι ακολουθεί; Μήπως καταστήσετε υποχρεωτικό το
τεστ στην πράξη, υποχρεώνοντας αρχικά τους µαθητές, τους καθηγητές για την επαναλειτουργία των σχολείων, µετά τους δικαστές, τους δικηγόρους για τη λειτουργία των δικαστηρίων και
στη συνέχεια τους δηµόσιους και ιδιωτικούς υπάλληλους, για να
έχουν δικαίωµα να εργασθούν; Θα µας έχετε όλους µε ένα τεστ
στο χέρι; Αντιλαµβάνεστε το παράλογο του πράγµατος, πέραν
της παραβίασης της προσωπικής ελευθερίας κάθε πολίτη να
κάνει ή όχι το τεστ;
Προφανώς, αυτή δεν είναι σοβαρή εικόνα µιας ευνοµούµενης
πολιτείας τον 21ο αιώνα και µάλιστα, την ώρα που ως Κυβέρνηση
δεν έχετε καταφέρει ούτε τη χαλιναγώγηση της διασποράς ούτε
την πρόοδο του εµβολιασµού ούτε τη θωράκιση του ΕΣΥ ούτε
τη συµµόρφωση των πολιτών. Σε κανέναν τοµέα δεν έχετε να επιδείξετε επιτυχία, παρ’ όλες τις φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλλουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που συστηµατικά
εµφανίζουν το άσπρο-µαύρο.
Ειρήσθω εν παρόδω, και για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επιφυλάσσετε και νέο πακέτο χρηµατοδότησης, µε πρόσχηµα την
εθνική εκστρατεία εµβολιασµού.
Όσον αφορά το θέµα του εµβολιασµού, στηρίζεστε αποκλειστικά στην προµήθεια εµβολίων µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενώ όλη η Ευρώπη µιλάει για αποτυχηµένη στρατηγική προµήθειας εµβολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν χώρες
που στρέφονται σε άλλες διεξόδους για να θωρακίσουν τον πληθυσµό τους, εσείς περιµένετε τα εµβόλια που έρχονται µε αργούς ρυθµούς από τις Βρυξέλλες.
Κατά τα άλλα, εξαγγέλλετε εµβολιαστικά κέντρα µαµούθ, τα
οποία στελεχώνονται µε εργαζόµενους που τους µετακινείτε από
άλλες δοµές υγείας. Πρόκειται για τους ίδιους εξαντληµένους
και ταλαιπωρηµένους υγειονοµικούς, που µπαλώνουν κάθε
τρύπα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και των δοµών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, αυτούς για τους οποίους δεν έχετε
παρά µόνο χειροκροτήµατα. Μετακινώντας τους από δοµή σε νο-
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σοκοµείο, από τα κέντρα υγείας σε εµβολιαστικά κέντρα, επιχειρείτε να καλύψετε τα κενά σε στελεχιακό δυναµικό του ΕΣΥ.
Άραγε πού υπηρετεί το προσωπικό που διατείνεστε ότι έχετε
προσλάβει για τη θωράκιση του ΕΣΥ; Σε ποιες υπηρεσίες, σε
ποια πόστα βρίσκονται, την ώρα που το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κάθε χρόνο λιγοστεύει;
Ανακοινώσατε πρόσφατα αριθµούς για τις προσλήψεις που
ισχυρίζεστε ότι έχετε κάνει και άκρη δεν µπορούµε να βγάλουµε.
Όπως τα παρουσιάζετε, λέτε ότι έχετε προσλάβει δεκαπέντε χιλιάδες άτοµα προσωπικό και µόλις πριν από µια βδοµάδα αναγκαστήκατε να επιστρατεύσετε διακόσιους έξι γιατρούς. Πού
βρίσκεται τελικά η αλήθεια;
Την ίδια ώρα έχετε µετατρέψει σιωπηρά το ΕΣΥ σε µονοθεµατικό. Οµοίως µε τη δήθεν αύξηση του προσωπικού του ΕΣΥ, έτσι
και η δηµιουργία των νέων κλινών ΜΕΘ είναι µία µαγική εικόνα.
Πρέπει να µπει τέλος στην παραπληροφόρηση περί ανάπτυξης
κλινών ΜΕΘ. Ας πείτε στους πολίτες την αλήθεια! Στην πραγµατικότητα, δεν δηµιουργούνται περισσότερες κλίνες ΜΕΘ για
COVID, απλά µέσα σε µία νύχτα µετατρέπετε αίθουσες χειρουργείων, µονάδες καρδιολογικές, καρδιοχειρουργικές, νευροχειρουργικές σε ΜΕΘ-COVID, προκειµένου να αντιµετωπίσετε την
πίεση που δέχεται το σύστηµα και έχετε µειώσει και τα εξωτερικά
ιατρεία και τα χειρουργεία κατά 80%.
Δεν δίνετε προστιθέµενη αξία στο ΕΣΥ µε κλίνες ΜΕΘ που θα
µείνουν στο µέλλον, αλλά δίνετε προσωρινές λύσεις, στο πόδι,
για να αντιµετωπίσετε τις ανάγκες. Η πραγµατικότητα είναι ότι
µόνο µέσω των δωρεών προστέθηκαν πραγµατικά κλίνες ΜΕΘ
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Έξω από τις ΜΕΘ στοιβάζονται διασωληνωµένοι που περιµένουν τη σειρά τους για ένα κρεβάτι και δίνουν τη µάχη σε κοινές
κλίνες, χωρίς µηχανήµατα και χωρίς εξειδικευµένη υποστήριξη.
Πόσοι είναι αυτοί, άραγε; Τι αριθµός είναι; Πόσοι είναι; Άκουσα
χθες το βράδυ ότι είναι εκατόν τριάντα ένας. Αληθεύουν αυτά τα
νούµερα; Εκατόν τριάντα ένα άτοµα εκτός ΜΕΘ; Δεν θωρακίζετε
το ΕΣΥ, αλλά το καταστρέφετε.
Την ίδια ώρα ο ιδιωτικός τοµέας πλουτίζει µε την ανοχή σας,
είτε υπερτιµολογώντας τα διαγνωστικά τεστ, όπως στην αρχή
της πανδηµίας, είτε µισθώνοντας κλίνες απλές και ΜΕΘ µε αυξηµένο κόστος ηµερήσιας νοσηλείας είτε ακόµα και µε την επίταξη, αφού και έτσι οι κλινικάρχες πλουτίζουν.
Εµείς ζητάµε επίµονα τον σχεδιασµό της ουσιαστικής αναβάθµισης του ΕΣΥ µε κλίνες ΜΕΘ που θα µείνουν παρακαταθήκη, µε
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, µε αξιοποίηση των δωρεών
για εξοπλισµό και υποδοµές, ενώ εσείς περιµένετε πότε θα τελειώσει η πανδηµία, για να φορτώσετε το βάρος των ευθυνών
στους εναποµείναντες που υπηρετούν στο ΕΣΥ, για να βάλετε
µπροστά πάλι τις συµπράξεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα,
τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλα αυτά που µας λέγατε πριν
από την κρίση.
Κύριε Υπουργέ, ένα άλλο ερώτηµα που θα ήθελα να σας θέσω
είναι: Για ποιον λόγο προχωράτε στη ρύθµιση συµψηφισµού των
ποσών των ταµειακών διαθεσίµων που τηρούνται στους τραπεζικούς λογαριασµούς των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων
και της προαγωγής της ψυχικής υγείας µε την επιχορήγηση που
λαµβάνει κάθε κέντρο από τον κρατικό προϋπολογισµό; Αντί να
τα αναβαθµίσετε και να τα εµπλέξετε στη θωράκιση της ψυχικής
υγείας των πολιτών εν µέσω πανδηµίας, εσείς επιλέγετε να τα
στραγγίσετε οικονοµικά και να τα οδηγήσετε σε υποβάθµιση.
Τέλος, για τα φάρµακα έχουµε επανειληµµένως τονίσει ότι
χρειάζεται να δούµε συνολικά το θέµα, το ζήτηµα της φαρµακευτικής δαπάνης και του ελέγχου τιµών των φαρµάκων. Δεν έχει
κανένα νόηµα να διατηρούµε ένα υψηλό clawback, την ώρα που
δεν εισπράττεται και δεν υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Ούτε
έχει νόηµα να κρατάµε όµηρο έναν ολόκληρο κλάδο ο οποίος εισφέρει στην εθνική οικονοµία ένα πολύ σηµαντικό ποσό ετησίως,
χωρίς ρεαλιστική διέξοδο και προοπτική.
Ο ΕΟΠΥΥ µέχρι σήµερα δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο για το
ποιο είναι το ποσό του clawback που εξακολουθεί να οφείλεται
και από ποιους. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την είσπραξή
του; Ποια µέτρα έχει λάβει για τον γενικότερο έλεγχο της φαρµακευτικής δαπάνης;
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Στο σηµείο αυτό ο ρόλος της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης
είναι πολύ σηµαντικός. Πρέπει να διασφαλισθεί η ταχεία, η αποτελεσµατική λειτουργία της, ώστε να συγκρατηθεί η φαρµακευτική δαπάνη και να εισάγεται σταθερά στην ελληνική αγορά
καινοτόµο φάρµακο.
Και εδώ θα βάλω πάλι το θέµα µε τα µονοκλωνικά αντισώµατα.
Πότε θα τα φέρετε για να τα χρησιµοποιήσουν οι Έλληνες γιατροί; Άλλωστε, η πανδηµία µάς απέδειξε πόσο σηµαντική είναι η
φαρµακευτική έρευνα και η δηµιουργία νέων φαρµάκων.
Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να υπάρξει διακοµµατική
συνεννόηση. Πρέπει τα κόµµατα να συζητήσουν µεταξύ τους, να
καταλήξουν σε µια εθνική στρατηγική για το φάρµακο και µε το
βλέµµα στραµµένο στο µέλλον. Για να βάλουµε τάξη στον χώρο
της φαρµακευτικής δαπάνης, που συνολικά και επαναξιολογώντας την κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί και στο ύψος που
έχει διαµορφωθεί λόγω της πανδηµίας, χρειάζεται τόλµη και ειλικρίνεια και όχι επικοινωνιακά τεχνάσµατα µε µπαλώµατα και
προχειρότητες.
Οι υπόλοιπες διατάξεις, αρµοδιότητας των άλλων Υπουργείων,
κινούνται στο ίδιο πλαίσιο των παρατάσεων υφιστάµενων διατάξεων, για τις οποίες έχουµε ήδη ασκήσει κριτική. Αποδεικνύουν
ότι ακόµα και σήµερα, µε την εµπειρία ενός χρόνου πανδηµίας,
δεν έχετε ένα συγκεκριµένο σχέδιο για την έξοδο της χώρας από
την υγειονοµική κρίση και τις συνέπειές της. Δεν αρκεί να δίνετε
χρήµα. Χρειάζεται σχέδιο για την επανέναρξη της οικονοµίας,
του λιανεµπορίου, του τουρισµού, των σχολείων, µε ασφάλεια
και µε υπευθυνότητα.
Δεν είναι δυνατόν να πετάτε το µπαλάκι των ευθυνών µονίµως
στους πολίτες και στο ΕΣΥ, οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι
οι αδύναµοι κρίκοι στην αλυσίδα των ευθυνών. Οι ευθύνες ανήκουν κατ’ εξοχήν στο κράτος, που οφείλει να µεριµνά και να θεσπίζει τους κανόνες της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργίας
της χώρας. Και σε αυτό, δυστυχώς, έχετε αποτύχει.
Κύριε Υπουργέ, τα λάθη είναι ανθρώπινα µπροστά σε µια πανδηµία που αιφνιδίασε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εντούτοις, το
µεγαλύτερο λάθος είναι να µην αναγνωρίζει κανείς τις πληµµέλειές του, τις αδυναµίες του και τις αβλεψίες του. Σας έχουµε
κατ’ επανάληψη κάνει προτάσεις και σας έχουµε υποδείξει τα
λάθη που έχουν γίνει. Δυστυχώς, δεν έχετε τη σοφία, την ευελιξία να κάνετε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, να κάνετε
διάλογο µε όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάµεις και να προβείτε
στην ανασυγκρότηση του ΕΣΥ µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον. Είναι ώρα να αλλάξετε γραµµή πλεύσης, τώρα, πριν να είναι
αργά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήσασταν στον χρόνο
σας εσείς, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργαντά,
δεν σας βλέπω εδώ στον κατάλογο. Για ποιες διατάξεις θέλετε
να µιλήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Για τα άρθρα 104, 105 και 106, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν τρία άρθρα που αφορούν το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τα άρθρα
104, 105 και 106, τα οποία ουσιαστικά είναι παρατάσεις προθεσµιών, προκειµένου, λόγω της πανδηµίας, να µπορέσουν να γίνουν οι αναγκαίες διαδικασίες για αδειοδοτήσεις, είτε για
εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που είναι εκκρεµείς
είτε και για εγκαταστάσεις οι οποίες αφορούν κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών αλλά και για κατασκευές κεραιών παροχών δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής. Η µία
περίπτωση είναι για 31 Δεκεµβρίου του 2021 και η δεύτερη περίπτωση για τις 30 Ιουνίου του 2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλο αυτό συµβαίνει, γιατί λόγω του κορωνοϊού υπάρχει µια
δυσχέρεια για τις αναγκαίες διαδικασίες, αυτοψίες, έγγραφα
από µηχανικούς ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται. Είναι γνωστό ότι
αυτή τη στιγµή υπάρχει και στα πολεοδοµικά γραφεία µια καθυστέρηση στη διεκπεραίωση παρόµοιων υποθέσεων, οπότε, προκειµένου να αποκατασταθεί συνολικά η εύρυθµη λειτουργία µε
βάση και το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δίνεται αυτή η παράταση των λίγων µηνών, προκειµένου όλοι οι ενδιαφερόµενοι
να ολοκληρώσουν τις εκκρεµότητες αυτές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργαντά, επ’
αυτού θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κ. Κατρίνης.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µιλάµε για την εφαρµογή ενός νόµου του
2019, αλλά και για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που συµµετείχαν στη δηµοπρασία του φάσµατος 5G. Μάλιστα, το συνολικό
ποσό ήταν µόλις 5 εκατοµµύρια πάνω από το ελάχιστο τίµηµα.
Και εσείς έρχεστε πραγµατικά στην Εθνική Αντιπροσωπεία για
τρίτη ή τέταρτη φορά να δώσετε παράταση; Μιλάµε για τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό της χώρας και δεν µπορούν οι εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας να συλλέξουν τα πιστοποιητικά για να υποβάλουν αίτηση να πάρουν αδειοδότηση για τις κεραίες εδώ και
ενάµιση χρόνο; Και αυτό είναι κάτι που το συζητάµε σοβαρά σε
αυτή την Αίθουσα;
Την πρώτη και τη δεύτερη φορά είπαµε «εντάξει». Όµως, θα
πρέπει κάποια στιγµή να µας ξεκαθαρίσετε κι εσείς -και αυτό είναι
που θέλω να σας ρωτήσω- αν είστε αποφασισµένοι να θέσετε τις
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προ των ευθυνών τους. Και αυτό το
λέω, γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση οδηγεί στο να έχουµε δίκτυο
που «πέφτει» συνέχεια, χαµηλές ταχύτητες και να είµαστε στις τελευταίες θέσεις, µε βάση την προχθεσινή ανακοίνωση του
speedtest.net. Κι εσείς, αντί να τους πιέζετε µέσω της ΕΕΤΤ ή
µέσω του Υπουργείου, έρχεστε στη Βουλή κάθε τρεις µήνες και
δίνετε παρατάσεις στις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Πρέπει να
µας πείτε αν είναι η τελευταία φορά που το κάνετε κι αν είστε επιτέλους αποφασισµένοι να τους θέσετε προς των ευθυνών τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι δηµιουργείται µια εσφαλµένη εντύπωση, κάτι που ελπίζω ότι δεν γίνεται σκόπιµα από τον
κύριο συνάδελφο, ο οποίος είναι συνήθως πολύ διαβασµένος.
Το άρθρο 104 αναφέρεται στην παράταση η οποία δίνεται για
την τακτοποίηση των δοµικών κατασκευών κεραιών των εταιρειών κινητής επικοινωνίας, όπου χρειάζεται.
Ξέρετε πολύ καλά ότι µεγάλο µέρος των δηµοσίων υπαλλήλων,
λόγω των αδειών ειδικού σκοπού και των προβληµάτων που υπάρχουν, δεν µπορούν να κάνουν τις αναγκαίες αυτοψίες και να δώσουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις. Έχει, δηλαδή, να κάνει µε τη
δοµική κατασκευή και όχι µε οποιαδήποτε άλλη πτυχή της διαδικασίας αδειοδότησης, η οποία πράγµατι µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Αναφερόµαστε στις δοµικές κατασκευές. Όσοι έχουν
σχέση µε πολεοδοµίες και µε το δηµόσιο συνολικά αυτό το διάστηµα του κορωνοϊού γνωρίζουν πολύ καλά ότι, δυστυχώς, λόγω
των ειδικών συνθηκών, υπάρχει καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση αυτών των αυτοψιών. Αυτός και µόνο είναι ο λόγος, κύριε συνάδελφε, και βεβαίως δεν θα θέλαµε να ερχόµαστε εδώ και να
ζητάµε µια νέα παράταση. Όµως, όπως έχουν δηµιουργηθεί αρρυθµίες στη λειτουργία όλων µας και στην κανονικότητα της ζωής
µας συνολικά, έτσι και εδώ υπάρχει µια συγκεκριµένη κατάσταση
την οποία πρέπει να ρυθµίσουµε και να διευκολύνουµε τη διαδικασία, καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, µε τον νόµο του 2019 δίνεται πλέον ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, το οποίο και θα ισχύσει. Όµως,
πρέπει να δώσουµε και τη δυνατότητα να συµµορφωθούν οι ενδιαφερόµενοι προς αυτά που έχουµε προβλέψει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Λαµπρούλης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω µε την εξής παρατήρηση. Αυτή η διαδικασία, που ξεκίνησε από την προηγούµενη Υπουργό, θα µπορούσε να µπει µετά το πέρας των οµιλιών,
των παρεµβάσεων των εισηγητών και των ειδικών αγορητών. Και
αυτό δεν το λέω γιατί είµαι εγώ στο Βήµα, αλλά γιατί νοµίζω ότι
αυτό θα έπρεπε να γίνει, πολύ δε περισσότερο για ένα τέτοιο πολυνοµοσχέδιο, που αφορά τόσα Υπουργεία. Όπως ειπώθηκε,
αφορά τη µισή Κυβέρνηση, ίσως και παραπάνω. Ωστόσο, στην
επιτροπή δεν πάτησε κανένας Υπουργός, εκτός από τον κ. Σταϊκούρα.
Το φέρνετε, λοιπόν, ως κατεπείγον και τώρα «παρελαύνουν»
οι Υπουργοί, για να µας πουν τι; Πότε θα γίνουν οι ερωτήσεις
που θέλουµε να κάνουµε σε ό,τι αφορά επιµέρους άρθρα και διατάξεις; Ήρθε η κ. Κεραµέως και έφυγε. Δεν γίνεται, όµως, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάντως, είχατε το δικαίωµα, όπως ο κ. Κατρίνης, να µου ζητήσετε τον λόγο και εγώ
θα σας τον έδινα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν βάζω ζήτηµα δικαιώµατος ή όχι, αλλά
ζήτηµα διαδικασίας. Το νοµοσχέδιο είναι µεν κατεπείγον, αλλά
θα έπρεπε να είναι εδώ και οι Υπουργοί. Γιατί να µην είναι εδώ οι
Υπουργοί; Έχουν άρθρα. Το ότι το Υπουργείο Υγείας είναι το επισπεύδον Υπουργείο, λόγω των περισσότερων άρθρων που το
αφορούν, δεν αναιρεί το ότι θα πρέπει να είναι εδώ εκπρόσωποι
και των άλλων Υπουργείων. Κλείνω εδώ, λοιπόν, αυτό το θέµα
και ας βγάλει ο καθένας τα συµπεράσµατά του.
Έρχοµαι στο διά ταύτα.
Είµαστε πια στον δεύτερο χρόνο από την εκδήλωση της πανδηµίας και φέρνετε µε κατεπείγουσες διαδικασίες, κύριοι της Κυβέρνησης, ένα πολυνοµοσχέδιο, µε το οποίο συνεχίζετε την ίδια
πολιτική που διαµόρφωσε την επικίνδυνη και τραγική κατάσταση
για την προάσπιση της υγείας του λαού µας, µε µέτρα ανεπαρκή,
αλλά και µε µέτρα που επιδεινώνουν περαιτέρω τη ζωή του λαού
µας.
Μιλάτε λες και δεν έχετε καµµία συναίσθηση της κατάστασης,
την ώρα που τα δηµόσια νοσοκοµεία λειτουργούν µε ελάχιστο
και εξαντληµένο προσωπικό, µε ανεπαρκή εξοπλισµό, την ώρα
που δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλέον στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών µε κορωνοϊό, µε δεκάδες διασωληνωµένους να
παραµένουν εκτός ΜΕΘ µέχρι να αδειάσει κρεβάτι, µε εκατοντάδες εισαγωγές καθηµερινά στα δηµόσια νοσοκοµεία και ταυτόχρονα µε χιλιάδες ασθενείς µε άλλες χρόνιες παθήσεις να είναι
ουσιαστικά µήνες τώρα αποκλεισµένοι από την ιατρική εξέταση
και συνέχιση της θεραπείας τους.
Αλήθεια, πείτε µας τι θα ακολουθήσει; Το να πεθαίνουν ασθενείς αβοήθητοι στο σπίτι τους; Διότι αυτό που συνειδητά κάνατε
έως σήµερα, το ίδιο συνεχίζετε να κάνετε και µέσω του νοµοσχεδίου. Αφήνετε, δηλαδή, ανοχύρωτες τις δηµόσιες µονάδες
υγείας, δεν προσλαµβάνετε προσωπικό, δεν επιτάσσετε χωρίς
αποζηµίωση τις µονάδες του ιδιωτικού τοµέα, για να προστεθούν
υποδοµές και προσωπικό προς όφελος όλων των ασθενών, δεν
αξιοποιείτε τις χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους γιατρούς σε ένα
κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας -κυρίωςφροντίδας υγείας, µε ενίσχυση των κέντρων υγείας αλλά και των
νοσοκοµείων, και από πάνω κοροϊδεύετε τον λαό και τους υγειονοµικούς του δηµόσιου τοµέα ότι οι χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς στα νοσοκοµεία και στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
στην Αττική θα λυθεί µε τους διακόσιους έξι αυτοαπασχολούµενους στο δηµόσιο σύστηµα.
Αυτό που είδαµε είναι από τη µία οι απειλές για επιστράτευση
στους απασχολούµενους και, από την άλλη, ασυλία στους µεγαλοκλινικάρχες, αφού οι χλιδάτες, κερδοφόρες, µεγάλες οργανωµένες µονάδες του ιδιωτικού τοµέα, που θα µπορούσαν να
συµβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης, έχουν κάρτα ασυλίας
από την Κυβέρνηση, για να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν τρελά
κέρδη, αξιοποιώντας τα χάλια του δηµόσιου τοµέα.
Και αφήστε -και αναφέροµαι ειδικότερα και στον κ. Κοντοζαµάνη, που τοποθετήθηκε χθες στην επιτροπή- τα κόλπα περί επίταξης, κύριοι της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Το
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επείγον είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και για να γίνει αυτό,
πρέπει να επιταχθούν αυτή τη στιγµή όλες οι διαθέσιµες νοσοκοµειακές κλίνες και όλες οι ΜΕΘ, µαζί µε το προσωπικό τους.
Και αυτές υπάρχουν και βρίσκονται στα µεγάλα ιδιωτικά νοσοκοµεία, τα οποία αρνείστε να επιτάξετε. Αυτό είναι το αναγκαίο
και ρεαλιστικό σήµερα, να αξιοποιηθεί µε ευθύνη της Κυβέρνησης και του κράτους το σύνολο των µονάδων υγείας, όλες οι
υποδοµές και όλο το υγειονοµικό προσωπικό του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα και οι αυτοαπασχολούµενοι.
Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, είναι η άµεση επίταξη, χωρίς αποζηµίωση, όλων των νοσοκοµείων και διαγνωστικών κέντρων του
ιδιωτικού τοµέα, ώστε να προστεθούν έτοιµες και κρίσιµες υποδοµές και έµπειρο προσωπικό για την περίθαλψη COVID, αλλά
και non COVID ασθενών.
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η άµεση και χωρίς άλλες προϋποθέσεις πρόσληψη όλων των ειδικευµένων γιατρών και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας. Όµως, δεν µας απάντησε ο κ.
Κοντοζαµάνης στην επιτροπή γιατί, για παράδειγµα, δεν προσλαµβάνετε όλους όσοι έχουν καταθέσει ή κατέθεσαν, αν θέλετε,
το προηγούµενο διάστηµα ή πρόκειται να καταθέσουν ή θα καταθέσουν αιτήσεις σε θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.
Όλοι αυτοί, όχι µόνον αυτοί που θα προσληφθούν, αλλά και
αυτοί που δεν θα προσληφθούν, δεν χρειάζονται; Εµείς λέµε ότι
χρειάζονται. Και γνωρίζετε όλοι βέβαια ότι χρειάζονται, όπως επίσης χρειάζονται και χιλιάδες γιατροί στα δηµόσια νοσοκοµεία,
όπως και πολλές χιλιάδες νοσηλευτές και στα νοσοκοµεία και
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, προσωπικό που χρειαζόταν
πολύ πριν από την πανδηµία, πολύ δε περισσότερο τώρα µε την
πανδηµία.
Και θα το ξαναπούµε, για να το καταλάβετε, κύριοι της Κυβέρνησης: Εµείς όταν µιλάµε για επίταξη, επειδή είπε κάτι για δήµευση ο κ. Κοντοζαµάνης -δεν είναι εδώ-, µιλάµε για πραγµατική
επίταξη, χωρίς αποζηµίωση. Δεν θα πάθουν και τίποτα οι µεγάλοι
ιδιωτικοί όµιλοι της υγείας, αν τους λείψει και κανένα ευρώ! Τόσα
έχουν βγάλει και µέσα στην πανδηµία και τα προηγούµενα χρόνια.
Και ακριβώς τα όσα τραγικά συµβαίνουν στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας και πολύ περισσότερο αυτά που βιώνουν ασθενείς και
υγειονοµικοί είναι συνέπεια µιας πολιτικής και ενός σχεδιασµού
που εφαρµόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και έχει
ως γνώµονα το κέρδος και όχι την αξιοποίηση των σύγχρονων
αντικειµενικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Όταν, λοιπόν, γνώµονας για τον σχεδιασµό στο σύστηµα
υγείας είναι η διασφάλιση εσόδων στη βάση ιδιωτικοοικονοµικών
κριτηρίων λειτουργίας τους, τα οποία φυσικά καθορίζουν τη λειτουργία των δηµόσιων και ιδιωτικών δοµών, αυτά τα αποτελέσµατα θα έχεις. Αυτές είναι και οι συνέπειες από τη συνύπαρξη
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην υγεία, που απαξίωσε και
έκλεισε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, τα άφησε χωρίς προσωπικό,
εκτόξευσε τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας για τη λαϊκή οικογένεια
και παράλληλα δηµιούργησε µεγαθήρια στην ιδιωτική υγεία.
Αυτή τη συνύπαρξη υπηρετήσατε όλοι σας: Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ..
Και βέβαια, αφού συµβαίνουν όλα αυτά, έρχεστε και µε το νοµοσχέδιο και τι κάνετε; Ακόµα ένα «δωράκι» στους φαρµακοβιοµήχανους, γιατί τους «κακόπεσαν» τα προηγούµενα χρόνια τα
τρελά νούµερα και τα τρελά κέρδη που αποκόµισαν από το φάρµακο! Έρχεστε για ακόµα µία φορά σε ένα ακόµα νοµοσχέδιο να
τους κάνετε «δωράκια» µέσω των ρυθµίσεων του clawback.
Μάλιστα πειστήριο της επικίνδυνης και εγκληµατικής πολιτικής
που εφαρµόζετε είναι και τα περιβόητα self-test, που αναφέρονται και µέσα στο νοµοσχέδιο στα πρώτα άρθρα, τα οποία βέβαια
παρουσιάζετε εδώ και µέρες ως βασικό εργαλείο διαχείρισης της
πανδηµίας, οδεύοντας, όπως λέτε, προς την κανονικότητα, φορτώνοντας όµως και πάλι στην ατοµική ευθύνη ακόµα και τη διάγνωση της νόσου. Στην πραγµατικότητα στόχος σας είναι και µε
το µέτρο αυτό η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του κράτους για
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και επιδηµιολογική καταγραφή και
επίβλεψη. Με την ίδια λογική αντιµετωπίζετε ως Κυβέρνηση την
πανδηµία εδώ και έναν χρόνο, µε τα γνωστά τραγικά αποτελέσµατα, δηλαδή στην ευθύνη των εργαζόµενων φορτώνετε το
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πώς θα προστατευθούν στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου
στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες, αλλά και πώς θα γλιτώσουν από
τον κορωνοϊό στον χώρο της δουλειάς, στον χώρο εργασίας,
όπου τα µέτρα προστασίας κοστίζουν σε χρόνο και χρήµα για τα
αφεντικά. Στην ευθύνη του εκπαιδευτικού και του γονέα δεν µετατοπίστηκε η τηλεκπαίδευση όταν έκλεισαν τα σχολεία, αλλά
και η λειτουργία τους όταν άνοιξαν, χωρίς ουσιαστικά µέτρα προστασίας και µε πρωτόκολλα διασποράς και όχι αντιµετώπισης
της νόσου; Στην ευθύνη των υγειονοµικών είναι αν και πώς θα
εξασφαλισθεί έστω και µία κλίνη παραπάνω, αν και πότε θα βρεθεί αναπνευστήρας, ποιους θα περιθάλψουν και ποιους θα ρισκάρουν να αφήσουν στην άκρη, επειδή τα µέσα δεν επαρκούν.
Τώρα στη λίστα της ατοµικής ευθύνης προστίθενται και τα κατ’
οίκον τεστ και µάλιστα σε φάση έξαρσης της πανδηµίας στα µεγάλα αστικά κέντρα, µε τα νοσοκοµεία στο «κόκκινο» και τους
υγειονοµικούς εξαντληµένους.
Αντί, λοιπόν, να πάρετε έστω και τώρα µέτρα ουσιαστικής θωράκισης του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, να ανοίξετε και να στελεχώσετε νέες ΜΕΘ,
να επιτάξετε, όπως είπαµε, τον ιδιωτικό τοµέα, να οργανώσετε
µε κρατική ευθύνη την πρόληψη και την ιχνηλάτηση, πετάτε ξανά
την µπάλα στην εξέδρα της ατοµικής ευθύνης για τον περιορισµό
της διασποράς. Έτσι ταυτόχρονα παρουσιάζετε την αυτοδιάγνωση, µαζί µε τη συνέχιση των εµβολιασµών, ως το κλειδί για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας και ειδικά για το άνοιγµα του
τουρισµού, για το οποίο καίγονται οι διεθνείς και εγχώριοι µεγαλοεπιχειρηµατίες του κλάδου, όπως δείχνει και η ταχύτητα µε
την οποία προωθείται το εµβολιαστικό πιστοποιητικό, προκειµένου να απαλλάσσονται κράτος και εργοδοσία από όλα τα κοστοβόρα µέτρα προστασίας εργαζοµένων και τουριστών.
Όµως, αλήθεια, σας ρωτάµε, όπως ρωτήσαµε και στην επιτροπή, αλλά απάντηση δεν πήραµε: Τι θα κάνει ένας εργαζόµενος µε τη δουλειά του αν βρεθεί θετικός µέχρι να γίνει
επανέλεγχος σε δοµή υγείας; Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη για
ένα τεστ που δεν έγινε σωστά και έβγαλε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσµα; Πώς θα εφαρµοσθεί η υποχρεωτικότητα του τεστ στο
σπίτι, η οποία, σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, θα αφορά τον τοµέα
της εκπαίδευσης αλλά και άλλους ζωτικούς κλάδους της οικονοµίας, όπως λένε; Πώς θα εξασφαλισθεί η ορθή συλλογή των
στοιχείων, αφού η καταγραφή θα γίνεται εθελοντικά από τον
χρήστη του ατοµικού τεστ;
Να, λοιπόν, γιατί ο λαός δεν πρέπει να αποδεχθεί µία ακόµα
ευθύνη στην πλάτη του, την ευθύνη να αναλάβει ο ίδιος το βάρος
της διάγνωσης και της ιχνηλάτησης, που το κράτος συστηµατικά
αποποιείται. Το δίκαιο αίτηµα υγειονοµικών, σωµατείων και
άλλων φορέων για δωρεάν, µε κρατική ευθύνη, µαζικούς επαναλαµβανόµενους ελέγχους σε δοµές υγείας, στα σχολεία, στους
µεγάλους χώρους δουλειάς γίνεται ακόµα πιο επιτακτικό από
ποτέ µετά και από τις τελευταίες εξελίξεις που ζούµε.
Εµείς ως κόµµα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, στεκόµαστε στο
πλευρό του λαού, που κινητοποιείται -και καλά κάνει- για να προστατεύσει την υγεία του και την υγεία των παιδιών του, για να
προστατεύσει τα δικαιώµατά του κόντρα στην καταστολή και τον
αυταρχισµό της Κυβέρνησης, που για ακόµα µία φορά, ειρήσθω
εν παρόδω, τον είδαµε και χθες έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Τι ζητούσαν οι υγειονοµικοί; Να προσληφθεί ο απολυµένος επικουρικός γιατρός που απολύθηκε από την Κυβέρνηση τιµωρητικά. Αυτό. Και τι κάνατε; ΜΑΤ, ξύλο και δακρυγόνα.
Αυτός ο λαός, λοιπόν, εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να κάνει κανένα µορατόριουµ απέναντι σε αυτή την Κυβέρνηση, όπως τολµά
και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να βρεθεί, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ελάχιστη
πολιτική συναίνεση -τα ακούσαµε και στην επιτροπή- σε συνέχεια
του σεναρίου «θα λογαριαστούµε µετά» που έλεγε -θυµάµαι
πολύ καλά- πέρυσι στην πρώτη φάση της πανδηµίας και της πρότασης αντίστοιχα στο µεσοδιάστηµα για κοινής αποδοχής
Υπουργό Υγείας κ.ά..
Όλα αυτά αν δεν είναι ανακωχή, ακόµα και ανοχή, στην πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, τότε τι είναι; Και τι
κάνετε; Προσπαθείτε Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να βάλετε
ψεύτικες διαχωριστικές γραµµές ανάµεσά σας, µόνο και µόνο
για να µπερδεύετε τον κόσµο, αφού έτσι κι αλλιώς στην ίδια όχθη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βρίσκεστε και προσπαθείτε να φέρετε την έννοια της προόδου
στα µέτρα σας. Το ακούσαµε και από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας προηγουµένως. Ο φόβος µήπως αρρωστήσει κανείς
και πεθάνει στον δρόµο, να δουλεύει πάνω από δέκα ώρες -όπως
ετοιµάζεστε να θεσµοθετήσετε και µάλιστα χωρίς συνδικαλιστικά
δικαιώµατα, όπως σχεδιάζετε, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δηλαδή- δεν είναι απλά καθήλωση, όπως λέει το ψευτοδίληµµα της Κυβέρνησης, δηλαδή «πρόοδος ή καθήλωση». Είναι
σκέτη, καραµπινάτη οπισθοδρόµηση.
Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω και την ανοχή σας, γιατί βλέπω ότι
έχω ένα λεπτό ακόµη, γιατί θέλουµε να αναφερθούµε και σε κάποιες ρυθµίσεις που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο σε ό,τι
αφορά τα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών,
το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για τα επιχειρησιακά δάνεια κ.λπ..
Το συγκεκριµένο µέτρο, παρά το γεγονός ότι µπορεί να προσφέρει µία προσωρινή ανακούφιση από τα έξοδα δανείων και σε
αυτοαπασχολούµενους ή πολύ µικρές επιχειρήσεις, αποσκοπεί
να στηρίξει το τραπεζικό σύστηµα από τον κίνδυνο εµφάνισης
νέας φουρνιάς κόκκινων δανείων, ενώ εκ των πραγµάτων παρέχει
µεγαλύτερη στήριξη σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις, µε δεκάδες
εκατοµµύρια ευρώ τζίρους, που θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος της κρατικής στήριξης. Επίσης, οι όροι που τίθενται για την
παρακολούθηση της πορείας εξόφλησης των δανείων µετά το
πέρας της κρατικής στήριξης αλλά και η πρόβλεψη για ποινή έντοκης επιστροφής του ληφθέντος ποσού -µε δεδοµένο ότι οι
συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης θα έχουν σοβαρές συνέπειες σε µικροεπαγγελµατίες για µεγάλο χρονικό διάστηµα- θα
δηµιουργήσουν ακόµα πιο δύσκολες συνθήκες αποπληρωµής
των δανείων στο µέλλον και φυσικά κίνδυνο χρεοκοπίας των αυτοαπασχολούµενων.
Αυτό που πραγµατικά θα αποτελούσε ανάσα για τους µικροεπαγγελµατίες µε ετήσιο ατοµικό εισόδηµα έως 12 χιλιάδες ευρώ
θα ήταν η διαγραφή τόκων και προστίµων και το κούρεµα 30%
του κεφαλαίου για τις οφειλές τους στις τράπεζες, αίτηµα που
περιλαµβάνεται εξάλλου και στην πρόταση νόµου που έχει καταθέσει εδώ και µήνες το Κοµµουνιστικό Κόµµα και η Κυβέρνηση
αρνείται να φέρει για συζήτηση στη Βουλή.
Θα κάνω µια αναφορά στα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο
σχετικό άρθρο για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασµών για την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων µέχρι 31-52021.
Η αναστολή αυτή δεν αποκλείει την έκδοση διαταγών πληρωµής, την εκδίκαση ασφαλιστικών µέτρων κ.λπ., δηλαδή όλων εκείνων των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών που
χρειάζεται να κάνουν οι πιστωτές, τράπεζες κ.λπ., για να µπορούν µετά να προχωρήσουν άµεσα σε πλειστηριασµούς. Με λίγα
λόγια, προστατεύονται όσοι είχαν υπαχθεί στα σχετικά µέτρα
στήριξης ως πληγέντες από την πανδηµία, αλλά και µε επιπλέον
αυστηρές προϋποθέσεις που αναφέρονται µέσα -για να µην καταχρώµαι τον χρόνο δεν τις διαβάζω- και αφορούν οικογενειακό
εισόδηµα, αξία κατοικίας, µειώσεις εισοδήµατος κ.λπ..
Με βάση, λοιπόν, τα όσα προβλέπονται στη ρύθµιση αυτή, η
προστασία της κύριας κατοικίας αφορά λίγους και για ελάχιστο
χρονικό διάστηµα. Σκεφθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, και ας σκεφθούν όλοι όσοι µάς ακούνε, κάποιους που για διάφορους λόγους, είτε για αδήλωτα εισοδήµατα είτε για αδήλωτες σχέσεις
εργασίας, άνεργους, κ.λπ., δεν θεωρήθηκαν πληγέντες και δεν
έλαβαν οικονοµική στήριξη. Τι θα απογίνει µε αυτούς; Μένουν
εκτός.
Να θυµίσουµε, επίσης, ότι σήµερα η µόνη προστασία της κύριας κατοικίας γίνεται µέσω του νόµου Κατσέλη, ο οποίος τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και προς τον σκοπό
γρήγορης και άµεσης επιτάχυνσης της εκδίκασης για εκκρεµείς
αιτήσεις σε κατεύθυνση µαζικών απορρίψεων.
Συµπέρασµα; Το καλοκαίρι έρχεται κύµα µαζικών πλειστηριασµών και στην κύρια κατοικία.
Να, λοιπόν, γιατί απαιτείται επαγρύπνηση και ετοιµότητα από
τον λαό, τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, να
αντιπαρατεθούν µε αυτή την πολιτική και µε αυτά τα µέτρα που
θα ξεδιπλωθούν για το επόµενο διάστηµα, αλλά και στο ζήτηµα
των πλειστηριασµών.
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Εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου. Τα άρθρα 98 και 99
αφορούν τους συµβασιούχους εργαζόµενους στις προνοιακές
δοµές και µάλιστα εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, οι οποίοι προσελήφθησαν στο πλαίσιο της πανδηµίας,
όπως αιτιολογικά τουλάχιστον αναφέρεται, για να καλύψουν τις
αυξηµένες ανάγκες της πανδηµίας, λες και αυτές οι προνοιακές
µονάδες είχαν πλεόνασµα ή τέλος πάντων το επαρκές προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων,
των προνοιακών, που µέσα στην πανδηµία αναδείχθηκε µε πιο
οξεία µορφή, µε πιο οξύ τρόπο, αν θέλετε, η αναγκαιότητα όχι
µόνο προσωπικού, αλλά και υποδοµών και ήταν µια εικόνα, κύριε
Πρόεδρε, σκέτης εγκατάλειψης.
Όµως, τι γίνεται εδώ; Υπάρχει µία αναντιστοιχία και εδώ θέλουµε το αντίστοιχο Υπουργείο να µας το διευκρινίσει. Στο µεν
άρθρο 99 γίνεται λόγος για παράταση των συµβάσεων έως 309-2021, στο δε αντίστοιχο άρθρο και έτσι όπως είναι γραµµένο
στην έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέρεται ότι αυτή
η παράταση αφορά µέχρι τις 30-6-2021, µόνο ένα τρίµηνο. Στο
νοµοσχέδιο φαίνεται εξάµηνο. Εδώ είναι ενδεχοµένως ο δαίµονας του τυπογραφείου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα έρθει η κ. Μιχαηλίδου και θα ρωτήσετε. Κλείστε όµως τώρα, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Την ίδια ώρα από τους τριακόσιους εργαζόµενους ΙΔΟΧ µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οι εκατόν πενήντα, µετά από τις µοριοδοτήσεις που τάζατε όλοι, πρώην και νυν κυβερνώντες,
πετιούνται στον δρόµο. Εκατόν πενήντα, οι µισοί δηλαδή από
τους τριακόσιους, και θα καταθέσω και ένα σχετικό υπόµνηµα
από τους ίδιους τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κύριε
Λαµπρούλη, κλείστε. Είστε και Αντιπρόεδρος και µετά θα ανέβετε στην Έδρα και δεν θα σας λαµβάνουν υπ’ όψιν. Τελειώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέσαµε και µία τροπολογία, µε την οποία ζητούµε µεταβατική ρύθµιση για τους µαθητές των ΕΠΑΣ µαθητείας του
ΟΑΕΔ. Εδώ θέλουµε να θεραπευθεί µία αδικία που προέκυψε
από την ψήφιση του ν.4763/2020 για τους µαθητές αυτούς και
κυρίως για τις τάξεις Α’ και Β’ λυκείου των µαθητών µαθητείας
ΕΠΑΣ. Ζητούµε µέσω της τροπολογίας να µην ενταχθούν στον
νέο νόµο, γιατί όταν ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά τη διαδικασία επέλεξαν τα ΕΠΑΣ και έτσι υποβιβάζονται τα πτυχία τους.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Θα µιλήσει τώρα η συνάδελφος κ. Μαρία Αθανασίου από την
Ελληνική Λύση.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στο παρόν νοµοθέτηµα, θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει τα επικοινωνιακά παιχνίδια στα κέντρα
εµβολιασµών, την ώρα που οι Έλληνες χάνουν τη ζωή τους ελλείψει ΜΕΘ, φαρµάκων, νοσηλευτικού προσωπικού. Εάν η Κυβέρνηση πίστευε πραγµατικά στους εµβολιασµούς, θα είχε
προβεί στην αγορά εµβολίων και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κάνει τώρα ήδη η Αυστρία µε το εµβόλιο Sputnik. Η πορεία,
όµως, της πανδηµίας, παρά το πρόγραµµα εµβολιασµών, δικαιώνει την Ελληνική Λύση, που από την πρώτη στιγµή είχε παραθέσει
συγκεκριµένες προτάσεις, που θα έσωζαν όχι µόνο τις ζωές των
Ελλήνων, αλλά και την οικονοµία και την ίδια την κοινωνία.
Ήδη η «ASTRAZENECA» εντάσσει επισήµως τα θροµβοεµβολικά επεισόδια στις παρενέργειες του εµβολίου της κατά της
νόσου του κορωνοϊού. Επιπλέον, στη Γερµανία ήδη η Κυβέρνηση
του κρατιδίου του Βερολίνου ανέστειλε την Τρίτη τη χορήγηση
του εµβολίου της «ASTRAZENECA» κατά του COVID για όλους
τους πολίτες κάτω των εξήντα ετών, µετά τη διαπίστωση τριάντα
ενός περιστατικών θροµβώσεων. Σύµφωνα µε τον γερµανικό
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Τύπο, η εν λόγω οδηγία αναµένεται να επεκταθεί και στο Μόναχο, ενώ το απόγευµα συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί
Υγείας των κρατιδίων για να αποφασίσουν τις επόµενες κινήσεις.
Χθες στο Ίλιον µία γυναίκα εξήντα τριών µόλις ετών ξεψύχησε
µισή ώρα µετά τον εµβολιασµό της. Χωρίς να προδικάζουµε τη
νεκροψία, όλα αυτά δεν κάνουν ευλόγως και δικαιολογηµένα καχύποπτους τους Έλληνες;
Και µέσα σε όλα αυτά, ενώ έχουµε ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων, η Κυβέρνηση σκέπτεται να ανοίξει την αγορά µε πενταπλάσιο αριθµό διασωληνωµένων απ’ ό,τι όταν την έκλεισε,
δικαιώνοντας έτσι πλήρως την Ελληνική Λύση, η οποία είχε έγκαιρα προειδοποιήσει πως το καθολικό κλείσιµο και η οριζόντια
απαγόρευση οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας θα έχει
καταστροφικά αποτελέσµατα όχι µόνο για την οικονοµία, αλλά
και για τη δηµόσια υγεία. Όλα αυτά δείχνουν µε πόση προχειρότητα κάνατε διαχείριση της πανδηµίας, ενώ είχατε έναν χρόνο
να προετοιµαστείτε. Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Όσον αφορά στα άρθρα 1 και 2, µε αυτή τη διάταξη τα φαρµακεία λαµβάνουν ενεργό ρόλο στη διανοµή και διενέργεια των
τεστ. Ωστόσο θα πρέπει να αποφύγουµε το λάθος που κάνατε
µε τα νοσοκοµεία και περιορίσατε την κανονική λειτουργία τους
και τη συνήθη ροή εξαιτίας της έξαρσης συµπτωµάτων COVID,
λόγω της δικής σας αµέλειας και ολιγωρίας. Τα φαρµακεία θα
πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ανεµπόδιστα και ως φαρµακεία προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι η αλόγιστη διεξαγωγή των
τεστ µπορεί να µετατρέψει τα φαρµακεία σε υγειονοµικές βόµβες.
Πώς σκοπεύετε να µεριµνήσετε, ώστε να προστατεύσετε υγειονοµικά τους πολίτες και το προσωπικό των φαρµακείων σε περίπτωση εµφάνισης θετικού κρούσµατος εντός του φαρµακείου
τους;
Επιπλέον, οι ίδιοι οι πελάτες των φαρµακείων είναι βέβαιο ότι
θα αντιδράσουν όταν πληροφορηθούν θετικό κρούσµα στο φαρµακείο της γειτονιάς τους. Θα δηµιουργηθεί πανικός, αλλά το
χειρότερο είναι ότι θα κλονισθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στο
φαρµακείο τους, το οποίο καλύπτει άµεσες ανάγκες τους.
Και πώς θα αντιµετωπισθεί το γεγονός ότι θα τεθούν σε καραντίνα τα φαρµακεία, στα οποία θα βρεθεί σε καιρό έξαρσης
της πανδηµίας θετικό κρούσµα; Ποιος θα καλύψει τις ανάγκες
των πολιτών, ιδιαίτερα όταν µεταξύ πολιτών και φαρµακοποιών
σε πολλές περιπτώσεις έχει δηµιουργηθεί και πιο προσωπική
σχέση;
Επίσης, θα δηλώνεται το αποτέλεσµα στον ΕΟΔΥ; Διασφαλίζεται η αξιοπιστία του αποτελέσµατος, αφού το τεστ δεν διενεργείται από επαγγελµατίες υγείας, καθώς µπορεί εύκολα να γίνει
λανθασµένη χρήση τους, αλλά και να εξάγονται αναξιόπιστα
αποτελέσµατα;
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να µη διενεργούνται τα
self-test στα φαρµακεία, λόγω ευρύτερων κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.
Ιδιαίτερα η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου 1 µπορεί να ενέχει κινδύνους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Είναι λίαν απαραίτητο να ληφθεί κάθε µέριµνα, ώστε να εκµηδενισθεί ο
κίνδυνος ευρείας κυκλοφορίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.
Ειδικότερα για το άρθρο 2, επισηµαίνω ότι εν µέσω αργιών
προκηρύχθηκε από την Κυβέρνηση ο διαγωνισµός για την προµήθεια διαγνωστικών self-test για τον COVID-19. Προκήρυξη 24
Μαρτίου, αποσφράγιση προσφορών 28 Μαρτίου. Ήδη από τον
περασµένο Αύγουστο υπήρχαν συστάσεις από παιδιάτρους για
χρήση των self-test µαζικά, όχι υποχρεωτικά, πριν ανοίξουν και
τα σχολεία, για να παρακολουθείται συστηµατικά η διασπορά
του ιού και για να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα έγκαιρα και
µε τρόπο οµαλό προς την κοινωνία, την οικονοµία, τους πολίτες
και ιδιαίτερα τα παιδιά και το ασφαλές άνοιγµα των σχολείων.
Όµως, οι συστάσεις τότε δεν εισακούστηκαν από τους αρµόδιους.
Διατείνεστε ότι οι παιδίατροι, όπως και οι άλλοι επαγγελµατίες
υγείας, δεν χρειάζονται για τη διεξαγωγή των τεστ, γιατί είναι εύ-
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κολα και απλά στη χρήση τους. Όµως, πώς θα αντιδράσει ένα
παιδί ή ένας γονιός εάν κατά τη λήψη επιχρίσµατος από τη µύτη,
για παράδειγµα, προκληθεί έστω και µια µικρή ρινορραγία; Διότι
ακόµα και οι άνω των δεκατεσσάρων ετών θα ζητήσουν τη βοήθεια του γονιού για να το κάνουν. Δεν µιλώ, βέβαια, για τα µικρότερα παιδιά, εκτός αν δεν σκοπεύετε βέβαια να ανοίξετε ξανά τα
δηµοτικά σχολεία.
Επίσης, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασµός καταγραφής των
αποτελεσµάτων των τεστ σε βάση δεδοµένων. Αν δεν υπάρχει
ιχνηλασία και καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο, είναι απορίας
άξιο για ποιον λόγο να γίνονται αυτά τα τεστ.
Στο 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”» δηµιουργείται το ερώτηµα: Οι συγκεκριµένοι νοσηλευτές θα έχουν
τη δικαιοδοσία να διενεργούν τα τεστ σε πολίτες µεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν µόνοι τους;
Ως προς το άρθρο 5, γίνεται αναφορά σε χορήγηση φαρµάκων
εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων. Η αναφορά αυτή δεν περιέχει
επαρκείς ενδείξεις για το πόσο ακίνδυνα ή όχι είναι αυτά τα φάρµακα. Αόριστη η φράση «εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων». Μας
δηµιουργεί εύλογες απορίες για τον σκοπό της διάταξης αλλά
και τις µεθόδους δοκιµών στους ασθενείς.
Ως προς το άρθρο 9, «Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση
προσωπικού των τοπικών µονάδων υγείας (ΤΟΜΥ)», στο άρθρο
28 του ν.4737/2020 προβλέπονταν προσλήψεις ενός έτους επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης
φύσεως προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού, στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία της
χώρας, στα νοσοκοµεία «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο», στην Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα νοσοκοµεία ΕΣΥ, στις δοµές
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και στις αποκεντρωµένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονοµείων που λειτουργούν
σε αυτές.
Το εύλογο ερώτηµα το οποίο γεννάται είναι: Δεν καλύφθηκαν
οι ανάγκες; Τόσο µεγάλα είναι τα κενά; Εδώ και δεκατρείς µήνες
δεν µπόρεσε η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη µόνιµη κάλυψη
των κενών στον τοµέα της υγείας; Ειδικά η αναφορά σε πάσης
φύσεως προσωπικό γεννά υποψίες.
Ανάλογη επιφύλαξη έχουµε και για το άρθρο 10. Έχετε αφήσει
«γυµνό» το ΕΣΥ και αυτό ακριβώς διαπιστώνεται και στις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 19.
Το άρθρο 10, «Πρόσληψη προσωπικού ΕΟΔΥ», κάνει επίσης
λόγο για παρατάσεις στις συµβάσεις του ιατρικού προσωπικού.
Πέρασε ένα έτος και ακόµα να κάνετε µόνιµες προσλήψεις και
συνεχίζετε να προβαίνετε σε παρατάσεις συµβάσεων, δηλαδή σε
µπαλώµατα.
Η Ελληνική Λύση συνεχώς διατυµπανίζει την ανάγκη ενίσχυσης µόνιµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ούτως ώστε να µπορεί να παράσχει τα αυτονόητα. Σας έχουµε επαναλάβει δεκάδες
φορές το πρόγραµµά µας όσον αφορά την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας υγείας και εσείς κωφεύετε.
Το ίδιο ισχύει και για τα άρθρα 13-15 περί µετακίνησης επικουρικού προσωπικού -άρθρο 13-, περί παράτασης συµβάσεων οικογενειακών γιατρών -άρθρο 14- και περί παράτασης ισχύος
-άρθρο 15- των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ιατρών
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω COVID. Έχετε καταστήσει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό νοµάδες. Τους
υποχρεώνετε να µετακινούνται από νοµό σε νοµό και να αφήνετε
στο έλεος του Θεού τα κέντρα υγείας. Αφήνετε κλειστά πολλά
εξωτερικά ιατρεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Αφήνετε τον λαό
χωρίς δυνατότητα νοσηλείας, ούτε καν απλής φροντίδας. Λόγω
ελλείψεως σε βασικές ανάγκες έµψυχου υλικού και σε προσωπικό, αναβάλλονται προγραµµατισµένα ραντεβού των πολιτών,
αναβάλλονται ακόµα και προγραµµατισµένα χειρουργεία.
Με λίγα λόγια, µε το να έχετε µετατρέψει τα νοσοκοµεία σε
κέντρα µίας νόσου αποστερείτε από τους πολίτες την πρόσβαση
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σε αξιοπρεπείς συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας, βασικές
για ένα ευνοµούµενο κράτος.
Στο άρθρο 20, σχετικά µε έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση
της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών, µας δηµιουργείτε βάσιµες
υποψίες για απευθείας αναθέσεις σε «ηµετέρους». Προβλέπεται
ότι οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή µε απευθείας ανάθεση, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, µπορεί να διενεργεί διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου είδους ατοµικής
υγιεινής ή µέσου συλλογικής προστασίας.
Άκρως αόριστη, φωτογραφική διάταξη, προς εξυπηρέτηση
ιδίων συµφερόντων. Η προµήθεια ειδών πρώτης ανάγκης δεν
είναι έκτακτη ανάγκη, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο κατεπείγοντος νοµοσχεδίου. Είναι αδύνατο να µη γνωρίζετε ή να
µην µπορούσατε να προβλέψετε τις ανάγκες σε ποιότητα και σε
ποσότητα, ύστερα από δεκατέσσερις µήνες πανδηµίας. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά, µας γεννάτε την πεποίθηση ότι λειτουργείτε µεροληπτικά και µε σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτών φίλων
σας.
Στο άρθρο 21, περί εισαγωγής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς λόγους ή για την
παρασκευή αντισηπτικών, δεν προβλέπεται από τη διάταξη να
διασφαλίζεται η απαραίτητη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων
των υλικών προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών από αµφιβόλου ποιότητας προϊόντα.
Ως προς το άρθρο 22, «Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», και το
άρθρο 23, «Αναγκαστική διάθεση χώρων», είναι πάγια η τακτική
των παρατάσεων, αφήνοντας ωστόσο τη δηµόσια υγεία να υπολειτουργεί σε όφελος των πανεπιστηµιακών κλινικών.
Ενώ κατά τη µετατροπή του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου
Αθηνών σε νοσοκοµείο COVID ελήφθη µέριµνα από τον διοικητή
για την ασφαλή µεταφορά της πανεπιστηµιακής χειρουργικής
κλινικής σε ασφαλή χώρο και χωρίς µείωση της δύναµης των κλινών της, για την κρατική χειρουργική του ΕΣΥ στο εν λόγω νοσοκοµείο κάτι ανάλογο δεν συνέβη.
Αντιθέτως, η συγκεκριµένη κλινική έχασε όλες τις κλίνες της
τελικά, ενώ τα γραφεία των χειρουργών παραµένουν στον σφραγισµένο χώρο COVID. Αυτό συνιστά ύψιστη περιφρόνηση προς
τους συναδέλφους γιατρούς, επειδή δεν ανήκουν µάλλον στη λεγόµενη «πανεπιστηµιακή ελίτ», παρ’ όλο που η προσφορά τους
είναι σίγουρα ισάξια.
Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το γεγονός, κύριε Υπουργέ,
τώρα που λάβατε γνώση για την αδικία και έλλειψη ισονοµίας
που υφίστανται εν µέσω πανδηµίας αυτοί οι γιατροί;
Άρθρο 24: Σε αυτό το άρθρο γίνεται λόγος για επίταξη ειδικού
νοσοκοµειακού εξοπλισµού λόγω του κορωνοϊού. Η εύλογη απορία είναι γιατί δεν υπάρχει επάρκεια αγαθών πρώτης ανάγκης,
γιατί να χρειάζεται να καταφεύγετε σε επιτάξεις, ποιος ο λόγος
της ανάγκης επίταξης. Η απάντηση είναι: Διότι είναι προφανές
ότι ολιγωρήσατε, αποτύχατε να σχεδιάσετε επαρκώς, εγκαίρως
και µε ακρίβεια τις ανάγκες.
Επιπλέον, ποιος θα ελέγχει τις ποσότητες που επιτάσσονται,
ούτως ώστε πολλά νοσοκοµεία, τα οποία ήδη αντιµετωπίζουν
προβλήµατα σχετικά µε την επάρκεια υγειονοµικών υλικών και
φαρµάκων, να στελεχωθούν επαρκώς; Με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουµε µε πολλές µελλοντικές υποστελεχώσεις υγειονοµικών
µονάδων.
Ως προς τα άρθρα 25 και 26 παρατείνεται µέχρι 30-6-2021 η
νοµοθετική πρόβλεψη περί σύναψης συµβάσεων χρήσης πλωτών
µέσων και αεροσκαφών για τη διενέργεια διακοµιδών ασθενών,
µε κύριο λόγο την κάλυψη αυτών που πάσχουν από κορωνοϊό.
Μήπως, όµως, η πραγµατική πρόθεση της Κυβέρνησης είναι εν
τέλει να προβεί στη γενική ιδιωτικοποίηση των διακοµιδών είτε
διά θαλάσσης είτε διά αέρος; Αν ναι, γιατί; Γιατί µια ναυτική χώρα
σαν τη δική µας έχει τέτοιες τραγικές ελλείψεις στο σύστηµα
υγείας της και κυρίως στις βασικές παροχές, κέντρο υγείας, νοσοκοµεία της επαρχίας και των νησιών; Πώς θα προστατεύονται
οι ακρίτες των νησιών µας; Ποια µέριµνα λαµβάνετε για αυτούς;
Τα κλειστά νοσοκοµεία και τα αχρηστευµένα κέντρα υγείας τους,
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αυτή τη συµπαράσταση και αυτή την ενίσχυση τους προσφέρετε;
Ενισχύστε, επιτέλους, την πρωτοβάθµια υγεία και τις δοµές
της µε έµψυχο υλικό και σε υποδοµές και µέσα, ούτως ώστε να
είναι σε θέση να καλύπτει τις βασικές και αυτονόητες ανάγκες
των συµπολιτών µας της περιφέρειας. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να στερείται σκαφών στην κατοχή του, είτε θαλάσσης είτε αέρος, για να εξυπηρετήσει τα σοβαρά περιστατικά των
πολιτών αυτών των περιοχών και να κινδυνεύουν ή να χάνονται
ζωές λόγω αδικαιολόγητης ανεπάρκειας του κράτους; Έστω το
κράτος θα έπρεπε να είχε µεριµνήσει, ώστε να είχαν επαρκή εξοπλισµό οι Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας και να
µπορούν να τα διαθέτουν και για τους ασθενείς.
Άρθρο 27: Γίνεται λόγος για παράταση δηµοσίων συµβάσεων.
Πρέπει να διασφαλισθεί η διαφάνεια προς όφελος των Ελλήνων
φορολογουµένων και όχι µε το πρόσχηµα του κορωνοϊού να
πλουτίσουν συγκεκριµένοι.
Άρθρο 28: Παρατείνεται η δυνατότητα του ΕΟΔΥ να συνάπτει
συµβάσεις για τις απευθείας αναθέσεις εξέτασης δειγµάτων σε
τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικά εργαστήρια, κατά παρέκκλιση όλων των κειµένων εθνικών
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής µεταξύ των άµεσων διαθέσιµων υπηρεσιών.
Είναι σαφές πλέον ότι κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι πλουτίζουν
από τον κρατικό κορβανά µε πρόσχηµα την πανδηµία. Με ποια
κριτήρια, όµως; Από ποιους ελέγχονται, αν ελέγχονται;
Ως προς το άρθρο 30, σχετικά µε τη διάθεση ειδικού εξοπλισµού ΜΕΘ και ΜΑΦ, δεν µπορούµε παρά να σας ρωτήσουµε εδώ
και έναν χρόνο τι κάνετε για την καθιέρωση επαρκών µονάδων
ΜΕΘ. Γιατί εξακολουθείτε να επιµένετε σε ηµίµετρα στην έκτακτη αντιµετώπιση της κατάστασης;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Υπάρχουν καταγγελίες δεκάδων πολιτών ότι πολλοί ασθενείς
καταλήγουν σε κρεβάτια εκτός ΜΕΘ. Όπως τονίζουµε και στο
πρόγραµµά µας, θα έπρεπε να έχουµε τουλάχιστον τρεισήµισι
χιλιάδες πλήρως λειτουργικές κλινικές ΜΕΘ, για να είναι έτοιµο
το κράτος να αντιµετωπίσει τακτικές και έκτακτες ανάγκες ΜΕΘ,
στελεχωµένες προφανώς µε το ανάλογο απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, ειδικά εκπαιδευµένους νοσηλευτές.
Άρθρο 39 για την εθνική εκστρατεία. Συνεχίζεται η χρηµατοδότηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε σωρεία δηµοσίου
χρήµατος από την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να παρουσιάζουν υποκειµενικά τα δεδοµένα.
Όχι, κύριοι, η διαχείριση εκ µέρους της Κυβέρνησης δεν είναι
υποδειγµατική, δεν είναι καν ανεκτή. Η κοινή γνώµη διαφέρει. Η
λαϊκή αίσθηση είναι άλλη. Υστερείτε, κύριοι της Κυβέρνησης.
Αστοχήσατε. Ασκείτε µικροπολιτική παλαιού τύπου, υπηρετώντας µικροσυµφέροντα και όχι το συµφέρον του ελληνικού λαού.
Αντί να προχωρήσετε σε προσλήψεις υγειονοµικού προσωπικού,
συνεχίζετε να δίνετε χρήµατα σε κανάλια-υπηρέτες των ιδίων
σας συµφερόντων.
Στο άρθρο 57 χρειάζεται να διευκρινισθεί εάν καλύπτονται
µόνο τα επιχειρηµατικά-επαγγελµατικά δάνεια ή όλα τα δάνεια.
Οι επιστήµονες εντάσσονται σε αυτό;
Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε το «BLOOMBERG», η χώρα µας
τον τελευταίο µήνα βυθίστηκε είκοσι θέσεις ως προς τη διαχείριση της πανδηµίας από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό ήταν
επόµενο, καθώς τον τελευταίο µήνα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης µονοπώλησε η φροντίδα των υψηλών καλεσµένων λόγω
της 25ης Μαρτίου, ενώ απελπισµένοι νοσούντες µε COVID πάσχιζαν για µια κλίνη ΜΕΘ για να µην πεθάνουν.
Κύριοι, ερωτάστε: Ποια είναι τα αποτελεσµατικά µέτρα που
λάβατε από την αρχή της πανδηµίας; Αυξήσατε στο 100% την
τηλεργασία, όπου είναι εφικτό; Αυξήσατε τα δροµολόγια των
µέσων µαζικής µεταφοράς; Δώσατε κίνητρα στους εργαζόµενους, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία, για να νιώθουν ασφαλείς; Τους προµηθεύσατε, παραδείγµατος χάριν, µε την πιο
ασφαλή µάσκα ή θα δούµε ηµέρες σχολικών µασκών φθινοπώρου; Επιτηρείται η καραντίνα των θετικών κρουσµάτων; Διότι
καλά είναι τα τεστ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος. Πα-
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ραγγείλατε φάρµακα, εκτός από εµβόλια; Σκοπεύετε να φέρετε
επιτέλους τα µονοκλωνικά αντισώµατα στα νοσοκοµεία; Γιατί δεν
προχωράτε σε διµερείς συµφωνίες µε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχουν αναπτύξει εµβόλια;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια από το ΜέΡΑ25 κ.
Μαρία Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζω τίτλους από τη χθεσινή
δηµοσιογραφία: «Κορωνοϊός, νέο µαύρο ρεκόρ µε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα κρούσµατα, µε επτακόσιους σαράντα
έναν διασωληνωµένους και µε εβδοµήντα δύο νεκρούς». Είναι η
πρώτη φορά από την αρχή της πανδηµίας που σπάει το φράγµα
των τεσσάρων χιλιάδων καταγεγραµµένων κρουσµάτων σε µία
ηµέρα.
Αυτή η εξέλιξη λαµβάνει χώρα ακριβώς λόγω της αντιµετώπισης της πανδηµίας από την Κυβέρνηση, µιας αντιµετώπισης που
δεν κάνει τίποτα απ’ όσα πραγµατικά χρειάζονται, απ’ όσα φωνάζει το ΜέΡΑ25 εδώ και έναν χρόνο µέσα και έξω από τη Βουλή.
Είναι, όµως, µια Κυβέρνηση που σίγουρα κάνει όσα χρειάζονται
για µια επικοινωνιακή διαχείριση της πανδηµίας ενάντια στο συµφέρον, την υγεία και την ευηµερία των πολιτών.
Τι επισηµαίνουµε µε έµφαση εδώ και έναν χρόνο; Την ανάγκη
για προσλήψεις πραγµατικά επαρκούς αριθµού µόνιµων ιατρών.
Την ανάγκη για πραγµατική θωράκιση, οχύρωση και ενδυνάµωση
του δηµοσίου συστήµατος υγείας. Την ανάγκη για πραγµατικά
µαζικά τεστ. Την ανάγκη η Κυβέρνηση να θωρακίσει τα µέσα µαζικής µεταφοράς, τα σχολεία και τους χώρους εργασίας, να στηρίξει πραγµατικά εργαζόµενους και επιχειρήσεις και τόσα άλλα.
Τι κάνει, όµως, η Κυβέρνηση; Φέρνει δήθεν µαζικά τεστ εξαπάτησης του πολίτη, προκρίνει ένα σχέδιο µαζικών τεστ, µε µόνο
στόχο τη µετάθεση της ευθύνης για τη δηµόσια υγεία από την
πολιτεία στον πολίτη. Δεν έχει προχωρήσει την επίταξη ιδιωτικών
κλινικών και όχι απλώς κάποιων ιδιωτών ιατρών, κύριοι συνάδελφοι.
Τολµά να τιτλοφορεί συνεχώς νοµοθετικά άρθρα µε τίτλους
όπως «Πρόσληψη προσωπικού ΕΟΔΥ», όπως το άρθρο 10 του παρόντος νοµοσχεδίου, την ίδια ώρα που η πραγµατική πρόσληψη
µόνιµων ιατρών, όσων πραγµατικά δηλαδή χρειάζεται η πολιτεία,
το κράτος µας, συκοφαντείται από τους φιλοκυβερνητικούς δηµοσιογράφους ως αριστερή φαντασίωση.
Υπόσχεται εδώ και µήνες διά στόµατος του Πρωθυπουργού κ.
Μητσοτάκη ότι θα ξαναχτιστεί το ΕΣΥ και δεν έχει φέρει ούτε καν
τις µπουλντόζες. Επιµένει στη συνεχή µετακύλιση της ευθύνης
από τους κυβερνώντες στους κυβερνώµενους, από τους υπεύθυνους και αρµόδιους σε αυτούς που υφίστανται τις επιλογές
των τελευταίων. Επενδύει µε φοβερή θέρµη στη διαµόρφωση
της κοινής γνώµης και όχι στην αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Ευαγγελίζεται τον νέο ελληνικό «καζινοκαπιταλισµό» αντί για µονάδες εντατικής θεραπείας. Υπόσχεται πως θα χτιστούν νέα καζίνο για τους ολιγάρχες. Χτίζονται ιδιωτικές πόλεις µέσα στις
πόλεις µας. Ο καθένας µε τις προτεραιότητές του.
Η χθεσινή ηµέρα µε τις τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα
καταγεγραµµένα κρούσµατα ήταν και η µέρα που κατατέθηκε,
τις πρώτες πρωινές ώρες, στη µία τα χαράµατα, το κατεπείγον
νοµοσχέδιο, το οποίο ψηφίζουµε σήµερα, για να συζητηθεί από
το νοµοθετικό σώµα λίγες ώρες µετά. Διότι όσοι υπερηφανεύονται ότι δεν διάβασαν το µνηµόνιο, όπως ο κ. Χρυσοχοΐδης που
είναι στην Κυβέρνησή σας, προφανώς κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια και θεωρούν ότι τα νοµοσχέδια δεν είναι για να µελετώνται
µε σοβαρότητα πριν καταστούν νόµοι του κράτους.
Το κατεπείγον νοµοσχέδιο αποτελείται από εκατόν δεκατέσσερα άρθρα και το υπογράφουν είκοσι επτά Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, διότι σε έναν τέτοιον αριθµό
κυβερνητικών υπευθύνων αντιστοιχούν οι πάνω από εκατό διατάξεις για κάθε τι που µπορεί να φανταστεί κανείς. Πρόκειται για
καρπό του µόνου αθλήµατος στο οποίο διαπρέπει η Νέα Δηµοκρατία, την αλαζονικά συστηµατική κακή νοµοθέτηση, τη δια-
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στροφή της ίδιας της λογικής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Και ως προς το µείζον και το πραγµατικά κατεπείγον, την αντιµετώπιση της πανδηµίας, νοµοθετεί µια τρύπα στο νερό και µάλιστα ούτε δύο µήνες πριν αναγγείλει το νέο της σχέδιο για την
πανδηµία, το τουριστικό «ανοίξαµε και σας περιµένουµε», µε τις
ελάχιστες εφικτές προϋποθέσεις. Ακριβώς όπως πέρυσι, µε ακριβώς τα ίδια αναµενόµενα αποτελέσµατα και στον τζίρο, που δεν
ήρθε ποτέ, και στον κορωνοϊό, που ήρθε για τα καλά.
Μέρος του σχετικού σχεδιασµού αποτελεί άλλωστε το άρθρο
111, µε κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας µίσθωση µε
απευθείας ανάθεση κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Με µίσθωση µε
απευθείας ανάθεση και διαδικασία κατά παρέκκλιση της κείµενης
νοµοθεσίας διανοίγονται άλλωστε σε τοπικό επίπεδο και άλλες
δυνατότητες για τον κυβερνητικό µηχανισµό και το κόµµα του,
δυνατότητες πέραν του τουρισµού και του κορωνοϊού.
Τα ψευδοµαζικά τεστ του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου αποτελούν, όπως είπαµε, το τελευταίο κεφάλαιο µετάθεσης της ευθύνης από τους υπεύθυνους στους πολίτες, από τους κυβερνώντες
στους κυβερνώµενους. Αντί για πραγµατικά µαζικά τεστ, τα
οποία επιβεβαιώνονται από σειρά κρατών ως ένα από µεγαλύτερα όπλα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, η Κυβέρνηση καλεί
τους πολίτες να τεσταριστούν µόνοι τους και ουσιαστικά αν θέλουν να δηλώσουν το ενδεχόµενο θετικό αποτέλεσµα στο κράτος, αφού κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί. Εδώ βλέπουµε την
κορύφωση της επικοινωνιακής διαχείρισης της πανδηµίας.
Η ευθύνη για να υποβληθεί κανείς σε τεστ και να δηλώσει το
αποτέλεσµα µεταφέρεται στους πολίτες, οι οποίοι µπορούν να
πάρουν το τεστ µόνοι τους, την ίδια ώρα που υφίστανται επαγγελµατικά αντικίνητρα για να δηλωθεί ένα αποτέλεσµα -ως θετικό, εννοώ- για µεγάλες επαγγελµατικές οµάδες συµπολιτών
µας. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση κλείνει το µάτι σε ένα µαγικό τρικ.
Αφού δεν θα δηλώνονται τόσα κρούσµατα πλέον από τον ίδιο
τον πολίτη, άρα αυτά τα κρούσµατα δεν θα υπάρχουν. Και, όπως
φαίνεται, ελπίζουν ότι έτσι θα πέσει ως διά µαγείας και ο φαινοµενικός αριθµός των κρουσµάτων.
Αντί για πρόληψη, διάγνωση και καταπολέµηση του κύµατος
των κρουσµάτων, η Κυβέρνηση µοιάζει να ποντάρει στην απόκρυψη των κρουσµάτων και ονοµάζει αυτή την απάτη «σχέδιο µαζικών τεστ». Αν και το νοµοσχέδιο πετάει την µπάλα σε
επερχόµενη κοινή υπουργική απόφαση για τον τρόπο κυκλοφορίας και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ, ήδη η συζήτηση
για τα φαρµακεία έχει δηµιουργήσει προβλήµατα. Όταν οι φαρµακοποιοί εγείρουν ανησυχίες για την ίδια την εφαρµοσιµότητα
του κυβερνητικού σχεδίου στα φαρµακεία, τα φιλοκυβερνητικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναλαµβάνουν το bullying τους.
Αναµένουµε φυσικά να δούµε και σε ποιες εταιρείες θα γίνει η
ανάθεση αυτών των ψευδοµαζικών τεστ, κύριε Υπουργέ. Εάν κρίνουµε από την εµπειρία του ελληνικού λαού µε την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι σήµερα, αυτό θα έχει εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Θα δούµε τι µέλλει γενέσθαι.
Η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης» εµφανίζεται τόσο συχνά στα νοµοθετήµατα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που έχουµε βάσιµους λόγους να πιστεύουµε ότι θα
µπορούσε να εγκαθιδρυθεί ως προεκλογικό σύνθηµα «Νέα Δηµοκρατία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης», διότι η σηµερινή Κυβέρνηση είναι η παρέκκλιση.
Σειρά άρθρων, όπως από το 4 µέχρι το 7, από το 9 µέχρι το
15, αφορούν σε παρατάσεις ήδη ισχυουσών προβλέψεων στο
πλαίσιο της πανδηµίας.
Όσο αναγκαία και αν είναι τα συγκεκριµένα µέτρα, δεν παύουν
να είναι επανάληψη των µέτρων που έχουν ήδη κριθεί εκ του
αποτελέσµατος ανεπαρκή. Η Κυβέρνηση βαδίζει στον ίδιο αποτυχηµένο δρόµο, αντί να προβεί σε µαζικές προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται.
Δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω στις παρατάσεις προθεσµιών
που γεµίζουν το νοµοσχέδιο. Σε όποιο µέρος ή κεφάλαιο του νοµοσχεδίου και αν βρίσκονται, η λογική τους δεν είναι λογική αντιµετώπισης ενός προβλήµατος, αλλά είναι ακριβώς µια
παράταση. Παράταση και προσποίηση ότι όλα βαίνουν καλώς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στις διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών
ακούσαµε και τον κ. Σταϊκούρα χθες. Στα άρθρα 57 έως 74 η Κυβέρνηση αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε πρόγραµµα στήριξης
προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, διότι η άλλη αγαπηµένη
της µέθοδος είναι ο ευφηµισµός. Η οικονοµική καταστροφή που
έχει ήδη υποστεί η χώρα και ακόµα περισσότερο αυτή που έπεται
καθιστούν τα προτεινόµενα µέτρα συµπαθή αλλά καταγελαστά.
Το γεγονός ότι δεν στοχεύουν στην επίλυση του προβλήµατος,
αλλά στην αίσθηση ότι νοµοθετείται µια σχετική πρόνοια, µας θυµίζει ξανά τον επικοινωνιακό χειρισµό όλων των πτυχών της κρίσης από την Κυβέρνηση.
Στο άρθρο 74 βλέπουµε το άλλο µεγάλο κατεπείγον κοµµάτι
του παρόντος νοµοσχεδίου, της περαιτέρω «καζινοποίησης» της
χώρας. Καθορίζονται όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την
κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τη µεταφορά «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» από την Πάρνηθα σε άλλη θέση, εντός της
Περιφέρειας Αττικής, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως το πόσοι
οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους διότι δεν θα µπορούν να µεταφερθούν στο Μαρούσι. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει φυσικά. Άλλο
ένα σηµείο είναι η ολική καταστροφή µιας ολόκληρης κατοικηµένης περιοχής, που είναι οι Αχαρνές, όπως συνηθίζεται και σε
κάθε αντίστοιχη περίπτωση παγκοσµίως.
Πρόκειται για ένα ακόµη κοµµάτι σε ένα ευρύτερο παζλ, αυτό
της εκποίησης της χώρας µε έµµεσα ή άµεσα µνηµονιακή
αφορµή στην ντόπια αρπακτική ολιγαρχία. Είναι ένα έργο στο
οποίο έδωσε νέα πνοή η κυβέρνηση Τσίπρα, αφότου ευθυγραµµίστηκε πλήρως µε το εγχώριο σύστηµα εξουσίας, ένα έργο στο
οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει την κυβέρνηση Τσίπρα η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη µε εντυπωσιακό
ζήλο και κατεπείγουσα ταχύτητα.
Αµέσως µετά τη φροντίδα για την «καζινοποίηση» της χώρας
σε βάρος των πολιτών, έρχονται τα άρθρα 75 έως 79 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που επανεκκινούν τη διαδικασία της ρευστοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας, καθώς ξεκινούν οι διαδικασίες
κατασχέσεων, ενώ από την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι πλειστηριασµοί
ηλεκτρονικά, όπως φρόντισε η Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, χωρίς
καµµία εξαίρεση και ειδική προστασία. Οι προτεραιότητες της
Κυβέρνησης στην πλέον καθαρή τους µορφή σε όλο τους το µεγαλείο!
Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα πολυνοµοσχέδιο που αναδεικνύει την εργαλειοποίηση της πανδηµίας από την Κυβέρνησή
σας, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, για διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος µε απίθανες απευθείας αναθέσεις και ταυτόχρονα απόδειξη της νοµοθέτησης των πλέον αντικοινωνικών
πολιτικών, όπως η ρευστοποίηση της µικρής και µεσαίας ιδιοκτησίας και η «καζινοποίηση» της χώρας.
Είναι προφανές ότι θα το καταγγείλουµε και θα το καταψηφίσουµε, όπως οφείλει να κάνει κάθε Βουλευτής που υπηρετεί από
αυτά εδώ τα έδρανα το συµφέρον και την προοπτική του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Απατζίδη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών. Παρακαλώ πολύ
να τηρείται ο χρόνος. Είναι τριάντα οµιλητές και δεν έχει µιλήσει
ακόµα κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Παρακαλώ πολύ
να µην ξεπερνάµε τα επτά λεπτά.
Ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο
επεκτείνεται η χρονική διάρκεια απολύτως απαραιτήτων µέτρων
για την ανάσχεση της πανδηµίας, των οποίων η ισχύς εκπνέει,
ενώ καθιερώνεται η αυτοδιαγνωστική διαδικασία ελέγχου και η
διάθεση δωρεάν τεστ σε κάθε πολίτη. Παράλληλα, λαµβάνονται
εξειδικευµένα µέτρα στήριξης όσων επλήγησαν από τον κορωνοϊό.
Πριν αναφερθώ σε συγκεκριµένες διατάξεις, όµως, θα ήθελα
να πω µερικές αλήθειες για τον δηµόσιο διάλογο και όλα όσα
ακούγονται από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
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Λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και κύριε Βαρεµένε, ότι η Κυβέρνηση καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσµατα και αδιαφορεί για τον αριθµό των διασωληνωµένων
πολιτών, εργαλειοποιώντας την πανδηµία.
Σοβαρά τα λέτε αυτά; Είναι δυνατόν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η µοναδική Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε όλη την Ευρώπη,
να έχει σαν κύριο θέµα την αντιπολίτευση στην πανδηµία, λες και
είναι θέµα αποκλειστικά ελληνικό και όχι παγκόσµιο; Τι λέτε, δηλαδή; Ότι η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φταίνε
για την πανδηµία; Είναι θέµα δηµοσιονοµικό; Όχι βέβαια! Είναι
καθαρά υγειονοµικό και αποδεδειγµένα η Ελλάδα σε αυτή την
πανδηµία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις από απόψεως εµβολιασµών αναλογικά µε τον πληθυσµό και στις τελευταίες θέσεις από
πλευράς απώλειας ανθρώπινων ψυχών -όχι ότι είναι για πανηγυρισµούς αυτό- σε όλη την Ευρώπη.
Εσείς τι λέτε; Ότι φταίει η Νέα Δηµοκρατία για την αντίδραση
του ανοσοποιητικού συστήµατος των ανθρώπων στον κορωνοϊό
σε όλον τον κόσµο;
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας αναλαµβάνει ο ίδιος το
ρίσκο για την πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα.
Είναι επτακόσιοι σαράντα οι διασωληνωµένοι στα νοσοκοµεία
της χώρας και εξακόσιες τριάντα δυο οι συγκεντρώσεις τις τελευταίες πενήντα ηµέρες, που τις περισσότερες τις έχετε καλέσει ή συµµετέχετε και εσείς. Ποιος εργαλειοποιεί την πανδηµία
ακριβώς; Για να ξέρουµε και τι λέµε.
Αφήνω κατά µέρος τα fake news περί προµήθειας των self-test
από τη «SIEMENS», γιατί είδατε ότι στον διαγωνισµό που έγινε
συµµετείχαν τριάντα µία εταιρείες και η «SIEMENS» ήταν η µόνη
που δεν συµµετείχε.
Ακούµε και άλλα διάφορα, όπως γιατί, λέει, στη µάχη δεν επιστρατεύουµε τον ιδιωτικό τοµέα, γιατί δεν συµµετέχουν οι ιδιώτες γιατροί. Δεν ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας είναι µια υγειονοµική περιφέρεια και σε αυτή
συµµετέχουν τα κρατικά νοσοκοµεία, τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, ιδιωτικά νοσοκοµεία, ιδιώτες
γιατροί και ιδιωτικές κλινικές; Το ξέρετε.
Όσον αφορά τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, κατ’ αρχάς,
εισάγεται στη µάχη κατά του κορωνοϊού το όπλο της αυτοδιάγνωσης, µε τη δωρεάν διάθεση µέσω φαρµακείων ενός τεστ την
εβδοµάδα ανά ΑΜΚΑ, που θα επιτρέψει στους πολίτες να αυτοπροστατευθούν.
Καθιερώνεται -και πολύ σωστά- ο έλεγχος PCR στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις και, ταυτόχρονα, η λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων από εξαήµερη γίνεται
επταήµερη, για ευνόητους λόγους.
Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η ισχύς εξαιρετικά κρίσιµων
διατάξεων, που αφορούν µέτρα τα οποία ελήφθησαν για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Ειδικότερα, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι παρατείνεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού, όπως, επίσης, και η µετακίνηση προσωπικού των τοπικών µονάδων υγείας, η πρόσληψη και η µετακίνηση προσωπικού στον ΕΟΔΥ, ότι παρατείνονται οι συµβάσεις
των οικογενειακών γιατρών, η ισχύς των συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου των γιατρών και η δυνατότητα απασχόλησης
ιδιωτών γιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία.
Επίσης, παρατείνεται η δυνατότητα αναγκαστικής δέσµευσης
ιδιωτικών κλινικών, θεραπευτηρίων, η µετατροπή χρήσης κλινών
σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ, η επίταξη κινητών ή µη πραγµάτων για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών, η ανάθεση εξέτασης δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, καθώς και οι διαδικασίες
χορήγησης φαρµάκων εκτός συγκεκριµένων εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό, όπως, επίσης, και η διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση στηρίζει τους οικονοµικά πληγέντες µε νέα µέτρα. Ματαιώνονται όλοι οι πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία των οφειλετών µέχρι τις 13
Μαΐου και αναστέλλονται οι κατασχέσεις της κύριας κατοικίας
µέχρι 31 Μαΐου. Ενεργοποιείται για τους δανειολήπτες επιχειρηµατίες το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2», µε οκτάµηνη επιδότηση της
δόσης των ενοικίων. Παρατείνεται η διάρκεια των επαγγελµατι-
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κών µισθώσεων των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή
λειτουργίας, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Παρατείνεται το
πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ιδίως για τον τριτογενή τοµέα και τα
τουριστικά καταλύµατα δωδεκάµηνης διάρκειας, µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Παρατείνεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των
ενισχύσεων που αφορούν την προµήθεια θερµαντικών σωµάτων
σε επιχειρήσεις εστίασης.
Περαιτέρω, το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει και άλλες διατάξεις,
όπως την παράταση συµβάσεων επικουρικού προσωπικού σε
προνοιακούς φορείς µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου και των συµβάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, καθαριότητας κ.λπ..
Τέλος, λαµβάνονται µέτρα εν όψει της τουριστικής περιόδου.
Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Τουρισµού
να ορίζει αρµόδιο φορέα από αυτούς οι οποίοι υπάγονται στο
Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προκειµένου να πιστοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τα ειδικά πρωτόκολλα COVID. Έτσι ο τουρισµός
µας αποκτά συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού, διότι εφοδιάζεται µε πιστοποιητικά κρατικού φορέα
πιστοποίησης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, που αναµένεται ότι
θα εξασφαλίσει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των επιχειρήσεών
µας από τη διεθνή τουριστική αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς ο εµβολιασµός του πληθυσµού προχωρά, η πορεία της πανδηµίας µετρά αντίστροφα
για τη χώρα µας και για ολόκληρο τον κόσµο. Αναµφίβολα τα τελευταία χρόνια κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε πρωτοφανείς
προκλήσεις, που συµβαίνουν κάθε εκατό χρόνια. Η Κυβέρνησή
µας διέθεσε και διαθέτει κάθε µέσο που έχει στη διάθεσή της,
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τις ανθρώπινες απώλειες καθώς
και τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµία.
Καταφέραµε να σταθούµε όρθιοι, όσο κι αν κάποιοι επενδύουν
και σήµερα στην επιδείνωση της υγειονοµικής κρίσης, ώστε να
καρπωθούν µικροκοµµατικά οφέλη. Η επόµενη χρονιά ασφαλώς
και θα είναι καλύτερη. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εργάζεται, όπως
και σήµερα, αδιάλειπτα και εντατικά, για να φέρει τη χώρα σε
τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.
Και δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή τη στιγµή
ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και
Ανθεκτικότητας, ένα σχέδιο που θα οδηγήσει τη χώρα όχι µόνο
στη µετά COVID εποχή, αλλά και στην τρίτη δεκαετία του 21ου
αιώνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φυσικά και υπερψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, κύριε
Υπουργέ, µε την ελπίδα να είναι η τελευταία αυτή παράταση
έκτακτων υγειονοµικών µέτρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κέλλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει την έκθεσή της στην αίτηση της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτού.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ξανθός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το ερώτηµα, προφανώς, δεν είναι ποιος είναι µε τη φωτεινή και ποιος µε τη σκοτεινή
και νόθα γνώση, όπως είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
Το ερώτηµα είναι αν υπάρχει επίγνωση ή αγνόηση της πραγµατικότητας -αυτό είναι το ερώτηµα- και πολύ περισσότερο, βέβαια,
αν υπάρχει υποτίµηση του κινδύνου και ωραιοποίηση της πραγµατικότητας.
Αυτό απασχολεί σήµερα την ελληνική κοινωνία, η οποία βιώνει
ένα τροµακτικό αδιέξοδο, βιώνει το αποτέλεσµα µιας συνολικά
αποτυχηµένης διαχείρισης, η οποία, παρά τα παρατεινόµενα
lockdown, δεν έχει καταφέρει ούτε να ελέγξει τη διασπορά του
ιού ούτε να θωρακίσει το σύστηµα υγείας ούτε να στηρίξει την
πραγµατική οικονοµία και την κοινωνία.
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Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό παράγει
πολιτική ευθύνη. Και η πολιτική ευθύνη αρχίζει και αποτιµάται και
προσµετράται. Αυτή είναι η αλήθεια!
Η Κυβέρνηση εν όψει αυτού του αδιεξόδου στην πραγµατικότητα δεν έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Έχει χάσει τον έλεγχο
σε όλα τα επίπεδα και αυτόν τον καιρό πρωτίστως στο υγειονοµικό. Ο βασικός λόγος που γίνεται αυτό, ειδικά στο υγειονοµικό
σκέλος, είναι ότι η Κυβέρνηση -αυτή είναι η δοµική της αδυναµία- δεν πιστεύει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυτό είναι το κρίσιµο θέµα. Βγήκε στην εξουσία, εξαγγέλλοντας άνοιγµα του ΕΣΥ
στην αγορά, συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, δηµιουργία ζωτικού χώρου για τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Αυτό ήταν το πρόγραµµά σας. Ήρθε η πανδηµία και σας αναγκάζει, εκόντες άκοντες, να στηρίξετε σε κάποιον βαθµό το δηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά, επειδή ακριβώς δεν το πιστεύετε,
επειδή έχετε µεροληψία υπέρ του ιδιωτικού τοµέα, είναι χαρακτηριστικό το πώς τον ενσωµατώνετε σε αυτή τη φάση της πανδηµίας.
Αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουµένως, ότι δηλαδή
έχουµε ενιαία υγειονοµική περιφέρεια στη χώρα, προφανώς δεν
ισχύει.
Την ίδια ταχύτητα, αγαπητέ συνάδελφε Χρήστο Κέλλα, έχει
αυτή τη στιγµή ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στο σύστηµα
υγείας; Την ίδια τακτική λειτουργία έχουν τα νοσοκοµεία του
ΕΣΥ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία;
Αυτό ισχυρίζεστε; Δώσατε τη δυνατότητα στους κλινικάρχες να
παίρνουν διπλάσια αποζηµίωση -διπλάσια αποζηµίωση!- και, µάλιστα, όχι για τα περιστατικά που θα φροντιστούν, αλλά ως προκαταβολή για τις διαθέσιµες κλίνες, ανεξάρτητα από το αν θα
χρησιµοποιηθούν ή όχι.
Με αυτές τις προκλητικά ευνοϊκές ρυθµίσεις µάς λέτε ότι έχετε
ενσωµατώσει τον ιδιωτικό τοµέα ισότιµα στη διαχείριση της πανδηµίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Εσείς ζητούσατε από πέρυσι να επιταχθούν!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Σας παρακαλώ. Μιλήσατε και τώρα θα
ακούσετε και εµένα.
Άρα οι όποιες κινήσεις στήριξης γίνονται κατόπιν εορτής, µε
µισή καρδιά, πληµµελώς, µε µεροληψία υπέρ του ιδιωτικού
τοµέα και όχι µε αφοσίωση υπέρ του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, γι’ αυτό και το αποτέλεσµα είναι αποτυχηµένο. Γι’ αυτό
και το αποτέλεσµα είναι αποτυχηµένο! Και τι κάνετε τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): …(Δεν ακούστηκε)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µε αφήσετε τώρα να
µιλήσω και θα απαντήσετε µετά. Έχετε κάθε δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή τη δυσκολία,
επικοινωνιακή φυγή διά της αυτοεξέτασης.
Όπως σωστά είπε και ο εισηγητής µας, έµµεσα αναγνωρίζετε
ότι η µαύρη τρύπα στη διαχείριση ήταν ο ανεπαρκής επιδηµιολογικός έλεγχος, η ιχνηλάτηση, η στοχευµένη πρόληψη της
εστίας υπερµετάδοσης, η παρέµβαση στην κοινότητα. Αυτή ήταν
η µαύρη τρύπα. Αντί, λοιπόν, να παρέµβετε εκεί, αντί να παρέµβετε σθεναρά σε αυτό το κοµµάτι και να αναχαιτισθεί η διασπορά
του ιού στην κοινότητα και στον γενικό πληθυσµό, αναθέτετε
αυτή την ευθύνη στον πολίτη.
Αντί να υπάρχει αναβαθµισµένη παρουσία των δηµοσίων υπηρεσιών υγείας, των κινητών µονάδων, των µονάδων του ΕΟΔΥ,
της πρωτοβάθµιας φροντίδας, των πάντων, που µε έναν συνδυασµό µοριακών τεστ, κυρίως, rapid test, δευτερευόντως, και πολύ
συµπληρωµατικά και στον βαθµό που υπάρχουν εχέγγυα αξιοπιστίας αυτά τα τεστ τα οποία λέτε σήµερα, εσείς λέτε ότι τα selftest θα είναι το εργαλείο, το κλειδί -έτσι το λέτε- ανοίγµατος της
οικονοµίας, του τουρισµού, της εκπαίδευσης, της αγοράς, των
πάντων.
Αυτό, αγαπητοί µου συνάδελφοι, είναι µια υγειονοµικά επισφαλής επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή, βεβαίως, της Κυβέρνησης,
παρακάµπτοντας και το Υπουργείο Υγείας τεχνηέντως και τους
εποπτευόµενους φορείς του. Τα είπαµε και χθες στην επιτροπή
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αυτά. Τον διαγωνισµό δεν τον κάνει ο ΙΦΕΤ και ο ΕΟΔΥ, αλλά τον
κάνει η Πολιτική Προστασία. Είναι πολιτική επιλογή, λοιπόν, µέσα
από µια µεθοδολογία απολύτως επισφαλή. Το ECDC λέει ότι
µπορεί να έχει µόνο συµπληρωµατικό ρόλο µέσα από µια πολιτική και διαγνωστική στρατηγική εκτεταµένου testing.
Γιατί για την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις -και σωστά- στο
άρθρο 3 βάζετε ότι πρέπει να έχει αρνητικό µοριακό τεστ, PCR
τεστ, σαράντα οκτώ-εβδοµήντα δύο ωρών; Να τη, λοιπόν, η
ασφαλής επιλογή για το άνοιγµα οποιουδήποτε τοµέα!
Αυτό που θεσµοθετείτε για τις Ένοπλες Δυνάµεις να το κάνετε
για όλους τους χώρους εργασίας, για τον κόσµο που δουλεύει
στα εργοστάσια, για τον κόσµο που δουλεύει στα µαγαζιά, για
τον κόσµο που θα δουλέψει αύριο-µεθαύριο στον τουρισµό, για
τους εργαζόµενους στο σύστηµα υγείας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους πάντες. Αυτή είναι η απάντηση.
Πρώτον, δεν διευκρινίζετε και έχω σοβαρές επιφυλάξεις.
Απάντησε χθες ο κ. Κοντοζαµάνης. Εγώ διαβάζοντας τις διατάξεις, εκτιµώ ότι τα τεστ που θα έρθουν θα είναι χωρίς CE mark.
Αυτό θεσµοθετείτε. Δεύτερον, πώς θεσµοθετείτε τη διενέργεια
και rapid test, όχι µόνο self-test, στα ιδιωτικά φαρµακεία µε τη νοµίζω- καθολική άρνηση των φαρµακοποιών και την τεκµηριωµένη αδυναµία τους να ανταποκριθούν σ’ αυτόν τον ρόλο; Γιατί
το βάζετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Ξανθέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Πώς θα είναι υποχρεωτικό κάτι το οποίο
στηρίζεται στη λογική της αυτοεξέτασης και του αυτοελέγχου;
Αυτό είναι δοµική αντίφαση. Δεν µπορεί να είναι υποχρεωτικό
κάτι το οποίο στηρίζεται στην εθελούσια διενέργεια µιας εξέτασης και στην εθελούσια υποβολή σε έναν διαγνωστικό έλεγχο.
Άρα είναι µια επικοινωνιακή «φούσκα», η οποία, δυστυχώς, θα
βάλει σε µεγάλη διακινδύνευση τη λειτουργία πολλών πραγµάτων το επόµενο διάστηµα και θεωρώ ότι πραγµατικά δεν σταθµίζετε τον κρίσιµο κίνδυνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να
πω -και τελειώνω- για το τι πρέπει να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
εννιά λεπτά. Δεν είναι σωστό για τους άλλους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αντιπαρέρχοµαι τώρα αυτά τα οποία
ακούσαµε για άθλια αντιπολίτευση, για αντιπολίτευση που επενδύει στην καταστροφή και λοιπά.
Εµείς έχουµε πει σε όλους τους τόνους από την αρχή ότι αυτό
που προέχει είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές και για να σωθούν
ανθρώπινες ζωές τώρα, την ύστατη ώρα, στο και πέντε, στο και
δέκα, χρειάζεται, πρώτον, µια ελάχιστη πολιτική συνεννόηση.
Άρα δεν µπορούν να γίνονται αυτή την περίοδο κινήσεις πόλωσης και διχασµού, όπως η χθεσινή διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Να τους καλούµε σε συγκεντρώσεις!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Και, δεύτερον, συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, συµφωνηµένο
υπό την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε τους πολιτικούς Αρχηγούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ξανθέ,
έχετε πάει στα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Είναι πέντε σηµεία, τα οποία θα πω και
τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, αλλά είναι σε
βάρος των συναδέλφων σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Τρίτον, έµφαση στην αναχαίτηση της
διασποράς και στην πρωτογενή πρόληψη της νόσου.
Τέταρτον, ενδυνάµωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας στον
µέγιστο δυνατό βαθµό.
Και σήµερα απολύετε έναν γιατρό, επικουρικό γιατρό, ο
οποίος υπηρετεί στο σύστηµα υγείας πέντε-έξι χρόνια και συµβάλλει αυτές τις µέρες στην εύρυθµη λειτουργία της ΜΕΘ του
«Σωτηρία». Τον απολύετε για λόγους ρεβανσιστικούς και εκδικητικούς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Επιτάχυνση των εµβολιασµών, πρόσβαση στα νέα φάρµακα και προφανώς συστράτευση όλων των
διαθέσιµων υγειονοµικών δυνάµεων της χώρας, στήριξη της
πραγµατικής οικονοµίας και της κοινωνίας και πολύ προσεκτική
αποκλιµάκωση από αυτή τη µεγάλη δυσκολία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καταλαβαίνω ότι
ο κ. Ξανθός ως πρώην Υπουργός Υγείας είχε µια άνεση περισσότερη, αλλά παρακαλώ οι υπόλοιποι να τηρήσουµε τον χρόνο,
γιατί δεν θα βγει το πρόγραµµα. Σας παρακαλώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ακολουθεί ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος τηρεί τον χρόνο πάντοτε. Μην ανησυχείτε.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, ασφαλώς θα πρέπει σε αυτή την κρισιµότερη γιατί κρίσιµη ήταν πάντα- περίοδο, όπου συνυπάρχει η ανάγκη
µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την προστασία της υγείας
των πολιτών µε την ανάγκη για ένα ασφαλές άνοιγµα, να δούµε
πώς αναπροσαρµόζονται οι πολιτικές και οι κανόνες, ούτως ώστε
να πετύχουµε και τα δύο.
Θεωρούµε ότι αναµφισβήτητη προτεραιότητα είναι η προστασία της υγείας και θα πρέπει µε βάση τις επιστηµονικές εισηγήσεις
αλλά και τα ασφαλή δεδοµένα να λαµβάνονται οι αποφάσεις.
Πρέπει να δούµε πώς προχωράµε την προτεραιότητα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας όλων των µονάδων, από
την πρωτοβάθµια µέχρι τα νοσοκοµεία, αλλά και τις δοµές που
έχουν παραπάνω βάρος αυτή την περίοδο, να δούµε τις προετοιµασίες για το ασφαλές άνοιγµα και, βέβαια -πιο µεσοπρόθεσµο
είναι αυτό- την προετοιµασία για την επόµενη µέρα.
Σήµερα θα επικεντρωθούµε στα δύο πρώτα, µε αφορµή το νοµοσχέδιο. Και ξεκινώ µε το θέµα της αντιµετώπισης της πανδηµίας από την υγειονοµική πλευρά.
Κατ’ αρχάς, χρειάζεται µια ουσιαστική συζήτηση -που δεν έχει
γίνει- στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και σας καλώ από
αυτό το Βήµα, κύριε Υπουργέ, την επόµενη εβδοµάδα να ορίσετε
ηµέρα που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
σε συνεννόηση, βεβαίως, µε τον Πρόεδρό της, προκειµένου να
συζητηθεί η αναπροσαρµογή του προγράµµατος εµβολιασµών.
Υπάρχει ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψιν, πρώτα από όλα, το θέµα
που έχει να κάνει µε τις ευπαθείς οµάδες. Ηλικιακά έχετε ανακοινώσει πώς πάει το πρόγραµµα. Για τις ευπαθείς οµάδες δεν
είναι ξεκάθαρο.
Το δεύτερο που πρέπει να δούµε είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής. Τι γίνεται µε τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής; Δεν είναι αυτοί που είναι στο σπίτι τους. Είναι κάθε µέρα σε
επαφή µε κόσµο.
Το τρίτο είναι οι εργαζόµενοι σε επαγγέλµατα και υπηρεσίες
που αφορούν το ασφαλές άνοιγµα της αγοράς.
Και, βέβαια, τέταρτον είναι οι δηµόσιοι λειτουργοί, τα δηµόσια
πρόσωπα, που είναι σε καθηµερινή επαφή µε πολίτες, για να µη
βλέπουµε τα θλιβερά φαινόµενα να υπάρχουν κατ’ εξαίρεση εµβολιασµοί ακόµα και σε περιπτώσεις δηµάρχων και άλλων.
Και βεβαίως, από την πλευρά τους, µπορεί να θεωρείται ως
ένα λογικό αίτηµα, γιατί είναι σε καθηµερινή επαφή ένας δήµαρχος µε πολλούς δηµότες, αλλά τούτη την ώρα το µόνο που λέει
η Κυβέρνηση είναι ότι «εγώ βλέπω ηλικιακά τον εµβολιασµό».
Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αυτή η ουσιαστική συζήτηση και
θα ήταν χρήσιµο εάν από σήµερα αποφασίσετε αυτή τη συζήτηση και συνεννοηθείτε µε τον πρόεδρο της επιτροπής, για να
την πραγµατοποιήσουµε την επόµενη βδοµάδα.
Αυτά δεν είναι θέµατα µόνο του Υπουργείου, δεν είναι θέµατα
µόνο της επιστηµονικής επιτροπής. Είναι και θέµατα της Βουλής,
η οποία αποφασίζει στο κάτω-κάτω της γραφής ή έρχεται να
αποφασίσει, µετά από τις εισηγήσεις σας, είτε για ανοίγµατα είτε
για κλεισίµατα, αλλά λόγο για το θέµα του προγράµµατος εµβολιασµού δεν έχει! Είµαστε αυτοί που νοµιµοποιούµε τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διότι

10935

έρχονται και µέσω της διαδικασίας που έρχονται.
Κι εδώ, µε τον τρόπο αυτό, δυσφηµείτε και τη δηµοκρατία, η
Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή δυσφηµεί τη δηµοκρατία και θα σας
το εξηγήσω γιατί δυσφηµεί τη δηµοκρατία. Διότι ισχυρίζεται η
Κυβέρνηση ότι η δηµοκρατία µας, το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα, δεν έχει διαδικασίες να αποφασίζει µε διαφάνεια, µε τον
χρόνο που χρειάζεται δηµοκρατικά για τα νοµοσχέδια και τα φέρνει 1.20’ το βράδυ, για να συζητηθούν την άλλη µέρα! Αυτή είναι
µια δυσφήµιση!
Δεν φταίει η δηµοκρατία. Φταίει η Κυβέρνηση που αργεί!
Αργεί, κυριολεκτικά αργεί, όχι µόνο ως προς τον χρόνο, αλλά και
ως προς το ενδιαφέρον για τα θέµατα που έρχονται της επόµενης µέρας. Δεν έχετε έγνοια! Όταν θα βρεθεί το πρόβληµα µπροστά σας και θα διογκωθεί, τότε κοιτάζετε όπως-όπως τι να
κάνετε.
Από πέρυσι τέτοιον καιρό σάς λέγαµε για την αξία των µαζικών
τεστ. Η αξία των µαζικών τεστ δεν είναι µόνο για την προστασία
της υγείας αυτών που θα κάνουν και του περιβάλλοντός τους.
Είναι για να έχεις το επαρκές και αξιόπιστο δείγµα, προκειµένου
να πάρεις αξιόπιστες αποφάσεις. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται
µε εκτίµηση, µε µεγάλο βαθµό ρίσκου, είναι ευνόητο ότι έχουν
πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό ρίσκου. Και γι’ αυτό έχουµε αναποτελεσµατικότητα, γι’ αυτό έχουµε αποτυχία σε πολλές περιπτώσεις.
Έτσι, λοιπόν, θα σας καλούσα να προετοιµάζεστε περισσότερο, ούτως ώστε έγκαιρα να έρχονται στη Βουλή τα θέµατα, να
µην υπάρχει αυτή η καταστρατήγηση της δυνατότητας να συζητάµε σε σύντοµο χρόνο. Δεν φταίει ο σύντοµος χρόνος. Φταίει
ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, για να συζητήσουµε διατάξεις και αυτό χειροτερεύει τα πράγµατα.
Σας λέγαµε, λοιπόν, για τα µαζικά τεστ και ήρθατε έναν χρόνο
µετά να πείτε «α, ξέρετε, βγήκαν τα self-test». Καλά, τα rapid test
υπήρχαν από πέρυσι τέτοιον καιρό ως ένα δεύτερο και εναλλακτικό από τα µοριακά!
Σας ζητήσαµε, µε επίκαιρη ερώτηση εγώ προσωπικά, κύριε
Υπουργέ, συνταγογράφηση για τα παιδιά, τουλάχιστον. Για τα
παιδιά! Δεν σας είπα για όλους. Σας ζήτησα για τα παιδιά και η
Κυβέρνηση απάντησε αρνητικά: «Όχι, ούτε για τα παιδιά χρειάζεται η συνταγογράφηση.». Όταν έκανα την ερώτηση αρνηθήκατε. Ήρθε η κυρία…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Είναι δωρεάν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, ήρθατε µετά από καιρό,
όπως και τώρα µε τα self-test, να πείτε ότι αγοράζουµε δέκα εκατοµµύρια για να τα κάνουµε. Αυτό έχει µια τεράστια διαφορά,
διότι, όταν δεν γίνεται στην ώρα του, διογκώνεται το πρόβληµα
και µετά δεν µαζεύονται τα αποτελέσµατα.
Δύο σηµεία µόνο και κλείνω, διότι έφαγα την ώρα για τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαδικασία της νοµοθέτησης.
Να πω για το θέµα των κέντρων πρόληψης και ψυχολογικής
στήριξης. Ενώ τούτη την περίοδο είναι πασιφανές και διαπιστωµένο από την επιστηµονική κοινότητα ότι τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε χώρο, σε κάθε
πρόσωπο, εσείς, αντί να ενισχύσετε τα κέντρα πρόληψης και ψυχολογικής στήριξης, τα απαξιώνετε. Δώστε τους περισσότερο
ρόλο! Δώστε τους αρµοδιότητα! Αναθέστε τους δουλειά και άρα
και τους αντίστοιχους πόρους και όχι να τα περιορίζετε.
Δεύτερον, θα ήθελα να πω για την τροπολογία του Υπουργείου
Παιδείας, η οποία έρχεται πάλι µε δύο άρθρα και ως συνήθως η
Κυβέρνηση θα τα βάλει µαζί σε ψηφοφορία -να αρχίσετε να βάζετε και στα νοµοσχέδια όλα µαζί τα άρθρα των νοµοσχεδίων σε
ψηφοφορία!-, ότι αυτό συµβαίνει κατά παράβαση του Κανονισµού. Το έχω καταγγείλει πολλές φορές. Είναι απαράδεκτο µια
τροπολογία µε δεκαεπτά άρθρα να ψηφίζεται ως ένα ενιαίο
άρθρο.
Στο πρώτο άρθρο, λοιπόν, που αναφέρεται στη δυνατότητα µε
υπουργική απόφαση να παρατείνεται για ένα έτος κάθε φορά η
διαδικασία που προβλέπεται από έναν νόµο του 2007 για την
πρόσληψη ιεροδασκάλων, ενώ είχε όριο το «µέχρι τρεις φορές»,
θα ήθελα παρακαλώ να διαβιβασθεί το αίτηµά µας στην Υπουργό
Παιδείας να το τροποποιήσει και να το κάνει «µέχρι πέντε φορές»,
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να έχει δηλαδή και δύο χρόνια περιθώριο και να δει την αξιολόγηση και τι πρέπει να κάνουµε µε αυτό. Δεν µπορούµε να λειτουργούµε εσαεί µε ετήσιες παρατάσεις. Να µπει «µέχρι πέντε
φορές», ούτως ώστε να διευκολυνθεί η µέτρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ως προς το δεύτερο άρθρο, το
στηρίζουµε. Όµως, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Όταν έχουµε δύο
άρθρα και το ένα είναι προβληµατικό και στο άλλο είµαστε θετικοί, πείτε µου εσείς, κύριε Πρόεδρε, τι ψήφος είναι αυτή που θα
εκφράσει αυθεντικά την πολιτική µας βούληση.
Ας µην το βάλουν δύο άρθρα, ας το βάλουν δύο παραγράφους, αλλά να µη µας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο εντελώς, µε αυτόν τον τρόπο που γίνεται και η διαδικασία
της νοµοθέτησης και της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ πολύ και συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα δώσω τώρα
τον λόγο στον κ. Στολτίδη και µετά θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Κεγκέρογλου, αυτό που θέσατε είναι ένα ζήτηµα, το
οποίο αν θυµάστε µας απασχόλησε και στη Διάσκεψη των Προέδρων,…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν το λύνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): …ότι δηλαδή σε
µία τροπολογία ή σε ένα άρθρο µπορούν να µπουν δύο διατάξεις
σε δύο διαφορετικές παραγράφους και να υπάρχει πρόθεση να
ψηφισθεί. Είναι ένα θέµα πρακτικής, τακτικής, που ακολουθείται
γενικά, χρόνια ολόκληρα, διότι ψηφίζεται άρθρο ολόκληρο, δεν
µπορεί να ψηφισθεί παράγραφος. Αυτό είναι θέµα των Υπουργών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στη Διάσκεψη να κάνετε την
πρόταση αυτή.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι δεν επιτυγχάνεται η συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα το ξαναθέσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Όταν οι διατάξεις είναι διαφορετικές και ρυθµίζουν διαφορετικά πράγµατα, κανονικά
πρέπει να έρχονται µε ξεχωριστά άρθρα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Στολτίδης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας λέµε ότι στηρίζουµε το υπόµνηµα των εργαζοµένων στο καζίνο Πάρνηθας. Καλούµε την Κυβέρνηση να σεβαστεί
την επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας που έχει υπογραφεί και είναι προϊόν συλλογικών διαπραγµατεύσεων και να
απαλειφθούν από το άρθρο 74 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου
όλες εκείνες οι διατάξεις που ανοίγουν πόρτες και παράθυρα,
για να παραβιαστούν οι όροι αυτής της συµφωνίας υπέρ της εργοδοσίας.
Με άλλα λόγια, ο νόµος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
αναλυτικός και να µην αφήνει περιθώρια παρερµηνειών από το
προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί.
Πιο συγκεκριµένα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 74 γίνεται
αναφορά για τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να λάβει ο εργοδότης, ώστε να µην υπάρξει βλαπτική µεταβολή. Στην περίπτωση
που ο εργαζόµενος την εκλάβει ως τέτοια και δεν µπορεί να συνεχίσει την εργασία του, έχει δικαίωµα να λάβει αποζηµίωση και
να αποχωρήσει.
Αυτό πρέπει να πούµε ότι αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα για
αλλαγές, για παράδειγµα, στην κατάργηση τµηµάτων ή ειδικοτήτων, άρα και θέσεων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ρητή διάταξη, που να κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων,
όπως αυτά προβλέπονται ακριβώς από την επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση.
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να εισαχθεί η ισχύς των
διατάξεων του ν.2112/2020, από τον οποίο και προβλέπονται
συγκεκριµένες δυνατότητες για τον εργαζόµενο σε περίπτωση
µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής και να θεωρούνται αυθαίρετες, παράνοµες ή καταχρηστικές όποιες τροποποιήσεις των
όρων εργασίας και, επίσης, η πενταετής προστασία να µην προ-
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βλέπεται µόνο για τις νέες θέσεις εργασίας, αλλά για το σύνολο
αυτών.
Παρακάτω απαιτούµε την πλήρη και σταθερή εργασία για τους
εργαζόµενους συµβασιούχους στην καθαριότητα και φύλαξη.
Κατέστρεψαν τα χέρια τους στην κυριολεξία, τις πλάτες τους, τα
πνευµόνια τους µε τα χηµικά µέρα-νύχτα, µε καραντίνα ή χωρίς,
µε lockdown ή χωρίς, καθάρισαν και απολύµαναν τα πάντα και
προστάτευσαν µε τη δουλειά τους τον κόσµο στις υπηρεσίες,
στα Υπουργεία. Και λέµε να τερµατιστεί άµεσα αυτή η αισχρή
σχέση οµηρίας για εργαζόµενους που είναι πλέον απαραίτητοι,
ιδίως σε τέτοιες συνθήκες.
Χρειάζεται παρακάτω η παράταση της θητείας των οργάνων
διοίκησης λόγω των ειδικών συνθηκών για την προστασία των
εργαζοµένων, αλλά ούτε συζήτηση για την εισαγωγή µηχανισµών
διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων, µηχανισµών δηλαδή που να ενισχύουν την εργοδοσία µε
δυνατότητες παρακολούθησης των διεργασιών στο εργατικό κίνηµα, δυνατότητες παρεµβολών στις αρχαιρεσίες για δηµιουργία
συσχετισµών υπέρ των ανθρώπων της στο κίνηµα. Νοµίζουµε ότι
έχετε πάρει ηχηρή απάντηση όπου προσπαθήσατε να το επιβάλετε.
Συνεχίζετε από την άλλη το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εργοδοσίας, έτσι, για να βγουν αλώβητα τα κέρδη της από την πανδηµία, να µη χάσει ούτε ένα
φράγκο, είτε για µισθούς είτε για ασφαλιστικές εισφορές. Της
προσφέρετε ένα πλαίσιο που θέλει να συνεχιστεί να ισχύει, εφόσον της δίνει τη δυνατότητα για µεθόδους ευελιξίας, εκ περιτροπής εργασίας, αλλά και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη συνεχή
µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης.
Να ξεχάσετε, λέµε, τη µονιµοποίηση τέτοιας κατάστασης, τα
συνδικάτα έχουν πάρει φωτιά, για να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους.
Και όχι µόνο αµείβετε µε µισθούς πείνας τους εργαζόµενους,
ουσιαστικά µε χρήµατα δικά τους από τη φοροληστεία ετοιµάζετε και σχέδιο χρηµατοδότησης δεκάδων δισεκατοµµυρίων
ευρώ για επενδύσεις µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, που είναι
και αυτά από τη φορολογία των ίδιων των εργαζοµένων.
Ο αριθµός των διασωληνωµένων -για να περάσουµε στην πανδηµία- εκτός ΜΕΘ έχει ξεφύγει. Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό έχει κουραστεί και έχει φτάσει στα όριά του, γιατί δεν
επαρκεί για να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες ανάγκες στα νοσοκοµεία.
Και δεν φτάνει που δεν επιτάσσετε τις ιδιωτικές κλινικές, δεν
παίρνετε µέτρα για την αντιµετώπιση των πραγµατικών εστιών
υπερµετάδοσης, όπως έχουν αναδειχθεί, ενώ συνεχίζουν τα σωµατεία να σας στέλνουν δεκάδες καταγγελίες κάθε µέρα για χώρους εργασίας όπου οργιάζει η παντελής έλλειψη µέτρων,
αποτελώντας στην κυριολεξία εγκληµατικές ενέργειες. Με ευθύνες της Κυβέρνησης δεν παίρνονται µέτρα. Και, βέβαια, είναι και
άλλα που έχουν να κάνουν µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Δεν
κάνετε όλα αυτά.
Παρ’ όλα αυτά, εσείς τι κάνετε; Διπλασιάσατε το κόστος των
ιδιωτικών ΜΕΘ, όσες από αυτές δηλώνουν, σε βάρος των ασφαλιστικών ταµείων και πετάτε εξ ολοκλήρου στην ατοµική ευθύνη
την καταγραφή, την αυτοεπιτήρηση και την αυτοεπιδηµιολογία,
όταν, όµως, ακόµη και µε τα χρήµατα που διαθέτετε για αυτά τα
self-test θα µπορούσατε να προσλάβετε τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές που χρειάζονται στα νοσοκοµεία.
Έχετε άλλα σχέδια, βέβαια, το βασικό πακέτο παροχών, δεν
θέλετε να νοµιµοποιήσετε και να θωρακίσετε τίποτα σε σχέση µε
το ΕΣΥ.
Και το πλέον αδιανόητο: Προχωράτε σε διώξεις, όπως αυτή
του µέλους του Προεδρείου της ΕΝΙΘ, του Σιούλη, την απόλυση
του Προέδρου του Σωµατείου Εργαζοµένων στο νοσοκοµείο
«Άγιος Σάββας» ή τη στέρηση µισθού σε ειδικευόµενο στον
«Ευαγγελισµό». Γιατί το κάνετε αυτό; Διότι δεν αποκλίνουν καθόλου από το κοινωνικό καθήκον που τους έχει ανατεθεί, όχι
µόνο ως ήρωες που σώζουν ζωές µε τσακισµένα τα βιολογικά
τους αποθέµατα, αλλά και διπλά ήρωες, γιατί και λένε και ζητάνε
ό,τι λείπει για να σώσουν περισσότερους.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µπορεί να δίνετε εξετάσεις στο κεφά-
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λαιο, αλλά ο λαός µας ξέρει πολύ καλά ποιος τού είναι αναγκαίος, ποιος είναι ο δικός του ήρωας και γι’ αυτό λέµε να πάρετε τα χέρια σας από τους αγωνιζόµενους υγειονοµικούς, δεν
τροµάζετε κανέναν.
Και, τέλος, πρέπει να πούµε ότι έχετε δώσει πολύ αέρα στους
µονοπωλιακούς οµίλους. Τους είπατε ότι σχεδιάζετε την κατάργηση της απεργίας και των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και
ελευθεριών και παίρνουν και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή
του.
Και πρώτος-πρώτος ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Δεν φτάνει που
τους δώσατε γη και ύδωρ, µε την προκλητική ανανέωση της σύµβασης την προηγούµενη εβδοµάδα -τους παραδώσατε τον αµύθητο πλούτο του λαού µας-, αυτοί συνεχίζουν, δεν χορταίνουν
µε τίποτα. Άνοιξαν επίθεση ενάντια στους εργάτες, σε αυτούς
δηλαδή στους οποίους οφείλουν την ίδια τους την ύπαρξη.
Και οι διευθυντάδες και οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές και οι
βιοµήχανοι γιατί άνοιξαν επίθεση; Γιατί οι εργάτες ζητάνε τα αυτονόητα. Ποια είναι αυτά; Μέτρα για να µη δηλητηριάζονται στη
δουλειά, µέτρα για να βγουν ζωντανοί από τα έγκατα της γης,
µέτρα για να µπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να πάνε
την επόµενη µέρα στη δουλειά. Αυτά ζητάνε. Επικαλούµενοι οι
εργοδότες εσωτερικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν την είσοδο
στον Πρόεδρο και στον Γραµµατέα του Σωµατείου να εισέλθουν
στον χώρο εργασίας.
Η Κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη. Οι εργαζόµενοι δεν
θα επιτρέψουν την περιστολή των ελευθεριών και των συνδικαλιστικών τους δικαιωµάτων. Η επιδίωξη για το χτύπηµα της απεργίας, των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, την κατάργηση του
οκτάωρου έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση των εργαζοµένων. Λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Στολτίδη, και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν είναι κανείς από το Υπουργείο Οικονοµικών σε ένα νοµοσχέδιο, µίνι πολυνοµοσχέδιο, που οι διατάξεις του αφορούν
πάνω από δέκα Υπουργεία. Είναι µόνο ο κ. Κοντοζαµάνης, που
κάπου έχει πάει προφανώς.
Όµως, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια διάταξη του άρθρου 74 αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι-, που αφορά τη µεταφορά
του καζίνου της Πάρνηθας. Αυτό γιατί είναι κατεπείγον; Ποια
είναι η κατεπείγουσα διάταξη, ο κατεπείγων χαρακτήρας αυτής
της διάταξης, που µας αναγκάζει να το φέρουµε εδώ πέρα, όταν,
πρόσφατα µάλιστα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγµατική τη διάταξη που είχε ψηφισθεί επί των ηµερών του
ΣΥΡΙΖΑ; Και ήταν µια διάταξη η οποία αποσκοπούσε στην προστασία των θέσεων εργασίας, αλλά, κυρίως, όµως -κάτι που δεν
ήταν τότε γνωστό- έχει διαµεσολαβήσει µία ολόκληρη συζήτηση
στις τοπικές κοινωνίες, που αρνούνται να δουν να υπάρχει ένα
νέο καζίνο στο Κτήµα Δηλαβέρη. Ξέρετε πού είναι το Κτήµα Δηλαβέρη; Στη Λεωφόρο Κηφισίας, δίπλα από τα σχολεία, στην
καρδιά του εµπορικού κέντρου σχεδόν του Αµαρουσίου και του
Χαλανδρίου, δίπλα από τις αυλές των σπιτιών. Και όλοι οι δήµαρχοι των γύρω περιοχών έχουν βγάλει ανακοινώσεις και τα δηµοτικά συµβούλια οµόφωνες ανακοινώσεις κατά της εγκατάστασης
στη συγκεκριµένη περιοχή.
Γιατί, λοιπόν, να το φέρετε αυτό ανάµεσα σε άλλες διατάξεις,
οι οποίες άλλες είναι εντελώς λάθος και άλλες έχουν µία σκοπιµότητα και µία αναγκαιότητα να ψηφισθούν, λόγω λήξης κάποιων
παρατάσεων και τα λοιπά, κάποιων ηµεροµηνιών; Τι θέλετε να
εξυπηρετήσετε; Γιατί τέτοια πρεµούρα για την «καζινοανάπτυξη»
τελικά;
Μακάρι, λοιπόν, τέτοια έγνοια, τέτοια πρεµούρα να είχατε για
τα θέµατα της πανδηµίας και να είχατε κάνει µια στάλα έργο,
αλλά αυτά φαίνεται ότι τα αντιµετωπίζετε διαφορετικά.
Να αποσυρθεί, λοιπόν, η συγκεκριµένη διάταξη και να επανέλθει, αφού κουβεντιάσετε και µε τους κατοίκους, µε τους εργαζό-
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µενους και να την ξαναδούµε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο.
Σήµερα είναι τέλος Μαρτίου, 31 Μαρτίου. Θυµάστε τι είχε πει
ο Πρωθυπουργός πριν από τα Χριστούγεννα; «Τέλος Μαρτίου θα
έχουν εµβολιασθεί δύο εκατοµµύρια Έλληνες», όχι θα έχουν
υπάρξει δύο εκατοµµύρια εµβολιασµοί, θα έχουν εµβολιασθεί,
δηλαδή θα έχουν κάνει και την πρώτη και τη δεύτερη δόση όπου
απαιτείται. Γιατί το είπατε αυτό; Είχατε άλλα δεδοµένα τότε; Γιατί
κάνετε αυτό το εµπόριο ελπίδας στα ζητήµατα που αφορούν την
ίδια τη ζωή, την υγεία των πολιτών;
Και έχουµε φτάσει σήµερα, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρώπη, να έχει καταρρεύσει η εµβολιαστική πολιτική.
Δεν αναφέροµαι στον τρόπο λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων, όπου πηγαίνει καθένας µε το ραντεβού του, γιατί αυτό κάθε
φορά µάς λέτε ως πετυχηµένο εµβολιασµό. Όµως, πόσο πετυχηµένος µπορεί να είναι ένας εµβολιασµός που η αποτελεσµατικότητά του έχει οδηγήσει σε τόσο χαµηλά ποσοστά εµβολιασµού
και βλέπετε ότι πηγαίνουµε προς την τουριστική σεζόν και είµαστε
ανοχύρωτοι απέναντι στην πανδηµία;
Αποτύχατε! Αποτύχατε µε όλη τη σηµασία της λέξης. Έναν
χρόνο µετά «κολυµπάτε» στην αποτυχία της διαχείρισης της πανδηµίας, διότι δεν υπήρξε ολιστικό και αποτελεσµατικό σχέδιο,
αλλά µέτρα αντιφατικά, ενώ δηµιουργήσατε ψεύτικες προσδοκίες
στους πολίτες στο πεδίο της υγείας, στην οικονοµία, στους εµπόρους µε τα «ανοίγουµε, κλείνουµε», µε το ότι στα επτακόσια κρούσµατα πηγαίναµε σε σκληρό lockdown, ενώ στις τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια σαράντα κρούσµατα ανοίγουµε ξανά, αλλά χωρίς να ξέρουµε αν όντως θα ανοίξουµε.
Και τι προσπαθούµε να κάνουµε για όλα αυτά, όταν αντιλαµβάνονται ότι έχει αποτύχει η διαχείριση της πανδηµίας; Προσπαθούµε για άλλη µία φορά να ρίξουµε την ευθύνη στους πολίτες.
Το νέο «όχηµα» για να ρίξουµε τις ευθύνες τους πολίτες είναι τα
self-test, που είναι το άλλοθι τελικά της απραξίας σας και της ανικανότητάς σας, το άλλοθι για να µην υιοθετήσετε µια πολιτική
που σας την είχαµε εγκαίρως επισηµάνει, όπως το να κάνετε στοχευµένα τεστ στους εργασιακούς χώρους. Κάνατε µία επιδηµιολογική µελέτη, µία ιχνηλάτηση στους εργαζόµενους στα
σουπερµάρκετ, που δεν σταµάτησαν να δουλεύουν ούτε για µία
ώρα; Ξέρουµε πόσα είναι τα κρούσµατα στους συγκεκριµένους
χώρους; Διότι ακούµε τροµακτικά νούµερα, αλλά δεν υπάρχει
κανείς να µας πει. Εκεί υπάρχει πλέον µια «γυάλα» και δεν µαθαίνουµε τι γίνεται.
Είδατε τι γίνεται στο µετρό της Αθήνας; Το είδατε και δεν κάνατε τίποτα. Είδατε τι γίνεται στα τριακόσια λεωφορεία «φίλων»
σας που µας φέρατε µε leasing, τα οποία έχουν κλειστά παράθυρα και που τα συστήµατα εξαερισµού λειτουργούν ως υπερµεταδότες; Και έρχεστε να µας πείτε ότι φταίνε πάλι οι πορείες;
Πάλι τα ίδια θα ακούσουµε, όταν πουθενά στον κόσµο, αλλά ούτε
και εδώ, δεν υπάρχει σηµαντική επιβάρυνση από τις πορείες,
αφού το συνολικό άθροισµα αυτών που κατέβηκαν στις πορείες
για κάθε είδους λόγο -η πολιτική σας τους έβγαλε στους δρόµους- δεν συγκεντρώνει αριθµητικά το νούµερο όσων κινούνται
από τις 12.00’ έως τις 14.00’ στη µία γραµµή του µετρό; Ή µήπως
δεν είναι έτσι; Και για όλα αυτά δεν έχετε να πείτε τίποτα.
Λέτε, λοιπόν, «self-test». Αυτό που γίνεται τελικά είναι self-test
στην ευθύνη των πολιτών, χωρίς να υπάρχει καµµία µέριµνα για
το πώς θα τα διαχειρίζονται αυτά και αν θα καταγράφονται. Και
ο δείκτης θετικότητας στο 5,5%, όταν το 4% είναι το όριο συναγερµού. Είµαστε χειρότεροι στην κατάταξη και από τη γειτονική
µας Βουλγαρία. Και το λέω, επειδή δεν φηµίζεται για κανένα σηµαντικό σύστηµα υγείας. Επίσης, τις τελευταίες µέρες έχουµε
υποχωρήσει είκοσι θέσεις µε βάση το «BLOOMBERG» στον δείκτη θετικότητας, ενώ και τα ποσοστά των θανάτων ανά εκατοµµύριο στην Ελλάδα είναι ένας αρνητικότατος δείκτης. Μήπως θα
µας πείτε πάλι για τους µέσους όρους, για τότε που τα κρούσµατα ήταν δεκατρία την ηµέρα; Θα παίζουµε µε τα νούµερα,
για να κοροϊδέψετε ποιον; Αυτή είναι µια τεράστια ευθύνη!
Όµως, δεν φτάνουν όλα αυτά. Αντί να έχουµε ένα αποτελεσµατικό σχέδιο στήριξης, δεν έχουµε µόνιµες προσλήψεις, ενώ
στέκεστε εµµονικά απέναντι στην ιδέα στήριξης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας, γιατί είναι δηµόσιο και γιατί εµµονικά έχετε
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αλλεργία προς το δηµόσιο. Και πάτε στις απευθείας αναθέσεις.
Για σταθείτε, ρε παιδιά! Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις,
που έχουν µια λογική στις έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις,
όταν αυτές οι έκτακτες καταστάσεις είναι εδώ και έναν χρόνο
τώρα, σχετικοποιείται η έννοια του έκτακτου. Υπάρχει ανάγκη για
προγραµµατισµό. Ή µήπως θα µας πείτε πως τον Νοέµβριο πιστεύατε ότι στο τέλος Μαρτίου θα είχαµε ξεµπερδέψει; Εδώ
τώρα λένε ότι αυτή η υπόθεση θα µας συνοδεύει και το 2022. Τι
θα µας λέτε τότε; Έτσι θα πηγαίνουµε; Με απευθείας αναθέσεις
στους «ηµετέρους»;
Μπορούµε να σας έχουµε εµπιστοσύνη, όταν είδαµε τα παραδείγµατα των περιβόητων «σκόιλ ελικίκου» -το λέω για όσους
είστε από το Υπουργείο Εργασίας-, των προγραµµάτων κατάρτισης και εξαπάτησης; Μπορούµε να σας έχουµε εµπιστοσύνη,
όταν δώσατε στις εταιρείες που φτιάχνουν αλουµίνιο να φτιάξουν τις µάσκες, οι οποίες ήταν σαν κουκούλες; Μπορούµε να
σας έχουµε εµπιστοσύνη, όταν µας λέγατε ότι είναι δωρεάν οι
υπηρεσίες της «CISCO» και αποδείχθηκε ότι τις έχουµε ακριβοπληρώσει και κάνατε αυτό το ανοσιούργηµα για τον σύγχρονο
κόσµο, να δώσετε δηλαδή δωρεάν τα προσωπικά δεδοµένα;
Αυτό είναι µεγάλη ευθύνη! Αυτό δεν έχει τιµή. Τα προσωπικά δεδοµένα είναι θέµα δηµοκρατίας, είναι θέµα δικαιωµάτων. Μπορούµε να σας έχουµε εµπιστοσύνη, όταν στις 2 Φεβρουαρίου
εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, µας λέγατε για tablet στους µαθητές,
ότι έχουν πάει σε κάθε µαθητή, ενώ τα voucher δίνονται τώρα,
που τελειώνει η χρονιά; Δεν είστε ψεύτες και υποκριτές; Είστε!
Μην παρεξηγείστε, λοιπόν, όταν σας τα λέµε. Μην παρεξηγείστε!
Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο κάθε είδους αυταρχισµός.
Σας το είπε και πριν ο κ. Ξανθός. Επειδή ο κ. Καταραχιάς τόλµησε να µιλήσει για όλα αυτά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αντιµετώπισε την απόλυση. Ωραία, λοιπόν, µας περισσεύουν οι
γιατροί. Μας περισσεύουν και µπορούµε και να τους απολύουµε,
γιατί µας ενοχλούν όταν λένε την αλήθεια.
Γιατί, λοιπόν, αυτή την περιβόητη ανάθεση που θα κάνετε για
τα self-test δεν την κάνει κάποιος φορέας υγείας, όπως, για παράδειγµα, το Υπουργείο Υγείας; Γιατί η Πολιτική Προστασία; Δεν
υπάρχει εµπειρία στο αρµόδιο Υπουργείο; Τώρα ιδρύθηκε, όπως
η Πολιτική Προστασία; Διότι προφανώς υπάρχει ένα «συστηµατάκι», το οποίο θέλει να βολεύει και το οποίο είναι έτσι στηµένο
και προσανατολισµένο για να κάνει «δουλίτσες».
Εκεί λοιπόν, όµως, που δεν υπάρχουν ΜΕΘ για τους πολίτες
και παρ’ όλο που µας λέγατε ότι είναι λυµένο το θέµα αυτό…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Τι «δουλίτσες»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ήρεµα, αγαπητέ
Υπουργέ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Για τη «SIEMENS» µάς είπατε…(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εντάξει, εντάξει, σας
είπαµε. Μα, τολµάτε να µιλάτε µετά από όλα αυτά; Σας είπα ότι
κοροϊδέψατε τον λαό µε τα «σκόιλ ελικίκου» και µε τη «CISCO».
Και λέτε να σας έχουµε εµπιστοσύνη; Ε, όχι, ρε παιδιά, υποχρέωσή µας είναι να ανακαλύπτουµε τα ψεύδη σας και τις αναθέσεις
σας προς τους «ηµετέρους». Υποχρέωσή µας είναι! Δεν κολυµπάµε όλοι στην ίδια κολυµβήθρα, τι να κάνουµε; Τα πεπραγµένα
σας µιλάνε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ούτε εµείς…(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όµως, εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
θα σας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Σας έλεγα, λοιπόν, ότι
εκεί που δεν υπάρχουν ΜΕΘ για τους πολίτες, φαίνεται ότι στις
ΜΕΘ και «διασωληνωµένες» θα είναι διαρκώς οι επιχειρήσεις,
διότι η πολιτική που έχετε ακολουθήσει µέχρι τώρα, και µε βάση
και το τελευταίο πακέτο στήριξης, είναι αδιέξοδη. Η ύφεση έχει
φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, επειδή ακριβώς εσείς αρνηθήκατε
να στηρίξετε την εργασία και τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι η λογική που θέλει να βλέπει την πανδηµία ως ευκαιρία αναδιάρθρωσης, αλλά κάνοντας το λιγότερο δυνατό, έχοντας δη-
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λαδή τις επιχειρήσεις πραγµατικά µε το σταγονόµετρο στη ζωή
και χωρίς να υπάρχει προοπτική να σταθούν στα πόδια τους όταν
ανοίξει κάπως η αγορά. Και αυτό, γιατί αφήσατε εγκαταλελειµµένους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αντίθετα, βλέπουµε ότι
στους άλλους τοµείς πάτε να εξυπηρετήσετε µια συγκεκριµένη
λογική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι, για παράδειγµα, στις λαϊκές αγορές. Τι δουλειά
έχουν τα σουπερµάρκετ στις λαϊκές αγορές; Τι δουλειά έχει να
είναι σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ΣΔΙΤ, η ευθύνη
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εκεί που τόσα χρόνια η λαϊκή
καρδιά της Ελλάδας, η λαϊκή οικογένεια σιτίζεται φθηνότερα;
Γιατί πρέπει να µπούνε εκεί οι οργανωµένες αλυσίδες και τα σουπερµάρκετ; Γιατί παίρνετε την ευθύνη των λαϊκών αγορών από
τους δήµους; Γιατί;
Πάµε παρακάτω. Μας λέτε για ανάπτυξη και για Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά το Ταµείο Ανάκαµψης προσδιόρισε τα ποσά στον
ευρωπαϊκό χώρο οκτώ µήνες πριν και µη υπολογίζοντας ότι
έχουµε καβατζάρει τον χρόνο και συνεχίζουµε. Δεν φτάνει. Αυτά
είναι τα µεγάλα προβλήµατα που θα πρέπει να θέσετε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι να είστε ουραγοί, να αποδέχεστε την
πιο καθυστερηµένη λογική που υπάρχει. Και πρόκειται για τη λογική που είναι ενάντια στις ανθρώπινες ανάγκες, η λογική προστασίας της «πατέντας», δηλαδή των κερδών. Σε αυτά δεν είπατε
τίποτα!
Επίσης, τι γίνεται µε την περίπτωση της «ΠΙΤΣΟΣ», που τώρα
φεύγει µετά από τόσα χρόνια; Εσείς είχατε κάνει µια συµφωνία
το 2012.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Σκουρλέτη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ωραία, λοιπόν, η ανάπτυξη, αλλά είναι η ανάπτυξη για τους λίγους.
Και επειδή ακριβώς γίνεται πλέον κατανοητό, ορατό, ποιους
εξυπηρετείτε, να είστε βέβαιοι ότι αυτό που βλέπετε τώρα στις
δηµοσκοπήσεις, που κατρακυλάει η απήχηση της Κυβέρνησής
σας, θα πολλαπλασιασθεί στην πραγµατικότητα. Ο λαός θα σας
στρέψει την πλάτη του και θα το κάνει διότι πρέπει να σωθεί.
Έχει αίσθηµα αυτοσυντήρησης αυτός ο κόσµος. Γι’ αυτό θα σας
στείλει από εκεί που ήρθατε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκουρλέτη.
Τον λόγο έχει τώρα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Μιχαηλίδου.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο προωθούνται επτά διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με το άρθρο 95 επεκτείνεται το πρόγραµµα
ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», εν όψει βέβαια της εξέλιξης της πανδηµίας µέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2021. Παράλληλα επεκτείνεται και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό. Επίσης χορηγείται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την περαιτέρω χρονική επέκταση
του µηχανισµού αυτού εάν χρειασθεί.
Με τα άρθρα 96 και 97 παρατείνεται η κάλυψη από τον κρατικό
προϋπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα ή σε
τουριστικά καταλύµατα δωδεκάµηνης λειτουργίας που συµµετέχουν και αυτά στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Με τον
ν.4714/2020 προβλεπόταν ότι η κάλυψη αυτή θα διαρκούσε µέχρι
τις 31 Μαρτίου του 2021, δηλαδή σήµερα. Ήδη, εν όψει των νέων
δεδοµένων για την πανδηµία, κρίνεται απαραίτητο να επεκταθεί
η κάλυψη αυτή µέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2021. Επίσης χορηγείται εξίσου νοµοθετική εξουσιοδότηση για περαιτέρω χρονική
επέκταση αυτής της κάλυψης, εφόσον αυτό χρειασθεί.
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Επίσης µε τροπολογία που καταθέτουµε σήµερα προωθούνται
δύο ρυθµίσεις.
Με την πρώτη δύναται να επιβάλλεται σε τοµείς της αγοράς
που επαναλειτουργούν, όπως στους κλάδους του λιανεµπορίου,
του επισιτισµού, του τουρισµού, των µεταφορών, της εκπαίδευσης µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρµόδιων Υπουργών, υποχρέωση για προληπτικό ή περιοδικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.
Mε τη δεύτερη ρύθµιση εισάγεται πρόβλεψη για το δώρο
Πάσχα των εργαζοµένων που είναι σε αναστολή. Ειδικότερα, σε
περίπτωση εργαζοµένων που κατά το προηγούµενο τρίµηνο ορισµένο χρονικό διάστηµα ήταν σε αναστολή και έτερο χρονικό
διάστηµα εργάζονταν κανονικά, για το µεν διάστηµα της αναστολής θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα απευθείας στους λογαριασµούς των εργαζοµένων και για το διάστηµα που εργάζονταν θα
καταβληθεί κανονικά το ποσοστό που αναλογεί στο δώρο για τις
ηµέρες που εργάστηκαν από τον εργοδότη τους.
Με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 παρατείνονται οι τρέχουσες συµβάσεις ορισµένου χρόνου µέσα σε όλους τους προνοιακούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο µας, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έτσι διατηρούµε αµείωτη τη θωράκιση των δοµών µας.
Άκουσα πριν τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να λέει ότι η Κυβέρνηση µας έχει αλλεργία
στο δηµόσιο. Όχι. Όχι µόνο αλλεργία στο δηµόσιο δεν υπάρχει,
αλλά το δηµόσιο έχει ενισχυθεί όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια
µέσα σε έναν χρόνο πανδηµίας. Συγκεκριµένα στους δικούς µας
φορείς ποτέ τα τελευταία δέκα χρόνια οι δηµόσιοι προνοιακοί
φορείς δεν είχαν τόσους εργαζόµενους. Έχουµε ένα τρίτο παραπάνω εργαζόµενους ειδικού σκοπού λόγω COVID, έκτακτο
προσωπικό σε γιατρούς, νοσηλευτές, φροντιστές, νοσοκόµους,
έτσι ώστε να θωρακίσουµε τις δοµές µας και να λειτουργούν και
για τους ωφελούµενους, αλλά και για τους εργαζόµενους ακριβώς µε τον τρόπο που χρειάζεται.
Οπότε, ακριβώς επειδή πιστεύουµε στο δηµόσιο, προωθούµε
αυτές τις δύο τροπολογίες, οι οποίες κάνουν τα εξής: Το ένα
είναι ότι µε το πρώτο άρθρο παρατείνουµε την ισχύ των συµβάσεων του επικουρικού προσωπικού έως ότου υπάρξει η οριστική
πρόσληψη και η ανάληψη υπηρεσίας από το µόνιµο προσωπικό,
που εµείς πάλι τρέξαµε µέσω ΑΣΕΠ. Πρόκειται για τριακόσιες
εξήντα θέσεις σε όλες τις δοµές µας σε όλη την Ελλάδα. Οπότε
παρατείνουµε τις συµβάσεις του επικουρικού προσωπικού έως
ότου υπάρξει η οριστική πρόσληψη. Δεύτερον, παρατείνουµε για
άλλο ένα εξάµηνο αυτούς τους πεντακόσιους εργαζόµενους που
σας είπα πριν, τους εργαζόµενους που φροντίζουν την αδιάλειπτη και αποτελεσµατική λειτουργία των δοµών µας, τους πεντακόσιους εργαζόµενους που αύξησαν κατά ένα τρίτο το στελεχικό
δυναµικό των προνοιακών δοµών µας. Γι’ αυτούς που ξεκίνησαν
τον Μάρτιο του 2020 εξασφαλίσαµε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
και δώσαµε πίσω τα χρήµατα στον κρατικό προϋπολογισµό για
το πρώτο εξάµηνο, διασφαλίσαµε τρίτο εξάµηνο και τώρα µέχρι
το τέλος του Σεπτεµβρίου του 2021 µε το άρθρο αυτό αυτοί οι
πεντακόσιοι γιατροί, νοσηλευτές, φροντιστές στα προνοιακά
ιδρύµατα µε τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας θα είναι εκεί,
για να θωρακίζουν τη δηµόσια υγεία και το επίπεδο των υπηρεσιών που θέλουµε για τις δοµές µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στον δεύτερο κύκλο των οµιλητών, µε
πρώτο τον κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Θα µιλήσουν δύο Βουλευτές και αµέσως µετά θα έχετε τον λόγο.
Τώρα θα µιλήσει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, µετά η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και πριν ή µετά τον κ. Μπουκώρο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Πείτε
µου µόνο αν θέλετε πριν ή µετά τον κ. Μπουκώρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μαραβέγια,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή χρησιµοποιήσατε µία λέξη, µια φράση «µαθήµατα για εµπόριο ελπίδας»
δήθεν, η Νέα Δηµοκρατία δεν το δέχεται αυτό σε καµµία περίπτωση από την παράταξη που θα έλυνε όλα τα προβλήµατα
αυτής της χώρας µε έναν νόµο και ένα άρθρο.
Και ακόµα σηµαντικότερο, αγαπητέ µου κύριε Υπουργέ, επειδή
αναφερθήκατε και εσείς στον γιατρό που τελειώνει σήµερα η
σύµβασή του και είναι ένα τυπικό γεγονός, θα σας στείλω όταν
κατέβω από το Βήµα το βίντεο που υπάρχει αναρτηµένο στο διαδίκτυο, που µε προπηλακίζει -γιατί έχω προσωπική εµπειρία µε
τον συγκεκριµένο γιατρό- γιατί ήθελα απλώς το αυτονόητο, να
πω την άποψή µου µου δηµοκρατικά και τίποτα περισσότερο.
Προπηλακίζει και περιγελάει εκλεγµένο εκπρόσωπο του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο συγκεκριµένος γιατρός, αυτή
είναι η δηµοκρατική του ευαισθησία και υπάρχουν και υπόνοιες
ότι µπορεί και να έσπειρε και τον κορωνοϊό µέσα στο νοσοκοµείο
που εργαζόταν και προν άκρην καιρού δεν διενεργήθηκε ποτέ η
ΕΔΕ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Έλεος! Δεν ντρέπεσαι, συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Μη µε διακόπτετε, κύριε
Ξανθέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ντροπή σου! Να το πάρεις πίσω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Υπάρχουν δηµοσιεύµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Ξανθέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Μη µε διακόπτετε. Μην αυξάνετε τον τόνο της φωνής σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ντροπή σου! Δεν ντρέπεσαι; Διασπείρουµε τον κορωνοϊό, λοιπόν! Δεν ντρεπόµαστε λίγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Θα συνεχίσω και θα πω την
άποψή µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Με τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα;
Έλεος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Αυτό ακριβώς έκανε και ο εν
λόγω συνάδελφος, αυτό έκανε και ο εν λόγω γιατρός. Προσπαθούσε να φιµώσει την αντίθετη άποψη και την αντίθετη φωνή.
Θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος κινείται µε αυτόν τον τρόπο,
προσπαθώντας να διακόψει τον συνοµιλητή του, χωρίς να τον
αφήσει να εκφράσει την άποψή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ξανθέ, µπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά δεν σας αφορά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Είναι ντροπή! Είναι ντροπή να µιλάει έτσι
συνάδελφος και γιατρός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Δεν
τελείωσα. Αυτό που κάνετε απαγορεύεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Δεν µπορεί να υπάρχει προνόµιο υψώµατος της φωνής από ορισµένους συναδέλφους και
άλλοι να µην το έχουν. Όλοι έχουµε τα ίδια δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ηρεµήστε, παρακαλώ, κύριε Μαραβέγια.
Ο κ. Ξανθός γιατί έφυγε; Δεν πρέπει να παραβιάζεται ο Κανονισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Γιατί δεν αντέχει να
ακούει τέτοια πράγµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν ήταν προσωπικό το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Υπάρχουν δηµοσιεύµατα,
κύριε Σκουρλέτη. Να τα πληροφορηθείτε προτού εκφραστείτε.
Μπορείτε να δείτε και τα βίντεο και να δείτε και λίγο το ποιόν του
συγκεκριµένου γιατρού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μαραβέγια,
σας παρακαλώ.
Όλοι κρίνονται. Δεν αφορά κανέναν προσωπικά. Αν κάποιος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Βλέπαµε, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, κύριε
Μαραβέγια.
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Εάν κάποιος, κύριε Σκουρλέτη, και ο κ. Ξανθός, νοµίζει ότι θίγεται, µπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια για προσβολή της
προσωπικότητάς του. Αλλά δεν είναι θέµα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όχι, απλώς να πω ότι
είναι ο ορισµός της πολιτικής δίωξης, κύριε Πρόεδρε. Είναι ο ορισµός της πολιτικής δίωξης, κύριε Πρόεδρε, αυτό! Αυτό είναι. Η
Κυβέρνηση διώκει πολιτικά, κύριε Πρόεδρε. Περί αυτού πρόκειται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Άποψή σας. Μία τυπική διαδικασία. Δεν υπάρχει καµµία πολιτική δίωξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εσάς τι σας νοιάζει τώρα αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Είναι πολιτική δίωξη
αυτό. Γι’ αυτό. Και συµβαίνουν αυτά το 2021! Πολιτικές διώξεις
από τη Νέα Δηµοκρατία. Περί αυτού πρόκειται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αφήστε το αυτό.
Δεν έχετε δίκιο να…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Και δίκιο να είχατε και άδικο
να είχατε, κυρίως δεν είχατε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό. Δεν
έχετε δίκιο να διακόπτετε. Όλοι κρίνονται εδώ για ό,τι λέγεται.
Όποιος νοµίζει ότι θίγεται, υπάρχουν και τα δικαστήρια για να
προσφύγουν και κατά το ποινικό µέρος και έχουµε την αστική
αποζηµίωση για προσβολή της προσωπικότητας. Συνεπώς, σας
παρακαλώ πολύ, ηρεµήστε.
Κύριε Μαραβέγια, παρακαλώ και εσείς µε χαµηλότερους τόνους συνεχίστε την παρέµβασή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Επί µέρες, λοιπόν, βλέπουµε
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ξέρει ούτε τι λέει αλλά ούτε και ενδιαφέρεται να µάθει. Βλέπαµε τις γνωστές «ασώµατες κεφαλές» να
παρελαύνουν στα κανάλια λέγοντας ότι τα αναγκαία self-test θα
µας τα προµηθεύσει µία και µοναδική εταιρεία και µάλιστα την
αποκαλούσαν «SIEMENS». Τελικά αποδείχθηκε ότι οι ενδιαφερόµενοι είναι τριάντα ένας, δεν είναι ένας. Όχι µόνο είναι τριάντα
ένας, αλλά µέσα σε αυτούς δεν συγκαταλέγεται καν η
«SIEMENS».
Μήπως ακούσαµε και καµµιά συγγνώµη ή µία ανάκληση όλων
αυτών των γελοιοτήτων περί στηµένου διαγωνισµό; Σε καµµία
περίπτωση. Τίποτα απολύτως. Και αυτό δεν είναι απλά προσωπικό πρόβληµα µερικών δεκάδων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που
έχουν εθιστεί στην εποχή που ερχόντουσαν η µία µετά την άλλη
οι ασυναρτησίες. Ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει συνολικά και σταθερά την πολιτική γραµµή τού «ό,τι να ’ναι » και δεν ξέρει τι λέει.
Αλλά δεν τον πειράζει, γιατί δεν ενδιαφέρεται ούτε για την επιστηµονική γνώση ούτε για την αλήθεια. Προσπαθεί µόνο να κερδίσει κάποιες στιγµιαίες εντυπώσεις, όπως και ο κ. Τσίπρας που
βγήκε πριν από λίγες ηµέρες να πει ότι συνελήφθη επί των ηµερών του ο Χριστόδουλος Ξηρός, όταν όλοι ξέρουµε ότι αυτό συνέβη επί Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα µε Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη τον Βασίλη Κικίλια. Συµπέρασµα ακόµα τραγικότερο:
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται µε κανένα κοινωνικό πρόβληµα. Δεν
έχει να προτείνει τίποτα απολύτως και δεν ενδιαφέρεται.
Χαρακτηριστική περίπτωση και ο κ. Πολάκης και η πανδηµία,
όταν πιέστηκε το άλλο προσωπείο του κ. Τσίπρα, και κατηγόρησε
τη Νέα Δηµοκρατία σαν την «παράταξη των µαυραγοριτών». Καταλαβαίνω βέβαια το πρόβληµά του, όπου µπορεί κάποιος να
κάνει κριτική. Και τι κριτική να κάνει στα εκατοµµύρια δωρεάν
τεστ κατά του κορωνοϊού που διαθέτει η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας σε όλους τους Έλληνες; Φυσικά και δεν µπορεί να
πει κανείς απολύτως τίποτα. Γι’ αυτό και ανακατέψατε, κύριε Πολάκη, λίγο Κολοκοτρώνη, λίγο Βελουχιώτη, λίγο από όλα. Πρόκειται για φαινόµενο, αν µου επιτρέπετε, πολιτικής παράκρουσης
που γεννά η δηµοσκοπική σας απελπισία, γιατί και σε αυτό αναφερθήκατε.
Αλλά ας όψεται, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και η προϊούσα αποκόλλησή σας από
την πραγµατικότητα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά θέλω τον λόγο επί
προσωπικού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά
δηµιουργούν ένα διπλό βάρος στη Νέα Δηµοκρατία, καθώς πρα-
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κτικά δεν υπάρχει εισήγηση για το παρόν νοµοσχέδιο από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Για να καλύψουµε, λοιπόν, αυτό το κενό, καλούµαστε να µιλήσουµε για ένα πλήθος διατάξεων εκ των οποίων αναγκαστικά
πρέπει να περιοριστώ σε εκείνες που αφορούν τον χώρο της
υγείας και ειδικά τις ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση του δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας.
Χορήγηση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό από τους θεράποντες γιατρούς. Αποστολή
φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες. Δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού για τη µετακίνηση από τις τοπικές µονάδες
υγείας. Δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού από τον ΕΟΔΥ. Και
µετακινήσεις για την κάλυψη όλων των εκτάκτων αναγκών. Παράταση των συµβάσεων των οικογενειακών γιατρών, των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των ειδικευµένων γιατρών και
την απασχόληση ιδιωτών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών. Διευκόλυνση των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισµών για την αγορά υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων και µέσων ατοµικής προστασίας, όπως και εκείνες της
αποδοχής δωρεών υπέρ του ΕΣΥ. Διευρύνεται η δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συµβεβληµένες µε τον
ΕΟΠΥΥ µονάδες του ιδιωτικού τοµέα. Ρυθµίσεις που προβλέπουν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ΕΟΔΥ,
λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας που επέφερε η έκτακτη
ανάγκη της δηµόσιας υγείας. Εξασφάλιση του ακατάσχετου και
αφορολόγητου της αµοιβής των ιδιωτών γιατρών που θα απασχοληθούν στα δηµόσια νοσοκοµεία για την κάλυψη των αναγκών στη δηµόσια υγεία. Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων επτά
µέρες την εβδοµάδα και δυνατότητα να στελεχώνονται από επισκέπτες υγείας, µαίες και βοηθούς νοσηλευτές. Τέλος, µε τις
διατάξεις του πρώτου µέρους θεσµοθετείται η δυνατότητα διάθεσης σε όλους τους Έλληνες από τα ιδιωτικά φαρµακεία προϊόντων διενέργειας των self- test για τον κορωνοϊό. Διανοµή µε
δωρεάν κρατική µέριµνα σε κάθε κάτοχο ΑΜΚΑ ή του αντίστοιχου προσωρινού αριθµού για έλεγχο κάθε εβδοµάδα, που θα
προορίζεται για ατοµική χρήση, χωρίς την ανάγκη διενέργειας
του τεστ από επαγγελµατία υγείας.
Σ' ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, το δεύτερο µέρος των διατάξεων που σχετίζονται µε το Υπουργείο Υγείας, θα ήθελα να
σταθώ στη ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν την επιτροπή
διαπραγµάτευσης και ειδικότερα την εξειδίκευση µέσω υπουργικής απόφασης των κριτηρίων καθορισµού της ασφαλιστικής
τιµής αποζηµίωσης ανά κατηγορία φαρµάκου, την έκταση συµµετοχής των ασφαλισµένων και τον τρόπο κάλυψης ανά κατηγορία διαφοράς ανάµεσα στην τιµή αποζηµίωσης και τη λιανική
τιµή του φαρµάκου. Ποιος ξέρει; Μπορεί ακόµα και για αυτή τη
διάταξη να ακούσουµε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί σκάνδαλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µάλιστα χθες µάς ενηµερώσατε µέσω του Αρχηγού σας,
κύριοι συνάδελφοι, ότι αν έρθετε ξανά στην εξουσία δεν θα ξέρετε από πού να ξεκινήσετε και πού να τελειώσετε µε τις προανακριτικές επιτροπές για σκάνδαλα. Βυθιζόµενος, όµως, στο
πολύ µακρινό παρελθόν χθες ο Αρχηγός σας έφτασε στο σηµείο
να κατηγορήσει την οικογένεια Μητσοτάκη ότι οδήγησε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά, µάλλον για να εκφράσει έτσι τους προσωπικούς του
φόβους σε σχέση µε τον στενό του συνεργάτη. Κάτι βέβαια πολύ
σηµαντικό που διέφυγε από τον κ. Τσίπρα -ο οποίος εδώ δεν τα
πάει καλά µε τα Μαθηµατικά, θα τα πηγαίνει καλά µε την Ιστορία;- είναι ότι πριν από τριάντα δύο χρόνια το κόµµα που έπαιξε
κοµβικό ρόλο στην παραποµπή του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ο
τότε Συνασπισµός, ο πολιτικός προπάτοράς σας. Εποµένως ας
κρατήσει και ο κ. Τσίπρας για τον εαυτό του τις πολιτικές απειλές
τύπου «ό,τι να ’ναι», εκτός και αν ετοιµάζεται ίσως και ο ίδιος να
στηρίξει την παραποµπή στο Ειδικό Δικαστήριο του κ. Παππά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η µελέτη των ασθενειών και της σοβαρότητάς τους µε επιστηµονικά κριτήρια γίνεται και πάντα µε τη
χρήση των όρων «νοσηρότητα» και «θνητότητα», είτε µας αρέσει
είτε όχι.
Όταν, λοιπόν, ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε χθες στην επιτροπή για µακάβριες συγκρίσεις, λασπολογεί
και κλείνει τα µάτια, όπως ουσιαστικά όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, µπροστά
στο γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε. Και πέτυχε να έχει απλώς µια
καλύτερη πορεία µέσα σε αυτή την παγκόσµια δίνη, µια καλύτερη πορεία από τις περισσότερες χώρες της υφηλίου. Και αυτό
η ελληνική κοινωνία το έχει πιστώσει και στην Κυβέρνηση και
στον Πρωθυπουργό προσωπικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι θέλετε, κύριε
Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πώς δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε! Θα
εφαρµόζουµε τον Κανονισµό. Δεν θα µιλάει εδώ όποιος θέλει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπε ότι είµαι σε παράκρουση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα µε ακούσετε
πρώτα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπε ότι είµαι σε παράκρουση. Δώσε µου
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας απέδωσε
µοµφή που περιέχει υβριστική συµπεριφορά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Φυσικά. Είπε ότι είµαι σε παράκρουση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Διαβάστε, σας παρακαλώ, το άρθρο 68.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δικαιολογήσω
το προσωπικό. Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Προεδρείο κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πρώτα θα το δικαιολογήσω και µετά θα
το κρίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν χρειάζεται.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ζητάω τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, θα έρθετε; Ελάτε, παρακαλώ. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, αφού δεν έρχεστε, προχωράµε παρακάτω!
Κύριε Μπουκώρο, σας παρακαλώ, πάρτε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο επί προσωπικού. Είστε υποχρεωµένος να µου τον δώσετε. Είστε υποχρεωµένος. Δώστε µου τον λόγο. Δεν θα µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει. Σας
εξηγώ ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Το Προεδρείο κρίνει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Μπουκώρο, πρέπει να µου επιτρέψετε να πάρω τον λόγο, για να δικαιολογήσω το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν είναι προσωπικό για τον Κολοκοτρώνη και τον Μακρυγιάννη να….
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δώστε µου τον λόγο να δικαιολογήσω το
προσωπικό. Θα το είχα πει ήδη.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
είναι αυτή η σειρά των οµιλητών. Εγώ έπρεπε να πάρω τον λόγο
και όχι ο κ. Μπουκώρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα έρθετε να µιλήσετε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Φυσικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Συγγνώµη, έχω έρθει στο Βήµα. Δεν
µπορώ να κατέβω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Αθανασίου, είστε υποχρεωµένος
να µου δώσετε τον λόγο επί προσωπικού για να το δικαιολογήσω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Διαβάστε το
άρθρο 68. Δεν σας απέδωσε µοµφή που περιέχει προσβολή.
Ελάτε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Αθανασίου, είναι φασιστικό αυτό
που κάνετε. Το καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελείωσε το θέµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δώστε µου τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, βάζω τον χρόνο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσατε να του δώσετε τον λόγο για ένα λεπτό να σας πει
επί του προσωπικού! Γιατί να δηµιουργηθεί ένταση µέσα στη
Βουλή;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο κ. Μαραβέγιας µε προσέβαλε. Με καταλαβαίνετε, ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας προσέβαλε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ το κρίνω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας είπε ότι ανακατέψατε τον Κολοκοτρώνη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε να σας πω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Να το απορρίψετε, αφού το υπερασπίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακούστε µε. Δεν
θα µιλάει όποιος θέλει. Προσωπικό δεν υπάρχει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Υπάρχει µια χαρά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Λέει ο Κανονισµός
ότι, εάν επιµένει ότι υπάρχει προσωπικό, πρέπει να ρωτήσω τη
Βουλή. Δεν υπάρχει. Θα ρωτήσω, δηλαδή, τώρα µόνο τους εισηγητές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ρωτήστε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωτήστε. Είµαστε αρκετοί να ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, δεν υπάρχει
προσωπικό.
Μισό λεπτό, κύριοι! Θα µου πείτε για τον Κανονισµό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν πω ότι είστε σε παράκρουση, δεν είναι προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό το «πανηγύρι» µε το προσωπικό -δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά- να
σταµατήσει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Να πει σε τι αναφερόταν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, δεν θα δώσω
τον λόγο, κυρία Παπανάτσιου! Μην επιµένετε!
Ο Πρόεδρος µπορεί να µη δώσει τον λόγο, αν κρίνει ότι δεν
υπάρχει προσωπικό. Πότε υπάρχει προσωπικό; Προσωπικό θεωρείται η µοµφή που περιέχει υβριστική εκδήλωση ατοµικά εναντίον του Βουλευτού. Δεν υπάρχει µοµφή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επιµένετε;
Πάµε, λοιπόν, µε τη διαδικασία. Ρωτάω τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, αφού το θέτετε έτσι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού το λέει αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Διαβάστε τον Κανονισµό.
Κύριε Βρούτση, κρίνετε ότι υπάρχει προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μάλιστα.
Κύριε Σκουρλέτη, κρίνετε ότι υπάρχει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Κατρίνης δεν
είναι εδώ.
Ρωτώ τη Βουλή. Ο κ. Καραθανασόπουλος δεν είναι εδώ.
Κύριε Βιλιάρδο, κρίνετε ότι υπάρχει προσωπικό, όπως ειπώθηκε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να το
κρίνω. Δεν ήµουν εδώ, αλλά θεωρώ σωστό να µιλήσει για τον
λόγο που έχει ζητήσει. Αν είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς, κατά
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πλειοψηφία, σύµφωνα µε την αρχή της δεδηλωµένης, κρίνεται
ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε; Δικό
σας άρθρο είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αν συνεχίσετε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού το λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τηρώ τον Κανονισµό. Εάν συνεχίσετε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ποιο άρθρο είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θέλω να σας
ανακαλέσω στην τάξη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Φέρε µου να το διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δώστε µου τον
Κανονισµό. Σας το είπα. Είναι το άρθρο 68 παράγραφος 3 και
επόµενα. Διαβάστε τα και, αν έχετε δίκιο, εγώ θα ζητήσω συγγνώµη.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχατε δώσει για ένα λεπτό τον λόγο. Ο
κ. Πολάκης, αφού το ζήτησε, είχε το δικαίωµα από τον Κανονισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σχολιάσω, κατ’
αρχάς, τον προηγούµενο συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας, τον
κ. Μαραβέγια, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την Αίθουσα. Με
την τοποθέτησή του νοµίζω ότι επιβεβαίωσε πλήρως ότι η απόλυση σήµερα του γιατρού του «Αγίου Σάββα» είναι πολιτική
δίωξη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ψέµατα και ζητήστε συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Διαβάστε τον Κανονισµό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είπατε ψέµατα και ζητήστε συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα σας ανακαλέσω στην τάξη…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, µισό λεπτό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πολάκη, θα προεδρεύσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να πάτε να συνεννοηθείτε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το άρθρο που είπατε ότι υπάρχει δεν
υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και είναι ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν ξέρετε τι σας
γίνεται!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι. Εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πηγαίνετε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πρώτον, µη µου κουνείς το δαχτύλι! Μη
µου κουνάς το δάχτυλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κάνετε λάθος!
Δεν σας κουνώ το δάχτυλο…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας λέω να πάτε
και να ρωτήσετε τον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το άρθρο που είπατε δεν υπάρχει. Ζητήστε συγγνώµη τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όχι, κύριε Πολάκη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει το άρθρο! Είστε «…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα σας ανακαλέσω στην τάξη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σας κατηγορώ ευθέως ότι είστε «…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Σκουρλέτη,
πείτε του να διαβάσει το άρθρο 68.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Το άρθρο που είπατε δεν υπάρχει. Ζητήστε συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πηγαίνετε, σας
παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτά είναι παρακµή! Αυτό που κάνετε
είναι παρακµή!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είστε άσχετος!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Παρακµή! Και ξέρετε ποιοι διανύουν παρακµή; Αυτοί που φεύγουν. Να το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Πολάκη,
είστε προβλέψιµος και ξέρετε γιατί; Διότι δεν έχετε ελευθερία
σκέψης, όχι εσείς, αλλά και άλλοι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι δεν έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν έχετε ελευθερία σκέψης και δεν θέλετε να πάτε να διαβάσετε. Ρωτήστε τον
κ. Σκουρλέτη -είναι εδώ- να διαβάσετε το άρθρο.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω ελευθερία σκέψης; Μου είπατε για άρθρο που δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνεις τι λέω, ναι ή
όχι; Δεν υπάρχει το άρθρο που λες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είστε άσχετος,
κύριε…
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, συνεχίστε.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
έπρεπε να είχε δοθεί ο χρόνος στον κ. Πολάκη, θα είχε πει το
προσωπικό και νοµίζω ότι δεν θα υπήρχε όλη αυτή η ένταση, που
ούτε εσείς συµβάλατε για να εκτονωθεί.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν και λέω ότι ο συνάδελφος, ο κ. Μαραβέγιας, έκανε µια επίθεση στον γιατρό που απολύεται σήµερα,
τον γιατρό του «Αγίου Σάββα», επιβεβαιώνοντας πλήρως ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη, όπως προηγουµένως είχε αναφέρει ο
κ. Ξανθός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε ίσως στο πιο σκοτεινό σηµείο της πανδηµίας, αλλά δυστυχώς και των µεγάλων οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών µετά από έναν χρόνο από
όταν ξεκίνησε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντοζαµάνη, στις 5 Μαρτίου, εδώ, σε
αυτή την Αίθουσα, όταν συζητούσαµε την επίκαιρη επερώτηση
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία για την πανδηµία και τη δυτική Αττική, σας είχαµε επισηµάνει τότε ότι ήδη έµπαινε η χώρα ξανά στο κόκκινο, ότι έπρεπε
τότε να παρθούν τα αναγκαία µέτρα και όσον αφορά στη στήριξη
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τις ΜΕΘ, την επίταξη του ιδιωτικού τοµέα, όσον αφορά στα αναγκαία τεστ που έπρεπε να γίνουν στους χώρους εργασίας.
Βέβαια τότε και εσείς και ο παριστάµενος Υπουργός Ανάπτυξης ήσασταν σε ένα κλίµα ότι όλα γίνονται σωστά, ότι όλα αυτά
δεν έχουν βάση και, µάλιστα, πηγαίνατε και δηµιουργούσατε
ξανά προσδοκίες -σας θυµίζω τότε, πριν από έναν µήνα- για το
άνοιγµα.
Θα ήθελα, λοιπόν, απλώς να πω τα στοιχεία, γιατί αυτά δεν
είναι στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ ότι οι δικοί σας Βουλευτές κάνουν αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Δεν είναι στοιχεία, λοιπόν, αντιπολιτευτικά. Είναι στοιχεία επίσηµα, δικά σας.
Στις 5 Μαρτίου τα κρούσµατα ήταν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε. Σήµερα, έναν µήνα µετά, είναι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα. Οι θάνατοι στις 5 Μαρτίου, που µιλούσατε εδώ,
µαζί µας, ήταν τριάντα δύο. Σήµερα είναι εβδοµήντα δύο. Οι διασωληνωµένοι στις 5 Μαρτίου ήταν τετρακόσιοι πενήντα ένας. Σήµερα είναι επτακόσιοι σαράντα ένας συνάνθρωποί µας.
Αυτά τα νούµερα αποτυπώνουν τη δική σας έλλειψη σχεδίου,
πόσο αποκοµµένοι από την πραγµατικότητα είστε, πόσο πολιτικά
λειτουργείτε µε βάση την επικοινωνία, η οποία πλέον από όπλο
γίνεται ο εγκλωβισµός και η παγίδα σας και, κυρίως, την εµµονή
στις επιλογές σας. Διότι, όταν εµείς σας λέγαµε για µόνιµες
προσλήψεις στο ΕΣΥ, το αρνιόσασταν και µετά προσπαθούσατε
εις µάτην να βρείτε ιδιώτες γιατρούς να καλύψετε τις ανάγκες
ατελέσφορα. Λέγατε «δεν έχουµε δυνατότητα να σπαταλάµε
λεφτά για ΜΕΘ και δεν χρειάζονται», που έλεγε ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Πέτσας, αλλά σήµερα είναι εκατό άνθρωποι που περιµένουν µε αγωνία αν µπορέσουν να…
Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν σας ακούω τώρα, θα µας απαντήσετε µετά, αν θέλετε.
Όταν σας λέγαµε ότι έπρεπε να γίνουν όλες οι αναγκαίες κινήσεις για επιτάξεις, βλέπουµε τον ιδιωτικό τοµέα να µη συµµετέχει σε αυτή την τόσο κρίσιµη στιγµή, να συνεχίζεται το ίδιο
αφήγηµα και όπως προηγούµενα και ο κ. Ξανθός και ο εισηγητής
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µας και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος σας είπαν, µε όλη
αυτή την υπόθεση µε τα self-test στην ουσία µεταθέτετε ξανά την
ατοµική ευθύνη στους ιδιώτες, στον κόσµο, αντί να αναλάβετε
τη δική σας ευθύνη να κάνετε συστηµατικά, επίσηµα, µαζικά, δωρεάν τεστ στους χώρους δουλειάς και παντού όπου υπάρχουν
προβλήµατα για κρούσµατα.
Τα self-test, όπως σας είπαν και οι συνάδελφοι προηγουµένως,
ούτε την ανάλογη αξιοπιστία έχουν -και αυτό σάς το λένε όλες
οι επιστηµονικές επιτροπές όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και
στην Ευρώπη- αλλά και κυρίως θα µπορούσαν να είναι συµπληρωµατικό στοιχείο, όχι όµως το βασικό σας όπλο σε αυτή την
τόσο δύσκολη στιγµή.
Και µακάρι να µην είµαστε, κύριε Υπουργέ, µετά από είκοσι
ηµέρες, παραµονές του Πάσχα και να σας λέµε τα ίδια πράγµατα, εγκαλώντας σας επειδή δεν κάνατε αυτά που πρέπει.
Στην οικονοµία και στα κοινωνικά θέµατα τα ίδια και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Παρατάσεις των ίδιων µέτρων,
που δεν έχουν σε κανέναν βαθµό αντιµετωπίσει τα οικονοµικά
και κοινωνικά προβλήµατα. Και µάλιστα τα µέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας µε τον κ. Χατζηδάκη δεν είναι απλώς επανάληψη. Στην ουσία έχουµε µείωση και αυτών των ανεπαρκών
µέτρων που είχαν ληφθεί για να στηριχθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ανοίγετε την πόρτα και στην ανεργία.
Το µόνο νεότερο που ήρθατε να κάνετε είναι κατ’ αναλογία µε
το δώρο του Πάσχα να δώσετε µειωµένο δώρο του Πάσχα στους
εργαζόµενους όχι στη βάση της ονοµαστικής αξίας, αλλά στη
βάση των πραγµατικών ωρών εργασίας. Αυτή είναι η αντίληψή
σας και έτσι πορεύεστε.
Είναι σαφές ότι η κατάσταση γίνεται συνεχώς χειρότερη. Τις
συνέπειες τις ζει καθηµερινά ο ελληνικός λαός. Είναι και ηµέρες
τώρα που ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει το νέο µεγάλο αφήγηµα
για το Ταµείο Ανάκαµψης και µίλησε και για διακόσιες χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας. Εδώ βέβαια τίθενται δύο θέµατα. Με τα
µέτρα και τον τρόπο που τα εφαρµόζετε είναι σαφές ότι αυτή τη
στιγµή εσείς συνεχώς υποσκάπτετε την ίδια την εργασία, πηγαίνετε σε απορρύθµιση µε τα µέτρα που έχει εξαγγείλει ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης ονειρεύεται θέσεις
εργασίας φθηνές, ελαστικές και χωρίς καµµία προστασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
κλείσω όσον αφορά τον χρόνο µου, παρ’ ότι πιστεύω ότι δικαιούµαι ένα λεπτό παραπάνω, µιλώντας για το άρθρο 80 του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 80 µιλάει για τις παρατάσεις όσον αφορά τις συµβάσεις των καθαριστριών που λήγουν, µέχρι να αναλάβουν αυτές
που έχουν βγει από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Εδώ αυτή τη
στιγµή σε αυτή την Αίθουσα οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι συντελείται εµπαιγµός και µια µεγάλη αδικία. Εκατόν σαράντα καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑΔΕ σήµερα
βγαίνουν στον δρόµο, λήγει το συµβόλαιό τους. Δεν υπάρχει
ακόµα καµµία πρόβλεψη για το τι θα γίνει µε αυτές τις γυναίκες.
Οφείλω να πω, γιατί θέλω να είµαι δίκαιη, ότι µια αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάδης και ο κ. Αλεξιάδης, πήγαµε στη συγκέντρωση των
καθαριστριών τη Δευτέρα που µας πέρασε και ανεβήκαµε στο
γραφείο του κ. Σταϊκούρα. Θέλω να το πω επίσηµα, ενώπιον της
Βουλής, ο κ. Σταϊκούρας µάς είπε ότι θα κάνει µια προσπάθεια.
Εµείς, λοιπόν, περιµένουµε να φανεί αυτή η προσπάθεια, αλλά
καλούµε και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη. Δεν θέλουµε
εδώ να είµαστε µεταξύ του Άννα και του Καϊάφα. Πρέπει να βρεθεί λύση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω διατελέσει και
Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης τους τελευταίους µήνες,
έβρισκε λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχει λύση: Να
υπάρξει κατ’ αρχάς τροπολογία για µια τρίµηνη παράταση -και
ελπίζω πραγµατικά ότι θα βρουν τη λύση ο κ. Σταϊκούρας µε τον
κ. Βορίδη- και στο ενδιάµεσο η δική µας πρόταση είναι να έρθει
επιτέλους µία προκήρυξη για µόνιµες θέσεις καθαριότητας για
όλον τον δηµόσιο τοµέα. Αυτό είναι το πρέπον, αυτό είναι το
σωστό. Και κυρίως να µη βγουν στον δρόµο σήµερα εκατόν σαράντα εργαζόµενοι του Υπουργείου Οικονοµικών.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Λιούπης, επίσης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφορικά µε τα self-test µέχρι
τώρα το πρόβληµα ήταν ότι θα τα αναλάβει η «SIEMENS» και
τώρα το πρόβληµα είναι η µειωµένη σε σχέση µε τα µοριακά τεστ
αξιοπιστία ή το γεγονός ότι µεταβιβάζεται η ευθύνη στους πολίτες; Γιατί; Είπε κανείς εδώ από την Αντιπολίτευση και µπορεί να
αποδείξει κάνοντας χρήση πραγµατικών στοιχείων ότι µπορεί να
γίνουν δέκα εκατοµµύρια µοριακά τεστ σε αυτή τη χώρα εβδοµαδιαίως;
Ας σοβαρευτούµε επιτέλους. Το κυνήγι των εντυπώσεων µπορεί να είναι πρόσκαιρα ωφέλιµο, αλλά µακροπρόθεσµα πλήττει
την αξιοπιστία και πλήττει την αξιοπιστία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που είναι παράγοντας αναγκαίος για την εύρυθµη
λειτουργία του πολιτικού µας συστήµατος.
Μας ταράξατε όλη την προηγούµενη εβδοµάδα ότι φέρνουµε
τα τεστ αυτοδιάγνωσης για να πάρει τη δουλειά η «SIEMENS»
και γίνεται ο διαγωνισµός µε προσυµβατικό έλεγχο, σπεύδουν
τριάντα µία εταιρείες να πάρουν µέρος στον διαγωνισµό και καµµία από τις τριάντα µία δεν είναι η «SIEMENS». Μέχρι πότε πια
αυτή η σκανδαλοθηρία; Μέχρι πότε πια αυτός ο πολιτικός οχετός;
Και εν πάση περιπτώσει, είναι η Ελλάδα η µόνη χώρα που θα
εφαρµόσει ευρείας κλίµακας αυτοδιάγνωση, προκειµένου να καταγραφεί και σε αυτή την τρίτη φάση η πανδηµία µε καλύτερο
τρόπο;
Είπε κανένα κυβερνητικό στέλεχος ότι τα self-test θα περιορίσουν την πανδηµία; Τα εµβόλια είναι αυτά που θα περιορίσουν
την πανδηµία. Και η αξιοποίηση των εµβολίων γίνεται στο έπακρο. Και συγκρινόµαστε µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πάντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν µπορείτε τη µία να επικαλείστε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας και την άλλη
να λέτε ότι µπορούµε να προµηθευτούµε και Sputnik και κινέζικα
εµβόλια κ.λπ.. Γιατί πήγατε και εσείς το 2015 να προµηθευθείτε
ρούβλια στη Μόσχα, αλλά «φάγατε πόρτα» κατά το κοινώς λεγόµενο. Ή είµαστε µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ό,τι θετικό
και αρνητικό συνεπάγεται αυτό, ή δεν είµαστε.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ορθή
διαχείριση των εµβολίων από τη χώρα µας, µε σχετικά γρηγορότερους ρυθµούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από τον
µέσο ευρωπαϊκό όρο σίγουρα, και ελπίζουµε ότι τον Απρίλιο και
τον Μάιο τα πράγµατα θα πάνε πολύ καλύτερα.
Η απόλυτα ορθή λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων, αυτό
είναι πανθοµολογούµενο, οφείλεται στην οργάνωση του Υπουργείου Υγείας και στο προσωπικό που εργάζεται εκεί. Δεν οφείλεται αποκλειστικά ούτε στον σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας
ούτε στις προσπάθειες του προσωπικού. Για να λειτουργήσει εύρυθµα η δηµοκρατία µας και η πατρίδα µας χρειάζονται συνέργειες και χρειάζεται ο καθένας από την πλευρά του να
αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Ας µη λαϊκίζουµε, λοιπόν. Δεν είναι
µαύρο-άσπρο τα πράγµατα.
Λέτε για την ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα της υγείας.
Εις ό,τι αφορά το προσωπικό, έχουν γίνει πάνω από δέκα χιλιάδες προσλήψεις. Δεν έχει δει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι
προκηρύσσονται θέσεις γιατρών που κηρύσσονται άγονες συνεχώς γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον;
Ένα παράδειγµα θα σας πω, µιας και είναι και συνάδελφοι από
τη Μαγνησία. Επικουρικό προσωπικό, έβγαλε προχθές η ΥΠΕ
Θεσσαλίας για δέκα νοσηλεύτριες και τρεις επισκέπτριες στο
Νοσοκοµείο του Βόλου. Ούτε µία αίτηση δεν έγινε για επισκέπτριες. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για νοσηλεύτριες. Καλύφθηκαν
και καλύπτονται συνεχώς.
Δεν ακούσατε τον Πρωθυπουργό πριν από δύο ώρες; Δεν τον
ακούσατε, αλήθεια, που παρουσίασε το πρόγραµµα, το σχέδιο
ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας 57 δισεκατοµµυρίων συν

10944

32 δισεκατοµµύρια ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, από
όπου θα υλοποιηθούν εκατόν εξήντα επτά µεγάλα έργα, δράσεις
και µεταρρυθµίσεις;
Δεν ακούσατε τι είπε για τον τοµέα της υγείας; Πλήρης ανακαίνιση και εκσυγχρονισµός όλης της υποδοµής του συστήµατος
υγείας, θεσµοθέτηση βοηθών για τους συµπολίτες µας που
έχουν ειδικές ανάγκες. Δεν ακούσατε τίποτε από όλα αυτά; Για
το πρόγραµµα «Κατ’ Οίκον Νοσηλείας» δεν ακούσατε τίποτε;
Πριν από δύο ώρες το είπε ο Πρωθυπουργός. Δισεκατοµµύρια!
Προσωπικό προσλαµβάνεται συνεχώς.
Ποια είναι η κριτική σας; Ότι δεν υπάρχουν πολλές προσλήψεις µόνιµων γιατρών. Σας είπα προηγουµένως ότι προκηρύσσονται θέσεις και κηρύσσονται άγονες πολλές από αυτές. Όσες
δεν κηρύσσονται, καλύπτονται. Το ίδιο και για επικουρικό προσωπικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό, συνεχώς. Έχει ξεπεράσει,
κύριε Υπουργέ, τις έντεκα χιλιάδες -αν θυµάµαι σωστά τα στοιχεία- το σύνολο του προσωπικού.
Το δεύτερο πεδίο συζήτησης για την πανδηµία ποιο είναι; Ότι
κάναµε πέντε µήνες lockdown και έχουµε τέσσερις χιλιάδες
κρούσµατα. Οι αριθµοί λένε την αλήθεια, αλλά έχουν και µία σχετικότητα. Επιβεβαιώνει κανείς υπεύθυνα και µε στοιχεία και µε
µεθοδολογία ότι, αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα µέτρα τους τελευταίους πέντε µήνες, θα είχαµε λιγότερα ή περισσότερα κρούσµατα; Μπορεί να το πει κανείς µε σοβαρότητα και βεβαιότητα
και όχι µε κουβέντες του καφενείου; Ουδείς µπορεί να το πει.
Εγώ να συµφωνήσω µε όλους, και µε την Αντιπολίτευση και µε
τα µέσα ενηµέρωσης, ότι έχουν κουράσει τα µέτρα. Αυτό είναι
µίας άλλης τάξεως θέµα, ότι έχουν κουράσει και το πόσο απέδωσαν αυτά τα µέτρα τους τελευταίους πέντε µήνες.
Φτάσαµε στο τρίτο κύµα της πανδηµίας πραγµατικά σε αυτά
τα κρούσµατα. Τέσσερις χιλιάδες. Τροµακτικοί αριθµοί για την
Ελλάδα. Όµως, οι πανευρωπαϊκοί δείκτες δείχνουν και κάποια
άλλα πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δείχνουν ότι στην
Ευρώπη των είκοσι επτά η Ελλάδα είναι η εικοστή τρίτη σε θύµατα. Πονάµε και για µία ζωή και για ένα θύµα, πόσω µάλλον για
οκτώ χιλιάδες ή και παραπάνω. Όµως, οι αριθµοί και εδώ µέσα
στη σχετικότητά τους λένε την αλήθεια. Είµαστε εικοστοί τρίτοι
σε αριθµό θυµάτων και είµαστε εικοστοί έβδοµοι σε αριθµό
κρουσµάτων στην Ευρώπη των είκοσι επτά. Αυτοί είναι οι αριθµοί.
Πιέζονται οι κλινικές του συστήµατος υγείας, οι ΜΕΘ; Ασφαλώς πιέζονται, αφού βρισκόµαστε στον µεγαλύτερο αριθµό
κρουσµάτων και νοσηλειών. Όµως, αναρωτηθήκατε πόσες ΜΕΘ
µάς κληροδοτήσατε; Εξακόσιες. Πόσες λειτουργούν σήµερα; Χίλιες τριακόσιες περίπου του δηµοσίου τοµέα και διακόσιες
τριάντα τρεις του ιδιωτικού τοµέα. Δεν είµαι ακριβής στους αριθµούς, γιατί το σύνολο είναι γύρω στις χίλιες τετρακόσιες εβδοµήντα. Είναι δυόµισι φορές πάνω. Πώς, λοιπόν, δεν ελήφθησαν
µέτρα; Πώς δεν δαπανήθηκαν χρήµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ για ένα λεπτό την ανοχή
σας, µε την προστασία της εργασίας, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο
που εισήχθη σήµερα και συζητείται µε τη µορφή του κατεπείγοντος παίρνει πάρα πολλά µέτρα και για τη σταδιακή επανεκκίνηση
της οικονοµίας. Ναι, βρισκόµαστε προ της επανεκκίνησης της οικονοµίας, γιατί και τα µέτρα πλέον έχουν κουράσει, αλλά και οι
αντοχές της οικονοµίας δεν είναι ανεξάντλητες, να το πούµε καθαρά αυτό. Τηρώντας όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, τηρώντας όλα τα υγειονοµικά µέτρα, όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να
ξεκινήσουµε.
Για την εργασία ρωτάτε τι έγινε. Οι µόνες ευρωπαϊκές χώρες
που δεν κατέγραψαν το χρονικό διάστηµα της πανδηµίας αύξηση
της ανεργίας είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, προφανώς γιατί ελήφθησαν µέτρα. Και το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» σήµερα συνεχίζεται και άλλα 2 δισεκατοµµύρια µέσω του «SURE» έρχονται,
για να αποτελέσουν τη γέφυρα προστασίας της εργασίας. Είναι,
επίσης, και η αναστολή των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας µέχρι τα τέλη Μαΐου. Λαµβάνονται και τέτοια µέτρα, όπως
και η επαναλειτουργία της δικαιοσύνης, των σχολείων και του
λιανεµπορίου, γιατί πρέπει να γίνει το επόµενο βήµα. Έχει ρίσκο;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως έχει ρίσκο. Υπάρχει πολιτική ευθύνη; Υπάρχει και την
αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η Κυβέρνηση, γιατί ασκεί τα καθήκοντά της πλήρως, γιατί θεσµοθετεί µέτρα συνεχώς, γιατί δαπανά πόρους συνεχώς, γιατί εξασφαλίζει ευρωπαϊκά κονδύλια,
γιατί στηρίζει την εργασία και την επιχειρηµατικότητα. Τώρα, εάν
κάποιοι απ’ αυτόν τον οικονοµικό όλεθρο που προκάλεσε η πανδηµία περιµένουν και κέρδη, αυτό είναι κοµµάτι δύσκολο και επιτρέψτε µου την έκφραση.
Τι κάνουµε µε τις πολιτικές µας; Επιχειρούµε να καλύψουµε
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι της ζηµιάς και νοµίζω ότι
τα καταφέρνουµε πάρα πολύ καλά µέχρι τώρα και στον τοµέα
των θέσεων εργασίας και στον τοµέα της οικονοµίας. Και δεν
έφθασε και η ύφεση εκεί που µας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 15%. Στο
8,2% έφθασε η ύφεση. Μας ικανοποιεί; Όχι, θα θέλαµε ανάπτυξη
8%, αλλά γίνεται σε πλαίσιο πανδηµίας να επιτευχθεί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Μπουκώρο. Έχετε φθάσει στα δέκα λεπτά. Ακολουθούν
και άλλοι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, και
σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, θέλω να πω ότι η µάχη συνεχίζεται και θα την κερδίσουµε ή θα τη χάσουµε όλοι µαζί. Όποιος
επιχειρεί να προσπορισθεί µικροκοµµατικά πολιτικά οφέλη από
την πανδηµία, στο τέλος θα είναι ο µεγάλος ηττηµένος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ακολουθεί ο κ. Λιούπης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα
δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βιλιάρδο.
Κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σηµατοδοτείται η αρχή µιας νέας εποχής για την ελληνική οικονοµία.
Ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του παρουσίασαν το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε το οποίο θα πορευθούµε σε ένα πιο φωτεινό και ελπιδοφόρο µέλλον. Είναι µία τιτάνια προσπάθεια αναζωογόνησης της εθνικής οικονοµίας και
της στοχευµένης ανάπτυξης µε 60 περίπου δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο θέτει τις βάσεις προς µία, κατά το δυνατόν, πιο ασφαλή πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Τα οικιακά
αυτοδιαγνωστικά τεστ, που χορηγούνται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο δωρεάν σε όλους τους πολίτες, είναι µία πολύ χρήσιµη
παράµετρος για να επιτύχουµε τον περιορισµό της ραγδαίας διασποράς του ιού. Οφείλουν να έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα έναντι του SARS-COV-2.
Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η
Γαλλία, εφαρµόζουν τη δωρεάν προµήθεια τέτοιων τεστ στους
πολίτες τους. Πρόσφατη δηµοσιευµένη έρευνα από το πανεπιστήµιο του Γέιλ έδειξε ότι η εβδοµαδιαία χρήση οικιακών τεστ
επί εξήντα ηµέρες θα απέτρεπε δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες µολύνσεις στην Αµερική και περίπου δεκαπέντε χιλιάδες
επτακόσιους θανάτους.
Με το σηµερινό σχέδιο νόµου θεσπίζεται η δυνατότητα να διαθέτουν τα ιδιωτικά φαρµακεία οικιακά τεστ για τον έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό. Μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε πολίτης µε
ΑΜΚΑ ή προσωρινό ΑΜΚΑ ή προσωρινό αριθµό ασφάλισης και
υγειονοµικής περίθαλψης αλλοδαπού θα µπορεί να λαµβάνει
εβδοµαδιαίως ένα δωρεάν οικιακό τεστ για ατοµική χρήση, το
οποίο δεν απαιτεί επαγγελµατίες υγείας. Και φυσικά, η νέα αυτή
ρύθµιση δεν είναι πανάκεια, κύριε Ξανθέ, αλλά έρχεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τον ήδη υψηλό αριθµό µοριακών και rapid test που διενεργούνται καθηµερινά, τα οποία
τελευταία κυµαίνονται από πενήντα χιλιάδες έως εξήντα πέντε
χιλιάδες σε ηµερήσια βάση.
Βεβαίως, διαψεύστηκαν πλήρως οι προβλέψεις της Αντιπολίτευσης για συγκεκριµένη εταιρεία, που δήθεν θα ελάµβανε την
προµήθεια των οικιακών τεστ. Τελικά, τριάντα µία εταιρείες,
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χωρίς τη «SIEMENS», έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό, αποδεικνύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Ο χώρος της υγείας, υπό τις εξαιρετικά ιδιόµορφες συνθήκες
της πανδηµίας, πρέπει να αποτελεί σηµείο σύγκλισης µε όλες τις
πολιτικές δυνάµεις. Μικροκοµµατικές λογικές δεν χωρούν σε θέµατα δηµόσιας υγείας.
Μεταξύ άλλων, είναι πολύ σηµαντική, κύριε Υπουργέ, η διάταξη που επιβραβεύει τους υποψήφιους για ειδίκευση γιατρούς,
που δέχθηκαν εκτός σειράς να µπουν στη µάχη κατά του κορωνοϊού για ορισµένο χρόνο. Αυτοί µπορούν πλέον, µε τη διάταξη
αυτή, να παραµείνουν και να συνεχίσουν στο ίδιο νοσοκοµείο την
ειδικότητά τους µέχρι την ολοκλήρωσή της.
Απολύτως αναγκαία είναι και η επαναφορά µαθητών, φοιτητών
και σπουδαστών στη διά ζώσης εκπαίδευση, υπό όρους ασφαλείας για όλους. Γι’ αυτό θα υποβάλλονται σε συχνό διαγνωστικό
έλεγχο για τον κορωνοϊό.
Όπως εξαρχής είχε τονίσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
οι ηµέρες λειτουργίας των εµβολιαστικών κέντρων θα αυξάνονταν ανάλογα µε την επάρκεια των εµβολίων. Έτσι, λοιπόν, επεκτείνονται οι ηµέρες από έξι σε επτά, από Δευτέρα έως Κυριακή
και όλες τις αργίες.
Ταυτόχρονα, για να υπάρχει επάρκεια προσωπικού στα κέντρα
εµβολιασµού, απασχολούνται πλέον σε αυτά και νοσηλευτές κατηγορίας ΔΕ και µαίες ΠΕ.
Στο πεδίο της δικαιοσύνης θεσπίζεται όλο το πλαίσιο που είναι
απαραίτητο για την πλήρη και ασφαλή επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Ορίζονται όλες οι δικονοµικές προθεσµίες και προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες επαναπροσδιορισµού των
υποθέσεων που µαταιώθηκαν.
Σηµαντική και η προστασία της κύριας κατοικίας εν µέσω της
πανδηµίας, µε µαταίωση των πλειστηριασµών µέχρι τις 13 Μαΐου
του 2021.
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό οι παρεµβάσεις
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, που δοκιµάζεται εδώ κι έναν
χρόνο. Η Κυβέρνηση στέκεται έµπρακτα δίπλα στους επιχειρηµατίες που έχουν υποστεί οικονοµικό πλήγµα. Με το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ 2» το ελληνικό δηµόσιο συµµετέχει στις δόσεις των επιχειρηµατικών δανείων σε πληγείσες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες για χρονικό διάστηµα έως οκτώ µήνες, µε επιδότηση και του κεφαλαίου και των τόκων, µε προφανή στόχο τη
στήριξή τους, αλλά και τη µη αύξηση των κόκκινων δανείων. Η
σπουδαία αυτή πρωτοβουλία αφορά µικρές, πολύ µικρές, µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών
εταιρειών.
Η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση έως τις 9 Μαΐου του
2021. Η συνεισφορά του δηµοσίου, ανάλογα µε το είδος του δανείου, µπορεί να ανέλθει µέχρι και το 90% της µηνιαίας δόσης,
µε ανώτατο όριο ανά επιχείρηση το 1.800.000 ευρώ.
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι ο οφειλέτης να συνεχίζει να συνεισφέρει µε το δικό του ποσοστό συµµετοχής σε όλο
το διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος ενίσχυσης, καθώς
και για ένα επιπλέον διάστηµα παρακολούθησης, έξι έως δεκαοκτώ µήνες.
Επίσης, χορηγούνται συνολικά 4.000.000 ευρώ για την ενίσχυση ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων.
Τέλος, ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας που έχει
υποστεί καθίζηση λόγω της πανδηµίας είναι ο τουρισµός. Προκειµένου να είναι ασφαλής η υποδοχή τουριστών, θα ορισθεί
ένας φορέας διαπιστευµένος από το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση εφαρµογής των µέτρων
κατά του κορωνοϊού από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε
συνέχεια της περσινής επιτυχηµένης απόφασης για ορισµό ξενοδοχείων COVID, επεκτείνεται και για το 2021 η µίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για φιλοξενία τουριστών που θα
νοσήσουν από κορωνοϊό.
Η απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων στον
τουρισµό είναι µονόδροµος για την εξασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και για να καταστήσουµε τη χώρα µας έναν ασφαλή και
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ελκυστικό τουριστικό προορισµό.
Η µόνιµη επωδός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τους τελευταίους µήνες είναι ότι θα έπρεπε να έχει ανασταλεί ή έστω να
έχει περιορισθεί το νοµοθετικό έργο υπό συνθήκες πανδηµίας.
Τώρα, όµως, περισσότερο από ποτέ, είναι φανερό γιατί έπρεπε
Βουλή και η Κυβέρνηση να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο
τους. Τώρα, που είµαστε ένα βήµα πριν από την ενεργοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, που έχει τη δυναµική να εκτοξεύσει κατά επτά µονάδες το ΑΕΠ και να προσθέσει διακόσιες
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τώρα, περισσότερο από ποτέ,
είναι αντιληπτό το πόσο χρήσιµο και απαραίτητο είναι -και θα
είναι στο άµεσο µέλλον- το τεράστιο µεταρρυθµιστικό έργο που
υλοποιήθηκε τους τελευταίους µήνες.
Σταθερά και αποφασιστικά η Κυβέρνηση έθεσε τις βάσεις,
ώστε η επόµενη µέρα µετά τον κορωνοϊό να µας βρει έτοιµους
να εκµεταλλευθούµε στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα µας δοθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Λιούπη, και για την τήρηση του χρόνου, όπως πάντα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
Αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Βρούτση, που µου
έδωσε τη θέση του, επειδή έχω µία επιτροπή και το ζήτησα εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισηγήτρια της Ελληνικής
Λύσης αναφέρθηκε εκτενώς στο νοµοσχέδιο όσον αφορά τα θέµατα της υγείας κυρίως, οπότε εγώ θα αναφερθώ στο οικονοµικό
σκέλος του, τονίζοντας, όµως, ξανά πως η Κυβέρνηση µε τα αλλοπρόσαλλα και µη προγραµµατισµένα µέτρα που παίρνει, ειδικά
όσον αφορά την οικονοµία, καταστρέφει, ταυτόχρονα, τόσο την
υγεία όσο και την οικονοµία, κυρίως µε τα αλλεπάλληλα και συνεχή κλειδώµατα.
Εκτός αυτού, δεν λέει καθαρά στους Έλληνες πως όλα τα
µέτρα που δροµολογεί είναι µε δανεικά χρήµατα, αφού το έλλειµµα του 2020 ήταν υπέρογκο, πάνω από 20 δισεκατοµµύρια
ευρώ ή σχεδόν στο 15% του ΑΕΠ -µε αυτό καταλήξαµε κάποτε
στο ΔΝΤ-, ενώ κάτι ανάλογο θα συµβεί και το 2025, ποσά που θα
προστεθούν στο προ πολλού µη βιώσιµο δηµόσιο χρέος µας και
που θα τα πληρώσουµε πανάκριβα, µε το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, µε τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασµούς
της ιδιωτικής περιουσίας, καθώς επίσης µε την παράδοση εθνικής κυριαρχίας -πολύ φοβόµαστε- τόσο στη θάλασσα όσο και
στην ξηρά.
Ήδη ανακοινώθηκε το ξεπούληµα των λιµανιών της Καβάλας
και της Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης της κερδοφόρου Εγνατίας Οδού, ενώ την ίδια στιγµή η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µας υποχρεώνει να κατασκευάσουµε σταθερές δοµές
για τους παράνοµους µετανάστες ακόµη και στα νησιά µας.
Αδιαφορεί, προφανώς, για το ότι η πατρίδα µας εποικίζεται, εάν
δεν είναι αυτός ακριβώς ο στόχος της, έτσι ώστε να µετατραπεί
η ελληνική κοινωνία σε µία εύκολα ελεγχόµενη, από τις δυνάµεις
κατοχής της, πολυπολιτισµική περιοχή.
Για παράδειγµα, µε το άρθρο 72 απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι
παραδόσεις στον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, στον ΔΟΜ.
Δυστυχώς, δεν είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών, τον οποίο
ήθελα να ρωτήσω -όπως θα κάνω κάθε φορά- εάν εισπράξαµε
ως κράτος τα 300.000.000 προκαταβολή για το Ελληνικό, που
ήταν εγγεγραµµένα στο πρώτο τρίµηνο του 2021, όπως άλλωστε
ήταν και στο 2020, χωρίς να πληρωθούν.
Θα ξεκινήσω τώρα την οµιλία µου µε ένα εντελώς διαφορετικό
θέµα, για το οποίο έχουµε υποβάλει ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας, επειδή απασχολεί πάρα πολλούς συµπολίτες µας, στους
οποίους δεν δίνεται η παραµικρή σηµασία, σε σχέση µε τα µέτρα
που λαµβάνονται. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
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του ΟΑΕΕ, που απορροφήθηκε από τον ΕΦΚΑ, που πολλοί από
αυτούς έχουν µείνει ανασφάλιστοι στα χρόνια της κρίσης, µε
αποτέλεσµα να µην έχουν καν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
να µην προβλέπεται, δε, να τους δοθεί ούτε καν η εθνική σύνταξη, παρά το ότι έχουν πληρώσει για πολλά χρόνια τις εισφορές
τους, επειδή δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν τα τελευταία χρόνια.
Για να µην κουράζω, θα αναφερθώ στο κείµενο µιας από τις
δεκάδες επιστολές που µας στέλνονται, την οποία και θα καταθέσω για τα Πρακτικά, η οποία τεκµηριώνει πως η Κυβέρνηση
µισεί τη µεσαία τάξη και, δυστυχώς, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Εν προκειµένω, ο συγκεκριµένος συµπολίτης µας γράφει µεταξύ άλλων -τα δικά του λόγια θα αναφέρω- τα εξής: «Είµαι Έλληνας πολίτης, ογδόντα ετών, χωρίς σύνταξη και χωρίς
ιατροφαρµακευτική κάλυψη, λόγω χρέους στο ΤΕΒΕ, στο οποίο
όµως έχω πληρώσει επί σαράντα τρία χρόνια εισφορές, χωρίς
να έχω πάρει κανένα επίδοµα. Έως το 2017 εισέπραττα ένα µίσθωµα από ένα ακίνητο, που ήταν το µοναδικό µου εισόδηµα,
όπου όµως το µίσθωµά µου αυτό κατασχέθηκε από την εφορία
λόγω χρεών το 2017. Παρ’ όλα αυτά, υποχρεούµαι να το δηλώνω
ως εισόδηµα και να φορολογούµαι για κάτι που δεν εισπράττω.
Η τράπεζα, στην οποία έχω ένα υπόλοιπο στεγαστικού δανείου,
θεωρεί εισόδηµα το µίσθωµα που µου έχει κατασχεθεί από την
εφορία. Οπότε, επειδή αδυνατώ να πληρώσω τη µηνιαία δόση
των 350 ευρώ, βγάζει το σπίτι µου στον πλειστηριασµό. Έρχονται, λοιπόν, συχνά πυκνά στιγµές που θα ήθελα ειλικρινά να
ήµουν µετανάστης σε αυτή τη χώρα, επειδή τότε θα έπαιρνα τουλάχιστον ένα επίδοµα και θα είχα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Είµαι, όµως, εκ γενετής Έλληνας πολίτης και δεν δικαιούµαι τίποτα.».
Εδώ είναι το γράµµα του, το οποίο και καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, αυτά είναι τα προβλήµατα των Ελλήνων, επειδή οι
κυβερνήσεις τους κατέστρεψαν τη χώρα µαζί µε το σύστηµα
υγείας, µε την υπερχρέωσή της, µε τα µνηµόνια και µε το PSI,
προβλήµατα που δεν λύνονται µε τα αποσπασµατικά και χωρίς
πρόγραµµα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα και µε τα οποία οδηγούνται οι Έλληνες και η Ελλάδα στο χάος.
Στο νοµοσχέδιο τώρα, σε ό,τι προλάβαµε να δούµε, αφού συνεχίζεται η απαράδεκτη τακτική του κατεπείγοντος εκ µέρους
µιας απαράδεκτης Κυβέρνησης, φαίνεται καθαρά πως χρησιµοποιείται η πανδηµία ως πρόφαση, έτσι ώστε να δροµολογούνται
πλήθος κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις, απευθείας αναθέσεις και
προσλήψεις «δικών µας παιδιών».
Το πρώτο θέµα, πάντως, που µας έκανε εντύπωση -το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι- είναι ότι συµπεριλήφθηκε στο κατεπείγον σχέδιο νόµου η µεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο
Μαρούσι, όπου αφ’ ενός µεν αδυνατούµε να καταλάβουµε γιατί
είναι επείγον, αφ’ ετέρου διαπιστώνουµε πως η Αθήνα προορίζεται να µετατραπεί στην Κούβα προηγούµενων εποχών µε δύο,
µε το δεύτερο καζίνο στο Ελληνικό.
Συνεχίζοντας, διαπιστώνουµε µια σειρά ρυθµίσεων που παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου του 2021, σαν να γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι θα τελειώσει τότε η πανδηµία.
Ειδικότερα στο άρθρο 21, που αφορά τα αντισηπτικά, έχουµε
προειδοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν για την ανάγκη µιας
ορθολογικής παράτασης των αδειών παραγωγής τους, καθώς
επίσης της εισαγωγής αιθυλικής αλκοόλης. Εντούτοις, δεν εισακουστήκαµε ποτέ, µε αποτέλεσµα να δροµολογούνται έκτοτε συνεχείς µικρές παρατάσεις, είτε µε ΠΝΠ είτε µε νοµοσχέδια όπως
το σηµερινό, πρώτα τον Αύγουστο του 2020 µε το ν.4715 και µε
την ΠΝΠ από τις 10-8-2020, µετά τον Δεκέµβριο µε τον
ν.4764/2020 και σήµερα.
Τεκµηριώνεται, λοιπόν, πως δεν γίνεται καµµία σωστή πρόβλεψη εκ µέρους της Κυβέρνησης, που συνεχίζει να λειτουργεί
µε τον γνωστό της τρόπο, µε το «βλέποντας και κάνοντας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ζητήσαµε επιπλέον την εγχώρια παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης, µε την οποία θα υποστηριζόταν η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, που φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει στόχο
να την κλείσει, χωρίς καµµία ανταπόκριση.
Το ίδιο συµβαίνει µε την εστίαση, που µε το άρθρο 102 δίνεται
παράταση για ενισχύσεις θερµαντικών σωµάτων προφανώς για
τους εξωτερικούς χώρους, χωρίς όµως να υπάρχει ακόµη απόφαση να ανοίξουν, εάν ανοίξουν βέβαια, όποτε τους επιτραπεί,
αφού τα περισσότερα εστιατόρια θα χρεοκοπήσουν, θύµατα της
καταστροφικής πολιτικής της Κυβέρνησης µε τα συνεχή «κλειδώµατα».
Όσον αφορά τώρα το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στα άρθρα
95 έως 97, συνεχίζει να επιδοτείται η ανεργία και η κατανάλωση
αντί για την εργασία και την παραγωγή προφανώς µε δανεικά
και, µεταξύ άλλων, µε τα χρήµατα του Ταµείου Ανασυγκρότησης,
του «NEXT GENERATION EU», προτού καν τα εισπράξουµε,
καθώς επίσης χωρίς να γνωρίζουµε εάν θα τα εισπράξουµε και
πότε. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως το Συνταγµατικό Δικαστήριο
της Γερµανίας έχει δηµιουργήσει πρόβληµα µε το Ταµείο, όπως
ήταν αναµενόµενο, από τη χώρα που σίγουρα δεν έχει καµµία
πρόθεση να συµµετέχει σε έναν κοινό δανεισµό.
Έχουµε αναφερθεί δεκάδες φορές στο ότι δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας η «µονοκαλλιέργεια» του τουρισµού, ενώ το να
ενισχύεται ο πρωτογενής τοµέας µόλις µε 150 εκατοµµύρια
ευρώ λόγω κορωνοϊού, όταν ειδικά οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα µε τις ζωοτροφές, που
οι τιµές τους αυξήθηκαν κατά 60% περίπου, είναι ένα πολύ µεγάλο λάθος.
Στηρίζοντας πάντως όλες τις ελπίδες µας για ανάπτυξη στον
τουρισµό, όταν, για παράδειγµα, η Αγγλία απαγόρευσε τα ταξίδια έως τις 30-6-2021, όταν η πανδηµία µαίνεται στην Ευρώπη
και όταν εµφανίζονται νέες µεταλλάξεις του ιού, διενεργούµε έγκληµα, έγκληµα εις βάρος των Ελλήνων.
Στα άρθρα 57 έως 70 τώρα, που αφορούν την επιχορήγηση
των δανείων, είναι ξεκάθαρο πως ο στόχος είναι η στήριξη των
τραπεζών για πολλοστή φορά, αυτών των τραπεζών που έχουν
κοστίσει στους Έλληνες πάνω από 60 δισεκατοµµύρια ευρώ µαζί
µε τους αναβαλλόµενους φόρους, αυτών των τραπεζών που
έχουν «ανθελληνισθεί» και που συνεχίζουν να στηρίζονται, όπως
µε την αύξηση κεφαλαίου, η οποία δροµολογείται για την Τράπεζα Πειραιώς µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά, τοποθετούνται τόσες
προϋποθέσεις, όπως, για παράδειγµα, η µείωση του τζίρου άνω
του 20%, που δεν µπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι τελικά θα ευνοηθούν.
Άλυτο παραµένει, επίσης, το θέµα της εξυπηρέτησης και διευθέτησης των οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες σε
προγενέστερο χρονικό διάστηµα. Θα αφεθούν στην τύχη τους
όλοι αυτοί; Θα χάσουν την περιουσία τους; Περιµένει η Κυβέρνηση πως θα είναι σε θέση τώρα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές
τους, όταν δεν µπορούσαν προηγουµένως; Εκτός αυτού, τι θα
γίνει µε την επιστρεπτέα προκαταβολή; Θα χαριστεί ένα µέρος
της ή θα περιµένουµε πρώτα να χρεοκοπήσουν κάποιοι από αυτούς που την εισέπραξαν;
Όσον αφορά τώρα τις ρυθµίσεις για τις επιταγές, το άρθρο 71
είναι εξαιρετικά δαιδαλώδες. Το συγκεκριµένο άρθρο είναι εξαιρετικά δαιδαλώδες, ενώ λόγω των πολλών προϋποθέσεών του
δίνει απλά περιθώρια στην Κυβέρνηση να εξαγγέλλει βαρύγδουπα µέτρα, ως συνήθως, χωρίς καµµία πρόθεση εφαρµογής
τους. Το ποσοστό µείωσης του τζίρου ύψους 40% που τίθεται
ως προϋπόθεση µαζί µε την ΚΑΔ είναι πάρα πολύ µεγάλο, ενώ
λαµβάνεται λανθασµένα ως κριτήριο το τρίµηνο Οκτωβρίου - Δεκεµβρίου, που τον Οκτώβρη δεν είχαµε lockdown. Το έχουµε
επαναλάβει πάρα πολλές φορές και πρέπει να δώσει προσοχή η
Κυβέρνηση.
Όσον αφορά δε την αναστολή πλειστηριασµών, στο άρθρο 79,
υπάρχουν και εδώ πολλοί περιορισµοί, οπότε κάποιοι ελάχιστοι
θα ευνοηθούν, ενώ οι υπόλοιποι συµπολίτες µας θα µείνουν στον
δρόµο. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, πάντως, που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, έχουν διαγραφεί από την πλατφόρµα «Κατσέλη» το 30% των δανειοληπτών ως κακοπληρωτές µε κριτήριο
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το ότι δεν συγκατατέθηκαν µε την άρση του απορρήτου, παρά
το ότι µε τον νέο νόµο για το «ξέπλυµα» το δηµόσιο έχει πρόσβαση, ενώ κατά περίπτωση µπορεί να ζητείται και η άρση του
απορρήτου για µέλη της οικογένειας και του συνεγγυητή µε το
άρθρο 61. Το καταθέτω για τα 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)
Κλείνοντας, σε γενικές γραµµές µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση προσπαθεί να ρυθµίσει οικονοµικά ζητήµατα που προκλήθηκαν από την πανδηµία και επίσης ζητήµατα υγείας, τα
οποία τα ανέφερε η συνάδελφος, χωρίς όµως να πετυχαίνει ούτε
το ένα ούτε το άλλο. Με τις περισσότερες ρυθµίσεις του παρατείνει προηγούµενες, όπως την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την
προµήθεια µέσων ατοµικής υγιεινής, την προϋπόθεση υποβολής
σε τεστ κορωνοϊού για τη συµµετοχή σε διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον
κρατικό προϋπολογισµό σε ορισµένους κλάδους.
Το άλλο µεγάλο πρόβληµα του νοµοσχεδίου είναι ότι εισάγει
κατ’ εξοχήν «εξυπηρετικές» διατάξεις. Για παράδειγµα, αφήνει
σε ισχύ άρθρα που προέβλεπαν την απευθείας ανάθεση σε εταιρείες που παρέχουν πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης και σε εταιρίες
που αναλαµβάνουν την υποστήριξη της Γραµµής Καταναλωτή.
Τα ίδια και τα ίδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Βιλιάρδο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Με επίκληση στο πρόβληµα της πανδηµίας δε, η Κυβέρνηση µοιράζει χρήµατα σε όσους θέλει, όπως
τα κέντρα διά βίου µάθησης, ενώ αδιαφορεί για το πλήγµα που
έχουν υποστεί όλες οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς
επίσης και η εστίαση. Έτσι, όµως, η χώρα οδηγείται στον γκρεµό,
χωρίς πραγµατικά καµµία διάθεση απαισιοδοξίας. Είναι απλά η
αλήθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Βιλιάρδο.
Μέχρι να ετοιµαστεί το έδρανο και να έλθει η κ. Παπανάτσιου,
θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον κ. Καραθανασόπουλο,
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να είναι και ο κ. Κοντοζαµάνης παρών. Οπότε, από
τη στιγµή που απουσιάζει για κάποιον λόγο και είναι εκτός Αιθούσης, θα πάρω µετά τον λόγο, γιατί θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον κ. Κοντοζαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα η κ. Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια -λόγω της αλλαγής που έγινε- θα µιλήσει πρώτα
ο κ. Αυγενάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισµού, και µετά ο κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ένα µεγάλο
µπράβο στη Νέα Δηµοκρατία. Επιβεβαιώνεται διά του κ. Μαραβέγια, του συµπολίτη µου, ότι η απόλυση του γιατρού Καταραχιά
είναι πολιτική δίωξη.
Τώρα, όσον αφορά την Κυβέρνηση, αυτή τη φορά ξεπέρασε
τον εαυτό της. Πραγµατικά, είναι σπουδαίο να ξεπερνάς κάθε
φορά τα δικά σου πεπραγµένα. Αυτή τη φορά µάλιστα, όσον
αφορά το νοµοσχέδιο, καταθέσατε ξηµερώµατα νέο πολυνοµοσχέδιο και δη κατεπείγον. Ό,τι και να λέτε, µας δείχνετε µε τη
στάση σας ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες σάς ενοχλούν.
Είναι απαράδεκτος ο τρόπος εισαγωγής, συζήτησης και νοµοθέτησης, ειδικά τον τελευταίο χρόνο.
Βέβαια, θα µου πείτε, αυτό εξαρτάται από το τι θεσµοθετείς
και ποια προβλήµατα προσπαθείς να αντιµετωπίσεις. Μόνο σαν
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φάρσα µπορεί να εκληφθεί η συγκεκριµένη διαδικασία, γιατί -σε
κάθε περίπτωση- έχει χαθεί κάθε ίχνος δηµοκρατικής και διαφανούς νοµοθέτησης. Βρισκόµαστε µπροστά σε ένα ακόµα νοµοσχέδιο-σκούπα, µε διατάξεις που αφορούν εννέα διαφορετικά
Υπουργεία.
Στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών
έχουµε µια αρχική απορία. Γιατί οι σηµαντικές διατάξεις έρχονται
σε κατεπείγουσα διαδικασία, που εκ προοιµίου αφαιρεί τη δυνατότητα εκτενούς συζήτησης; Μαζί, λοιπόν, µε την αναγκαιότητα
για τη ρύθµιση των επιχειρηµατικών δανείων κατ’ αντιστοιχία του
προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ», έρχονται διατάξεις για τη ρύθµιση
των ενταλµάτων πληρωµής δηµοσίων επενδύσεων, ρυθµίσεις για
τις επιταγές, αλλά και για τη µεταφορά των αδειών για καζίνο.
Πρέπει να σηµειώσουµε πως η ανάγκη δηµιουργίας πλαισίου
για τα επιχειρηµατικά δάνεια εκκινεί από τη δική σας εµµονή
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας να επενδύετε σε δάνεια και αναστολές. Αυτές οι πολιτικές είναι που έχουν βυθίσει την ελληνική
οικονοµία σε 8,2% ύφεση και έχουν διογκώσει το ιδιωτικό χρέος.
Δυστυχώς, το µέλλον των πολιτών και των επιχειρήσεων µετά την
πανδηµία και την άρση των περιοριστικών µέτρων θα είναι δυσοίωνο.
Επικαλείστε συνέχεια το Ταµείο Ανάκαµψης -το επικαλέστηκε
πριν και Βουλευτής σας- καθώς και όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα, για να καλύψετε το τεράστιο κενό που αφήνει η ελλειµµατική πολιτική σας. Για πόσο καιρό ακόµη; Θα φανεί. Δεν
µπορεί να είναι επί παντός επιστητού το Ταµείο Ανάκαµψης
εκείνο το οποίο θα καλύψει όλους τους πόρους σας.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ενώ έχετε µεγάλα όρια για να
συµπεριλάβετε οµολογουµένως όσο το δυνατόν περισσότερους,
τίθεται ένα ερώτηµα για τη χρησιµότητα του όρου, όπου οι επιλέξιµοι θα πρέπει να µην έχουν µη εξυπηρετούµενα δάνεια που
επιπλέον έχουν καταγγελθεί και καταλαµβάνουν ποσοστό µεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων. Δηλαδή µε 49%
κερδίζεις, µε 51% χάνεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Επίσης, επιλέξιµοι είναι όσων τα έσοδα του έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του 20%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα του 2019. Δηλαδή µε 19% είσαι µη επιλέξιµος.
Αυτό µετά από έναν χρόνο περιοριστικών µέτρων και χωρίς την
παροχή σοβαρών ενισχύσεων ίσως αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για όλη τη διαδικασία.
Σας θυµίζω την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ. Καταγράφει πως τα εισοδήµατα των νοικοκυριών τα οποία στηρίζονται στα έσοδα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα µειώθηκαν το 2020 µεσοσταθµικά
κατά 27,2%. Με αυτά τα δεδοµένα είναι προφανές ότι οι πολίτες,
και δη οι επιχειρηµατίες, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Δυστυχώς, το δικό σας σχέδιο αφορά το βήµα της κρατικής
παρέµβασης µόνο για οκτώ µήνες. Όµως, λείπει ο κύριος παράγοντας των τραπεζών. Δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα. Όχι
µόνο αυτό, αλλά δεν κινείστε και σε καµµία κατεύθυνση συνεννόησης και πίεσης προς τα ιδρύµατα να αναλάβουν τις ευθύνες
που τους αναλογούν.
Γι’ αυτά τα χρέη, λοιπόν, η µόνη σας απάντηση είναι το παρόν
σχέδιο νόµου. Έχετε κάποιο άλλο σχέδιο; Τι θα κάνετε; Γι’ αυτά
τα χρέη που επίσης διογκώθηκαν µπορεί και πρέπει να υπάρξουν
µέτρα ρύθµισης, όπως εξάλλου προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, που όµως δεν τηρείται.
Τι θα κάνετε µε την επιστρεπτέα προκαταβολή, που -παρά το
ότι την θεωρείτε ενίσχυση- είναι δάνειο; Τι θα κάνετε µε το κεφάλαιο κίνησης που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις µετά το πολυπόθητο άνοιγµα της αγοράς; Τι θα κάνετε µε τη δυσκολία
πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό; Εδώ και οι µεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόβληµα, έχουν δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό. Το ξέρουµε από επιχειρήσεις της περιοχής µας
και αξιόλογες επιχειρήσεις. Εδώ χρειάζεται συνολικό σχέδιο για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας, στην αντίθετη κατεύθυνση από
τη δική σας λογική!
Τέλος, προχθές ακούσαµε πάλι νέες ανακοινώσεις για νέα
µέτρα ενίσχυσης. Σήµερα είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα τα
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δούµε πιο αναλυτικά µετά. Μας τα είπε ο κ. Μπουκώρος.
Η χώρα µας µετρά συνεχώς θύµατα από τον COVID-19, ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα από τα πιο παρατεταµένα, αυστηρά και οµολογουµένως αποτυχηµένα lockdown. Μετά από
έναν χρόνο, η οικονοµία, το δηµόσιο σύστηµα υγείας και η κοινωνία βρίσκονται σε οριακό σηµείο. Η κυνική παραδοχή ότι ένας
στους πέντε περίπου θανάτους συµβαίνει εκτός ΜΕΘ και η µη
επίταξη των ιδιωτών έχουν ενισχύσει το αίσθηµα ανασφάλειας
όλων µας.
Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης
της οικονοµίας εξαιτίας του παρατεταµένου lockdown είναι για
άλλη µια φορά µία από τα ίδια: αναστολές πληρωµών, µεταφορά
δόσεων στο τέλος των προγραµµάτων, αναστολές συµβάσεων
εργασίας. Το νεότερο δε µέτρο αφορά την κατ’ αναλογία καταβολή επί της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δώρου Πάσχα,
που επί της ουσίας σηµαίνει µείωση.
Σχετικά δε µε τις µειώσεις των µισθωµάτων και τις αποζηµιώσεις εκµισθωτών, είχαµε καλωσορίσει τη Νέα Δηµοκρατία στη
λογική του προγράµµατός µας και των άµεσων ενισχύσεων. Παρ’
όλα αυτά, οι πληρωµές δεν προχωράνε και ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ και τρεις µήνες απλά µεταθέτει ηµεροµηνίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, για µια ακόµη φορά, οι δείκτες διαχείρισης της πανδηµίας καταγράφουν αρνητικές εξελίξεις για τη χώρα µας. Η χώρα
µας κατρακυλάει συνεχώς µε βάση την εξέλιξη των κρουσµάτων,
τα ποσοστά θνησιµότητας, την ελεύθερη κυκλοφορία, ακόµη και
τον εµβολιασµό.
Να θυµίσω ότι στις 12 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι τέλος Μαρτίου θα είχαµε τέσσερα εκατοµµύρια δόσεις
από το εµβόλιο. Ο Μάρτης τελειώνει και κλείνουµε µε πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εµβολιασµούς δύο δόσεων.
Προχωράτε µε την ίδια αποτυχηµένη συνταγή, που βυθίζει την
οικονοµία σε ύφεση και την κοινωνία σε απόγνωση. Δυστυχώς,
έχετε απολέσει κάθε επαφή από την καθηµερινότητα των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύρια Παπανάτσιου.
Καλησπέρα σας και από εµένα.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον Υπουργό, τον κ. Κοντοζαµάνη, όχι γιατί είναι προσωπικό το ζήτηµα, αλλά γιατί ήταν
παρών στην Αίθουσα. Παρακολουθώντας τη συζήτηση άκουσα
και την τοποθέτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας από
τη Μαγνησία.
Δεν θα προχωρήσω σε σχολιασµό. Θα προχωρήσω σε δύο
ερωτήµατα που θέλω να σας υποβάλω προσωπικά.
Πρώτον, δέχεστε τις αθλιότητες που εκστόµισε ο κ. Μαραβέγιας απέναντι στον Πρόεδρο του Σωµατείου των Εργαζοµένων
του «Αγίου Σάββα»;
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, µετά από αυτό θα σταµατήσετε τις
διαδικασίες απόλυσης του Προέδρου του Σωµατείου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, είπε ότι θα
απαντήσει σε όλα στο τέλος ο Υπουργός.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού για θέµατα αθλητισµού κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνουµε σήµερα για συζήτηση
και ψήφιση τρεις τροπολογίες που αφορούν σε θέµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν µε επείγοντα τρόπο, λόγω προθεσµιών
που υπάρχουν. Τα θέµατα αυτά δεν µπορούµε να τα συµπεριλάβουµε στο αυριανό µας νοµοσχέδιο. Όπως ξέρετε, αύριο συζητάµε και ψηφίζουµε εδώ στην Ολοµέλεια το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την εναρµόνιση της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ελληνικής νοµοθεσίας µε τον νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ. Επειδή πρόκειται για κώδικα,
δεν µπορούµε να συµπεριλάβουµε διατάξεις για άλλα θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου µας. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα
καθαρά νοµοτεχνικό ζήτηµα. Οπότε, θα µου επιτρέψετε να τις
καταθέσουµε σήµερα και να ψηφισθούν σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πρώτη τροπολογία άρθρο 108- ρυθµίζεται ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για
την ανάδειξη καταστατικών οργάνων αθλητικής οµοσπονδίας,
στις περιπτώσεις: Πρώτον, αθλητικής οµοσπονδίας όπου έχει
διορισθεί προσωρινό διοικητικό συµβούλιο, δυνάµει δικαστικής
απόφασης ή απόφασης της Διεθνούς Οµοσπονδίας, και, δεύτερον, αθλητικής οµοσπονδίας που έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του έτους 2020. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι
αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 31-52021.
Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν τους αθλητικούς φορείς όλων
των βαθµίδων, δηλαδή και τα σωµατεία και τις ενώσεις και τις
οµοσπονδίες που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες.
Γιατί είναι αναγκαία αυτή η ρύθµιση; Διότι σήµερα, 31 Μαρτίου, λήγει η νόµιµη προθεσµία για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
σε αθλητικές οµοσπονδίες και βεβαίως οι περισσότερες οµοσπονδίες έχουν κάνει τις εκλογές τους και έχουν εκλεγεί κανονικά νέα διοικητικά συµβούλια.
Κατ’ εξαίρεση, όµως, είναι αναγκαίο να ρυθµιστεί ο χρόνος
διεξαγωγής αρχαιρεσιών στις αθλητικές οµοσπονδίες οι οποίες
έχουν προσωρινά διοικητικά συµβούλια, διορισµένα δυνάµει δικαστικής αποφάσεως. Και αυτό γιατί εσφαλµένα θεώρησαν ότι
δεν δεσµεύονται από τα χρονικά όρια που τίθενται στο άρθρο
143 του ν.4714/2020, όπως ισχύει σήµερα, µε αποτέλεσµα να µην
είναι πλέον σε θέση να τηρήσουν τις νόµιµες προθεσµίες για την
προκήρυξη αρχαιρεσιών, τη σύνταξη εκλογικών καταλόγων και
την επικύρωσή τους -των καταλόγων, δηλαδή- από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού.
Με την προτεινόµενη διάταξη δίδεται στις οµοσπονδίες αυτές
ο απαιτούµενος χρόνος έως τις 31-5-2021 να διεξαγάγουν νόµιµες και µη ακυρώσιµες γενικές συνελεύσεις αρχαιρεσιών και να
παρατείνονται αναλόγως της θητείας των προσωρινών διοικήσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται.
Επίσης, σωµατεία, µέλη αθλητικών οµοσπονδιών που έλαβαν
την αθλητική αναγνώριση εντός του έτους του 2020 δεν θα µπορούσαν, φυσικά, να πληρούν την τρίτη από τις προϋποθέσεις,
που τίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2725/1999.
Και ποια είναι αυτή; Να απαντήσω αµέσως, γιατί σίγουρα δηµιουργούνται ερωτήµατα: Η προϋπόθεση της επίδειξης αγωνιστικής δραστηριότητας εντός των δύο από τα τρία προηγούµενα
έτη. Οι οµοσπονδίες αυτές δεν µπορούν να αποστείλουν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εκλογικούς καταλόγους µε σωµατεία που πληρούν και τις τρεις προϋποθέσεις του νόµου, µε
αποτέλεσµα να χάσουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν αρχαιρεσίες µέχρι τις 31-3-2021. Τους δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα
να διενεργήσουν εκλογές έως τις 31-5- 2021.
Ουσιαστικά, µε τη ρύθµιση αυτή διευκολύνουµε τη διεξαγωγή
των εκλογών στους αθλητικούς φορείς όλων των βαθµίδων. Αποσαφηνίζουµε θέµατα προς αποφυγή παρερµηνειών ή ερµηνευτικών αµφισβητήσεων και δηµιουργούµε προϋποθέσεις για την
απρόσκοπτη άσκηση του δηµοκρατικού τους δικαιώµατος.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η παράταση
της θητείας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 77 του ν.2725/1999. Η παράταση της θητείας της ΕΕΑ δίνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021. Η λειτουργία της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού σχετίζεται µε όλες τις οµάδες που
συµµετέχουν σε επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου,
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.
Γιατί παρατείνεται η θητεία της ΕΕΑ; Όπως έχω ήδη ανακοινώσει επίσηµα και από αυτή εδώ την Αίθουσα, θα φέρουµε το
αµέσως επόµενο διάστηµα, τις επόµενες εβδοµάδες δηλαδή,
προς συζήτηση σχέδιο νόµου το οποίο περιλαµβάνει διατάξεις
και για την ΕΕΑ. Έχει ολοκληρωθεί -ενηµερώνω απλώς- και η διαβούλευση και σύντοµα θα το συζητήσουµε στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
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Εν όψει, λοιπόν, της επικείµενης νοµοθετικής µας πρωτοβουλίας, µε την οποία ρυθµίζεται η αναδιοργάνωση της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού και καθορίζεται το νοµικό πλαίσιο
στελέχωσης και λειτουργίας της, είναι επιβεβληµένη η µικρή παράταση της θητείας της ΕΕΑ. Δεν έχει νόηµα η ανανέωση ή ο
ορισµός νέων µελών για µια τόσο µικρή περίοδο. Άλλωστε, τυχόν
λήξη της θητείας της επιτροπής στην παρούσα φάση και εν εξελίξει της συζητήσεως που θα ακολουθήσει στο επόµενο νοµοσχέδιό µας στην επιτροπή και µετά στην Ολοµέλεια, θα
δηµιουργούσε σωρεία προβληµάτων στην οµαλή αδειοδότηση
των οµάδων και την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως πρωταθληµάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν περάσει, φυσικά,
δεκάδες άλλες δυσκολίες.
Τέλος, η παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι δεν έχει
ακόµα ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των φακέλων για
τη χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 77Α του ν.2725/1999
και αυτό οφείλεται στην καθυστερηµένη έναρξη των πρωταθληµάτων εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Στη δεύτερη τροπολογία -άρθρο 109- αντιµετωπίζουµε το
θέµα που έχει προκύψει από την υποχρέωση αθλητών να συµµετέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή παγκόσµια πρωταθλήµατα, καταταγόµενοι στον Στρατό και καλούµενοι να υπηρετήσουν τη
θητεία τους. Δίνουµε στους αθλητές αυτούς τη δυνατότητα αναβολής.
Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στο να διευκολύνουµε τους αθλητές που πρόκειται να συµµετάσχουν αποδεδειγµένα σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή παγκόσµια πρωταθλήµατα, προκειµένου να
αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες υποχρεώσεις της προετοιµασίας
τους. Για τον σκοπό αυτό χορηγείται στους αθλητές αναβολή κατάταξης έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους διεξαγωγής των αγώνων, εφόσον η νόµιµη παραµονή τους εκτός Ενόπλων Δυνάµεων
έληξε το προηγούµενο έτος.
Είναι αυτονόητος ο λόγος που φέρνουµε αυτή τη διάταξη. Η
θητεία στις Ένοπλες Δυνάµεις συνεπάγεται αυξηµένες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις των
αθλητών που έχουν προκριθεί σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή παγκόσµια πρωταθλήµατα θα παρακώλυε την απρόσκοπτη προετοιµασία για τη συµµετοχή τους στους αγώνες και φυσικά θα
επηρέαζε αρνητικά και την απόδοσή τους.
Εξάλλου, η σπουδαιότητα της συµµετοχής αθλητών σε αθλητικά γεγονότα τέτοιου βεληνεκούς καταδεικνύει ακόµη περισσότερο την αναγκαιότητα να λαµβάνει η πολιτεία µέτρα προς
διευκόλυνση της κατάλληλης προετοιµασίας τους.
Τέλος, στην τρίτη τροπολογία -άρθρο 110- αποφασίζεται η καταβολή ποσού 4 εκατοµµυρίων ευρώ στα ερασιτεχνικά αθλητικά
σωµατεία που είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο µας, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η καταβολή του
ποσού αφορά ειδικά το έτος 2021. Αξιοποιούµε, δηλαδή, µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιµα δηµοσιοοικονοµικά και ταµειακά περιθώρια της χώρας µας, προκειµένου να στηριχθεί το
σύνολο της κοινωνίας και της οικονοµίας, αλλά φυσικά και της
αθλητικής οικογένειας.
Με τη διάταξη αυτή ενισχύουµε περαιτέρω τον ερασιτεχνικό
αθλητισµό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισµός αποτελεί πυρήνα οµαδικής κοινωνικής δράσης. Αποτελεί έναν από τους τοµείς που
επλήγησαν εντονότερα από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Να σας θυµίσω ότι µε τον ν.4714 και το άρθρο 142, που ψηφίσαµε τον περασµένο Αύγουστο, θεσµοθετήσαµε την καταβολή
ποσού 12 εκατοµµυρίων ευρώ προς ενίσχυση των ερασιτεχνικών
αθλητικών σωµατείων που είναι εγγεγραµµένα πάντοτε στο τηρούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Μητρώο Αθλητικών Σωµατείων για το έτος 2020. Ήταν ένα από τα άµεσα µέτρα
της Κυβέρνησης για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού,
που έχει πληγεί έντονα από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Δυστυχώς, οι δυσµενείς επιπτώσεις του κορωνοϊού και στον
αθλητισµό συνεχίζουν να υφίστανται και το 2021. Έτσι, αποφασίζουµε για το έτος 2021 την καταβολή ποσού 4 εκατοµµυρίων
ευρώ για περίπου οκτακόσια πενήντα σωµατεία τα οποία έχουν
ελεγχθεί, είναι τακτοποιηµένα και δεν έχουν λάβει τον φάκελό
τους, τα χρήµατά τους, όπως έλαβαν τα προηγούµενα σωµατεία.
Με αυτή τη διάταξη, λοιπόν, ολοκληρώνεται η καταβολή απέ-

10949

ναντι σε όλα τα σωµατεία που έγκαιρα γράφτηκαν στο µητρώο
µας και θα λάβουν συνολικά ποσό περί τα 13 εκατοµµυρία αθροιστικά, περισσότερα δηλαδή από αυτά που είχαµε αρχικά ανακοινώσει.
Συν τοις άλλοις, να θυµίσω εδώ, απαντώντας και σε κάποιον
καλό συνάδελφο, ότι έχει έρθει ήδη, έχει δηµοσιοποιηθεί, όπως
γνωρίζετε και µια ακόµα µεγαλύτερη ενίσχυση µέσα από τη σωστότερη φορολόγηση των νοµίµων στοιχηµατικών εταιρειών της
χώρας µας. Και τα χρήµατα αυτά θα δοθούν τόσο στον επαγγελµατικό αθλητισµό όσο -για πρώτη φορά- και στον ερασιτεχνικό
αθλητισµό και σε θέµατα υποδοµών. Ήταν ένα πάγιο αίτηµα της
αθλητικής οικογένειας και γίνεται πράξη από αυτή εδώ την Κυβέρνηση. Είναι χρήµατα τα οποία κάνουν κύκλο και πρέπει µε
κάθε τρόπο, θεσµοθετηµένα και οργανωµένα και µε απόλυτη διαφάνεια να φτάνουν και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, που εκ των
πραγµάτων έχει πολύ περισσότερες ανάγκες εν συγκρίσει µε τα
επαγγελµατικά κλαµπ, τα οποία έχουν άλλου είδους παροχές και
άλλου είδους δυνατότητες.
Και οι τρεις ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στη στήριξη και την
ενίσχυση του αθλητισµού, αλλά και ειδικότερα των αθλητών και
των αθλητριών. Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες του αθλητισµού
και των αθλητικών φορέων. Δίνουµε άµεσα λύσεις και λειτουργούµε ως εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας και φυσικά
της ενίσχυσής τους.
Ιδιαίτερα, όµως, για τους αθλητές δίνουµε το δικαίωµα στην
κατάκτηση του ονείρου τους, να συµµετέχουν δηλαδή στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση, στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ζητώ από το σύνολο των κοµµάτων και από
όλες τις πολιτικές πτέρυγες να στηρίξουν και τις τρεις διατάξεις,
δεδοµένου ότι αφορούν άµεσα ζητήµατα, που εκ των πραγµάτων
πρέπει να αντιµετωπισθούν, για να µη δηµιουργηθεί αναστάτωση
στην ήδη προβληµατική λειτουργία, λόγω του κορωνοϊού και των
απανωτών αναβολών, της αθλητικής οικογένειας και των αθλητικών προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Ξεκινήστε και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα και τις ακαδηµίες, γιατί θα «σκάσουν» τα παιδάκια!
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα το πιο σηµαντικό γεγονός της ηµέρας -όχι µονοσήµαντα ως γεγονός, ως πολιτική είδηση, αλλά ως κάτι που θα
επηρεάσει τις επόµενες γενιές της πατρίδας µας- είναι η πριν
από λίγες ώρες ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαµψης.
Είναι η «γέφυρα» µε την οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα όχι µόνο
µετά την COVID περίοδο, αλλά και για την τρίτη δεκαετία του
21ου αιώνα. Πρόκειται για µια µεγάλη δοµική αλλαγή για την πατρίδα µας, για έναν οδικό χάρτη εκατόν εβδοµήντα συγκεκριµένων έργων, που µέσα από τέσσερις πυλώνες και πολλές
µεταρρυθµίσεις θα έρθει να αντιµετωπίσει στην καρδιά δοµικές
παθογένειες και προβλήµατα που είχε η χώρα µας και θα φέρει
στην Ελλάδα την ψηφιακή µετάβαση για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, την αύξηση της απασχόλησης, που τόσο
πολύ αναγκαία είναι, την κοινωνική συνοχή, που επίσης επιδιώκουµε, την αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την
πράσινη οικονοµία.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που καλύπτει όλη την Ελλάδα, κάθε
Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και αφορά διακόσιες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν και επτά ποσοστιαίες
µονάδες στην αύξηση του εθνικού προϊόντος της χώρας µας
εντός της επόµενης εξαετίας. Επιτρέψτε µου, αυτό είναι το µεγάλο γεγονός της ηµέρας.
Παράλληλα, εδώ στη Βουλή διεξάγεται σήµερα η συζήτηση
για το κατεπείγον νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, ένα νοµοσχέδιο
για το οποίο ακούστηκε εντονότατη κριτική για τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο σηµείο αυτό, εγώ θέλω να θέσω ένα ρητορικό ερώτηµα
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προς όλες τις πλευρές της Βουλής: Πρώτον, τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο για το οποίο ασκείται αυτή η εντονότατη κριτική; Απάντηση: Αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται στις έκτακτες αυτές
συνθήκες, ώστε τα τρία κοµβικά Υπουργεία, το Υπουργείο
Υγείας, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εργασίας
κατ’ εξοχήν, να συµβάλουν µε έκτακτες νοµοθετικές παρεµβάσεις και να δηµιουργήσουν ένα δίχτυ προστασίας για τις δοµές
υγείας, για την ενίσχυση των θέσεων εργασίας και τη στήριξη
ανέργων και εργαζοµένων και για τη στήριξη των επιχειρήσεων
διαµέσου του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ 2». Αυτό είναι το νοµοσχέδιο. Γιατί έρχεται έκτακτα; Έρχεται έκτακτα λόγω της πανδηµίας, λόγω της λειτουργίας της Βουλής και γιατί έτσι
νοµοθετούµε το τελευταίο διάστηµα, ειδικά γι’ αυτά τα ζητήµατα,
όπως είναι τα θέµατα υγείας, οικονοµικών και εργασίας. Αυτή
είναι µια πάγια πρακτική.
Δεύτερο ερώτηµα: Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγµατική, είναι
υπεύθυνη ή είναι υποκριτική, κύριε Βαρεµένε, που ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µας καταγγείλατε εδώ από Βήµατος Βουλής; Είναι ρητορική η αναφορά σε εσάς, αφού είστε
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Η απάντηση είναι ότι για άλλη
µια φορά, δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η ανευθυνότητα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µια ανευθυνότητα που προσπαθεί να
στηριχθεί και να βρει πολιτικά ερείσµατα και στηρίγµατα στην
αδυναµία του κόσµου, λόγω της εξαιρετικής αυτής συγκυρίας
της πανδηµίας, στην αγανάκτηση του κόσµου, λόγω του ότι έχει
περιορισθεί η ελευθερία του, και στη λειτουργία της οικονοµίας
από µόνη της µε την ύφεση που δηµιουργεί λόγω της πανδηµίας.
Είναι υγιές αυτό; Απάντηση: Όχι. Και δεν υγιές, διότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε τον θεσµικό ρόλο και το θεσµικό βάρος
που έχει κοινοβουλευτικά θα έπρεπε, αντί να στηρίζει την επιχειρηµατολογία της σε αυτά ακριβώς τα αδύναµα σηµεία που αναδύονται λογικά όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού λόγω της
πανδηµίας, να παραθέτει προτάσεις και θέσεις. Τι κάνει; Μηδενιστική πολιτική. Αρνητές σε όλα, καταγγελτικός λόγος για όλα!
Ερώτηση: Αυτό το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα, µε την
έκτακτη παρέµβαση των Υπουργείων Υγείας, Οικονοµικών και
Εργασίας, για να στηρίξει εργαζόµενους, επιχειρήσεις και δοµές
υγείας, θα το ψηφίζατε αν ήταν σε µία κανονική διαδικασία;
Απάντηση: Όχι. Ερώτηση: Γιατί, κύριε Βρούτση, το λες αυτό; Το
λέω γιατί πολύ απλά και σε άλλα νοµοσχέδια τα οποία ήρθαν µε
την κανονική διαδικασία είπατε ένα µεγάλο «όχι». Παράδειγµα:
Επειδή άκουσα µε µεγάλο ενδιαφέρον και την υπεύθυνη για τα
θέµατα εργασίας, την κ. Ξενογιαννακοπούλου, να µιλάει για τα
ζητήµατα της εργασίας, εγώ θα ρωτήσω το εξής: Όταν φέρναµε
το νοµοσχέδιο για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα µικρά νησιά
µε την κανονική διαδικασία, το ψηφίσατε; Ήταν το ζήτηµα της
έκτακτης νοµοθέτησης; Με κανονική διαδικασία ήρθε! Φυσικά
και δεν το ψηφίσατε! Γιατί δεν το ψηφίσατε;
Επίσης, όταν φέραµε τη στήριξη διαµέσου της µείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών στο εισόδηµα δύο εκατοµµυρίων εργαζοµένων -ήµουν Υπουργός Εργασίας τότε- το ψηφίσατε; Όχι!
Βρήκατε πρόσχηµα ότι µειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές και
βάλατε µία σειρά από «άµα», «άµα», «άµα» και δεν ψηφίσατε την
αύξηση των µισθών από 1η Ιανουαρίου του 2021 για δύο εκατοµµύρια µισθωτούς εργαζόµενους!
Όταν φέραµε αυτό το νέο πλαίσιο δηµιουργίας θέσεων εργασίας που σήµερα έχει φτάσει τις σαράντα πέντε χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας διαµέσου του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας, που χρηµατοδοτεί απευθείας και χωρίς
την παρέµβαση του ΟΑΕΔ τις ασφαλιστικές εισφορές, το ψηφίσατε; Δεν το ψηφίσατε!
Όταν πριν από λίγες µέρες φέραµε την πολύ σηµαντική ευρωπαϊκή οδηγία, την «Ευρατόµ», από το Υπουργείο Οικονοµικών,
βάσει της οποίας έπρεπε να πάρουµε για το διάστηµα 2021 2027 τους ονοµαζόµενους «κρίσιµους πόρους» 72 δισεκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία τα 32 δισεκατοµµύρια είναι του Ταµείου
Ανάκαµψης, το ψηφίσατε; Δεν το ψηφίσατε!
Άρα περισσεύει η υποκρισία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόσχηµα ότι το νοµοσχέδιο είναι µε τη µορφή του κατεπείγοντος
και ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν ψηφίζετε όλες αυτές τις θετικές όντως έκτακτες, λόγω της πανδηµίας- διατάξεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ωστόσο, προχθές ψηφίσατε ένα. Ψηφίσατε πράγµατι το νοµοσχέδιο για το Ελληνικό. Και τι συνέβη; «Εµφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί να το ψηφίσει η µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα και η άλλη
µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα να µην το ψηφίσει. Ε, αυτοί είστε!
Βρείτε επιτέλους έναν πολιτικό βηµατισµό, αυτόν που αναλογεί
στον θεσµικό σας ρόλο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ελάτε
εδώ στη Βουλή µε έναν σοβαρό τρόπο, για να δείτε κάποια
στιγµή και τα ποσοστά σας να είναι αυτά που πρέπουν σε µια
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Διότι βλέπετε την εικόνα δύο χρόνια
µετά και είστε συνεχώς πίσω σε όλα τα δείγµατα της κοινωνικής
µέτρησης. Δεν είναι τυχαίο, είναι η πολιτική σας συµπεριφορά
και η πολιτική σας λειτουργία. Πρόβληµά σας! Όµως, εµείς εδώ
θέλουµε ένα υγιές πολιτικό σύστηµα, στο οποίο ζητάµε και µία
Αξιωµατική Αντιπολίτευση που στο τέλος της ηµέρας θα καταθέτει και µία ουσιαστική πρόταση, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας.
Εγώ άκουσα µε ενδιαφέρον τη µειλίχια, όπως πάντα, τοποθέτηση του κ. Ξανθού, η οποία είναι ουσιαστικά και ο πυρήνας της
τοποθέτησής σας για τα συστήµατα υγείας και την κριτική που
ασκείτε στην Κυβέρνηση για τα θέµατα της υγείας µέσα στην
πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προηγούµενο διάστηµα σε
όλον τον ελληνικό λαό, αλλά και σε εµένα προσωπικά, δηµιουργήθηκαν απορίες, µετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης ότι έρχεται µε ένα επιπλέον µέτρο, µε ένα επιπλέον εργαλείο, το
self-test, αυτό το τεστ αυτοδιάγνωσης, το οποίο θα βοηθήσει αυτή είναι η άποψή µας- στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Δεν
λέµε ότι θα λύσει το πρόβληµα, αλλά θα το αντιµετωπίσει κατά
ένα µέρος µέσα από την αυτοδιάγνωση του τεστ που θα γίνει. Η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε κάθε τρόπο, από τον ίδιο τον Αρχηγό της µέχρι τους Βουλευτές της µέσα και έξω από τη Βουλή
µε tweet, µε παρεµβάσεις στο Facebook και µε ανακοινώσεις,
έλεγε παντού ότι αυτός είναι ένας στηµένος διαγωνισµός και ότι
το τεστ αυτοδιάγνωσης -του οποίου δεν αξιολογούσε την ωφελιµότητα ή όχι- έρχεται να δοθεί σε µια συγκεκριµένη εταιρεία,
στη «SIEMENS».
Η Κυβέρνηση, έτσι όπως έπρεπε, µε σοβαρότητα και ευθύνη
δεν απάντησε και άφησε τα πράγµατα να εξελιχθούν.
Χρειάστηκε πολύς χρόνος; Όχι. Λίγες ηµέρες. Και όταν παρουσιάστηκε λίγες ηµέρες πριν η εικόνα του διαγωνισµού, φάνηκε
ότι τριάντα µία -όχι µία- εταιρείες υπέβαλαν αίτηµα για να πάρουν τον διαγωνισµό και η «SIEMENS» δεν υπήρχε πουθενά.
Προς τιµήν του µόνο ο κ. Ζαχαριάδης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ είχε
το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίσει ότι ήταν αστοχία του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα εδώ, που σε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έρχεται αυτό το τεστ αυτοδιάγνωσης, έκανε κάποιος
αυτοκριτική να ζητήσει µία συγγνώµη, να πει «ναι, κάναµε
λάθος», «ναι, πραγµατικά προσπαθήσαµε να παρασύρουµε την
κοινή γνώµη ότι ήταν ένα στηµένος διαγωνισµός, ο οποίος τελικά
αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι» ή «πέσαµε και εµείς θύµατα παραπλάνησης»; Το έκανε κανένας; Ούτε ένας! Αυτοί είστε.
Κρίνεστε, όµως, από τον λαό. Και κρίνεστε καθηµερινά για την
ανευθυνότητά σας και εδώ, στη συγκεκριµένη περίπτωση, και για
την επιπολαιότητά σας, αφού πάνω στην αγωνία να ασκήσετε αντιπολίτευση κάνετε το οτιδήποτε, αλλά τελικά πέφτετε οι ίδιοι
µέσα στον λάκκο που ανοίγετε, διότι όλα αυτά είναι βεγγαλικά,
τα οποία βλέπετε πόσο λίγο λειτουργούν, ώρες ή και µέρες. Αυτή
είναι πραγµατικότητα.
Το πιο εντυπωσιακό όµως είναι, επιτρέψτε µου να σας πω, ότι
αυτό το τεστ αυτοδιάγνωσης, το οποίο εισάγεται σήµερα µέσα
από την έκτακτη νοµοθέτηση, ακούστηκε από τα επίσηµα χείλη
του κ. Ξανθού -κράτησα τις φράσεις- ότι είναι «επικοινωνιακή φούσκα, που θα βάλει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία». Αυτό είπε ο κ.
Ξανθός. Η επίσηµη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία. Επικοινωνιακή
φούσκα το self-test και ταυτόχρονα θα βάλει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Αλλάζετε, δηλαδή. Εκεί που ήταν η «SIEMENS», σήµερα
το ονοµάζουµε «επικοινωνιακή φούσκα». Είναι δυνατόν; Λέγεται
σοβαρή αντιπολίτευση αυτή; Ασκήστε κριτική σε οτιδήποτε άλλο,
καταθέστε µια πρόταση. Τίποτε από αυτά. «Επικοινωνιακή φούσκα». Και όταν σε µία βδοµάδα ή σε λίγες µέρες θα πάρουν όλοι
οι Έλληνες πολίτες το δικαίωµα να έχουν το τεστ αυτοδιάγνωσης,
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θα εντοπίζονται κρούσµατα, θα γράφονται σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρµα, τι θα έχετε να πείτε τότε; Νέο αφήγηµα.
Εν πάση περιπτώσει, έτσι κυλά η ιστορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλοι κρινόµαστε καθηµερινά γι’ αυτά που λέµε, γι’
αυτά που κάνουµε και για τη στάση που κρατάµε µέσα και έξω
από τη Βουλή.
Μας καταγγέλλετε συνεχώς για τα ζητήµατα τα οποία αφορούν τα κρούσµατα, την πανδηµία, τη λειτουργία µας. Καλά,
αυτό µόνο στην Ελλάδα υπάρχει; Μόνο στην Ελλάδα εµφανίστηκε η πανδηµία; Μόνο εδώ είχαµε κρούσµατα; Μόνο εδώ, δυστυχώς, είχαµε απώλειες ζωών; Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον
κόσµο δεν υπάρχει; Τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσίασε και
ο κ. Μπουκώρος λίγο πριν και ο Υπουργός Υγείας δείχνουν ότι
δυστυχώς και ευτυχώς ταυτόχρονα µέσα σε αυτή την αρνητική
συγκυρία -εκεί πάει το «δυστυχώς»- η Ελλάδα έχει τις καλύτερες
επιδόσεις συγκριτικά σε όλη την Ευρώπη. Το αγνοείτε αυτό; Κι
όµως πήραµε µέτρα, παίρνουµε µέτρα, νοιαζόµαστε για την
υγεία του κάθε ανθρώπου. Αυτή δυστυχώς είναι µία συγκυρία
αρνητική, που έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Συγκριτικά όµως η
Ελλάδα βρίσκεται σε µια καλύτερη θέση από τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ένα ερώτηµα: Στοιχείο αυτοκριτικής δεν υπάρχει; Εξακόσιες τριάντα δύο συγκεντρώσεις προκαλέσατε µε επίσηµη κοµµατική σας δραστηριότητα τους τελευταίους δύο µήνες. Είναι
αθώες αυτές οι συγκεντρώσεις; Μπορείτε ιατρικά να αποδείξετε
ότι αυτές δεν συνέβαλαν στην αύξηση πανδηµίας;
Κύριε Βαρεµένε, κάποια στοιχειώδη αυτοκριτική γι’ αυτά τα
ζητήµατα δεν θα κάνετε; Εξακόσιες τριάντα δύο συναθροίσεις
µε ευθύνη και πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους δύο
µήνες, την ώρα που είναι το τρίτο κύµα της πανδηµίας µπροστά
µας και καµµία αυτοκριτική; Όλα είναι ίσια και αθώα και ευθύνεται µόνο η Κυβέρνηση γι’ αυτό που συµβαίνει;
Σε κάθε περίπτωση, εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε εδώ. Με την ευθύνη που διαπερνά την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή της πανδηµίας µέχρι και
σήµερα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας, για την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο. Τα πάµε καλά συγκριτικά. Δεν
είναι όλα στρωµένα µε τριαντάφυλλα στον δρόµο που έχουµε
µπροστά µας. Υπάρχουν καθηµερινές δυσκολίες, υπάρχουν και
αστοχίες. Είναι λογικό σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αχαρτογράφητο να υπάρχουν και αστοχίες, να υπάρχουν και ελλείµµατα, αλλά στη γενική κατεύθυνση είµαστε στον σωστό δρόµο.
Και βλέπετε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν κινείται µόνο µονοδιάστατα, στην αντιµετώπιση πανδηµίας. Το Ταµείο Ανθεκτικότητας,
Εξυγίανσης και Ανάπτυξης, που ανέφερα λίγο πριν, έρχεται να
αντιµετωπίσει και να ανοίξει τους δρόµους του µέλλοντος, διότι
η πανδηµία είναι σήµερα εδώ, αλλά αύριο δεν θα είναι, θα τη νικήσουµε και όταν τη νικήσουµε πρέπει να είµαστε έτοιµοι για την
επόµενη µέρα της χώρας που έχουµε µπροστά µας.
Θα ήθελα να κλείσω µε τις παρατηρήσεις οι οποίες ακούστηκαν για τα θέµατα της απασχόλησης και της εργασίας από την
κ. Παπανάτσιου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όσο πιο σύντοµα µπορείτε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, κατηγορείται και εγκαλείται η Κυβέρνηση ότι βάλλει
εναντίον της εργασίας, ότι υπονοµεύει την εργασία, ότι υπονοµεύει την αγορά εργασίας, φέρνει ανεργία. Εγώ θα σας διαβάσω
στοιχεία, διότι εδώ θα πρέπει να µιλάµε µόνο µε στοιχεία. Θα
αναφέρω, λοιπόν, για να τα επαναφέρω στη Βουλή, τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, εκτός αν σταµατήσαµε να διαβάζουµε τα στοιχεία
της, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015 που διάβαζε µόνο
το στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Σήµερα επανήλθε, όµως, στα τεσσεράµισι χρόνια. Διαβάζουµε µόνο ΕΛΣΤΑΤ. Αυτή είναι η αξιόπιστη
εικόνα για την καταγραφή της ανεργίας και η «ΕΡΓΑΝΗ» για τη
µισθωτή απασχόληση. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, µόνο αυτά
τα δύο.
Διαβάζω από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: το 2017 ανεργία 21,5%,
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το 2018 ανεργία 19,3% -πράγµατι έπεφτε-, 2019 17,3%, τέλος
Δεκεµβρίου του 2020, τώρα µέσα στην πανδηµία, 16,3%. Αυτό
σηµαίνει ότι όχι µόνο δεν είµαστε απέναντι στην εργασία, αλλά
ειδικά µέσα στην πανδηµία, µε τα µέτρα που πήραµε, µε τη στήριξη των θέσεων εργασίας, µε τη στήριξη των επιχειρήσεων, µε
την επιστρεπτέα προκαταβολή, µε τη «ΓΕΦΥΡΑ», µε τις αναστολές συµβάσεων εργασίας, µε το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», µειώθηκε η ανεργία. Μόνο σε δύο χώρες µειώθηκε η ανεργία, στην
Ελλάδα και στην Ιταλία. Παραγνωρίζετε αυτό το γεγονός ή το
αµφισβητείτε; Είναι µία πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Την ίδια στιγµή έχουµε το ισοζύγιο µισθωτής απασχόλησης σύµφωνα µε τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ»
το 2019.
Θυµάστε την «ΕΡΓΑΝΗ», δηµιούργηµά µου ήταν το 2013. Το
αµφισβητούσατε, µετά το αξιοποιήσατε, διότι έδειχνε θετικά
στοιχεία, καθώς ήταν το µοναδικό καινοτόµο εργαλείο σε όλη
την Ευρώπη.
Δείχνει, λοιπόν, το 2019 συν πέντε χιλιάδες πεντακόσιες επτά
θέσεις εργασίας, το 2020, το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
-προσέξτε Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου-, συν επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα θέσεις εργασίας και το 2021 συν είκοσι
εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα µία θέσεις εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εδώ κλείνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν είναι πανηγυρισµοί αυτά. Είναι µια
καταγραφή στοιχείων, που δείχνει ότι αυτή η Κυβέρνηση νοιάζεται για την αγορά εργασίας, νοιάζεται για τον άνθρωπο, νοιάζεται
για τις επιχειρήσεις και κάνει ό,τι µπορεί για να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα µέσα στην πανδηµία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δικαίωµα της Αντιπολίτευσης να λειτουργεί µε τον τρόπο
που θέλει, να τοποθετείται µε τον τρόπο που θέλει. Δεν είναι δικαίωµά της, όµως, για το καλό της πατρίδας να έχει αυτό τον µόνιµο καταγγελτικό, µηδενιστικό τρόπο συµπεριφοράς. Για το δικό
της καλό θα ήταν να γίνει πιο υπεύθυνη, πιο συγκεκριµένη, να
καταθέτει πού και πού καµµιά πρόταση, έτσι, για τα µάτια του
κόσµου, ρε παιδί µου! Ειδάλλως θα είστε καταδικασµένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού, όπως έγινε στις πρόσφατες εθνικές
εκλογές, να είστε µόνιµα -ίσως και χαµηλότερα µελλοντικά- στη
θέση της Αντιπολίτευσης της Αξιωµατικής σήµερα, αύριο δεν
ξέρω πού στην Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Ιωάννη Λοβέρδο της Νέας
Δηµοκρατίας, Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών, και στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από
το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Κατρίνης.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από λίγο άκουσα και τις οµιλίες των προηγούµενων οµιλητών, γιατί εγώ συνηθίζω να ακούω
και πρέπει όλοι να ακούµε και την Αντιπολίτευση και τη Συµπολίτευση και να µη µένουµε µόνον στις κραυγές, στις συγκρούσεις
και στους τσακωµούς που γίνονται εδώ µέσα.
Δεν µίλησε σήµερα στη συνεδρίαση της Βουλής µόνον ο κ. Πολάκης, όπως γράφουν τα site. Έχουν µιλήσει πάρα πολλοί Βουλευτές.
Έχουν πει κι ενδιαφέροντα πράγµατα. Άκουσα, για παράδειγµα, την κ. Παπανάτσιου ή τον κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα
Αλλαγής να λένε -και δικαίως, κατά τη γνώµη µου- ότι δεν συµφωνούν µε αυτή την πρακτική των συνεχών τροπολογιών, των
πολυνοµοσχεδίων που έρχονται την τελευταία στιγµή µε τη
µορφή του κατεπείγοντος, κ.λπ.. Να θυµίσω, βέβαια, ότι αυτή την
τακτική την είχε ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ως κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και, φυσικά, και η Νέα Δηµοκρατία.
Θα συµφωνούσα µαζί σας, αν ήταν κανονικές οι εποχές. Στις
κανονικές εποχές, όταν περάσει η πανδηµία, σας βεβαιώνω ότι
και εγώ θα έρθω και θα πω στην Κυβέρνηση «κακώς κάνετε κα-
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τάχρηση του δικαιώµατος αυτού και κακώς φέρνετε τροπολογίες
σε άσχετα νοµοσχέδια». Έχω γράψει και εκτεταµένως επ’ αυτού.
Όµως, δεν είµαστε σε κανονικές εποχές. Νοµίζω ότι κάποιες
φορές και Βουλευτές ακόµα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού
βρίσκεται η χώρα µας και ο πλανήτης ολόκληρος. Βρισκόµαστε
στη χειρότερη πανδηµία όλων των εποχών! Φυσικά, θα µου πει
κάποιος ότι το 1918 - 1920 πέθαναν πενήντα εκατοµµύρια άνθρωποι. Μα κι εδώ, αν δεν παίρναµε τα µέτρα και αν δεν είχαµε
τις ικανότητες που δεν είχαν πριν από έναν αιώνα, θα είχαµε όχι
πενήντα, αλλά εκατό και διακόσια εκατοµµύρια.
Για να είµαστε ρεαλιστές, περνάµε την πιο δύσκολη φάση στην
ιστορία, τη δική µας τουλάχιστον. Δεν τα έχουµε ξαναζήσει αυτά
ποτέ και ελπίζω να µην τα ξαναζήσουµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ λίγο
εκεί το καφενείο! Μιλά ο συνάδελφος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αφήστε τους τακτικισµούς εδώ
µέσα, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι καφενείο εδώ, εσείς είστε ο καφετζής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεχίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στέκοµαι µε
πολύ µεγάλο σεβασµό απέναντι στα θύµατα της πανδηµίας. Στέκοµαι µε πολύ µεγάλο σεβασµό και µετριοπάθεια, µε σεµνότητα
και µε ταπεινοφροσύνη απέναντι στην κοινωνία µας, που υποφέρει.
Ξέρετε, κατά σύµπτωση, διαδέχοµαι στο Βήµα αυτό όλους
τους Βουλευτές της Μαγνησίας που µίλησαν κατά σειρά, συµπτωµατικά υποθέτω. Θυµήθηκα, όταν τους άκουγα, πόσο πολύ
µού αρέσει το Πήλιο και πόσο µού έχει λείψει, πόσο πολύ µού
αρέσει ο Βόλος και πόσο µού έχει λείψει, αλλά δεν µπορώ να
πάω και δεν θα πάω, µέχρι να αρθούν τα µέτρα. Λυπάµαι πάρα
πολύ που βλέπω τον γιο µου, πρωτοετή φοιτητή της Νοµικής, να
κάνει µάθηµα µε τηλεκπαίδευση και ουσιαστικά να µην παρακολουθεί από ένα σηµείο και έπειτα. Λυπάµαι που το παιδί αυτό δεν
έχει πάει ακόµα να δει πώς είναι το πανεπιστήµιό του και δεν έχει
κοινωνικοποιηθεί. Είναι κρίµα! Όµως, µένει στο σπίτι και αυτό
πρέπει να κάνουµε, για να ξεπεράσουµε την πανδηµία. Και αυτός
είναι ο λόγος που πρέπει όλοι µας να είµαστε πάρα πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι.
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο αυτό ουσιαστικά επικυρώνει
κάποιες διατάξεις και αποφάσεις που έχει πάρει για την αντιµετώπιση της πανδηµίας στον τόπο µας. Έχει, µάλιστα, να αντιµετωπίσει έναν πάρα πολύ δύσκολο συνδυασµό. Έχετε σκεφθεί τι
συνδυασµό πρέπει να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση; Μιλάω για την
κάθε κυβέρνηση. Δεν είµαστε οι τυχεροί που βρεθήκαµε στην
εξουσία σε αυτή τη φάση. Οποιοσδήποτε και να ήταν στην εξουσία σ’ αυτή τη φάση έπρεπε να διαχειρισθεί µία πρωτοφανή κατάσταση. Έχει, από τη µία, τη µεγάλη πίεση στο σύστηµα υγείας,
τον µεγάλο αριθµό νεκρών και διασωληνωµένων και, από την
άλλη, την πίεση που ασκείται στην κοινωνία, την οικονοµική, την
κοινωνική, την ψυχολογική, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι ένα
πάρα πολύ δύσκολο ζήτηµα. Δεν µπορείς εύκολα να το καταφέρεις. Πώς να τα συνδυάσεις και τα δύο;
Μέχρι στιγµής, λοιπόν, παρ’ όλο που, όπως είπα, στέκοµαι µε
πολύ µεγάλο σεβασµό στα θύµατα της πανδηµίας, τα έχει πάει
σχετικά καλύτερα από αλλού. Το λέω για όσους φωνάζουν και
διαµαρτύρονται, γιατί εγώ πιστεύω ότι η πανδηµία δεν προσφέρεται για αντιπολίτευση. Έχουµε τόσα θέµατα για να αντιπολιτευθεί η Αριστερά µετά την πανδηµία. Μπορούµε να
συζητήσουµε αν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήτανε µαρξιστήςλενινιστής ή σε ποια παράταξη ανήκε. Πολύ εύκολα να συζητήσουµε ό,τι θέλετε. Μπορούµε να συζητήσουµε, όπως
συζητήσαµε εχθές, για το θέµα του Νίκου Παππά. Αυτά προσφέρονται για αντιπολίτευση. Και η οικονοµία θα έρθει και θα προσφέρεται για αντιπολίτευση.
Τώρα, όµως, δεν έχει νόηµα η αντιπολίτευση. Τώρα έχει νόηµα
να ξεπεράσουµε τον κάβο, να ξεπεράσουµε το µεγάλο πρόβληµα
που απειλεί όλους µας. Κοιτάξτε πόσοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έχουν πάθει COVID. Ευτυχώς όλοι το πέρασαν καλά.
Κάποιοι το πέρασαν πιο δύσκολα. Κοιτάξτε πόσοι γνωστοί και
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φίλοι µας έχουν περάσει από COVID. Κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι
δίπλα µας έχουν πεθάνει µόνοι τους, διασωληνωµένοι σε µία εντατική. Είναι κάτι πολύ δυσάρεστο και γι’ αυτό πρέπει να είµαστε
όλοι υπεύθυνοι απέναντι στην κοινωνία και στα θύµατα αυτής της
φοβερής ασθένειας.
Εποµένως πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι, σοβαροί, µετρηµένοι
και να κάνουµε τη δουλειά µας όσο καλύτερα µπορούµε ως Κοινοβούλιο και ως Κυβέρνηση και να ακολουθούµε και το παράδειγµα του Πρωθυπουργού µας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος έχει δείξει αξιοθαύµαστη ταπεινοφροσύνη και σεµνότητα,
όταν προσεγγίζει τα θέµατα αυτά. Δεν κουνάει το δάχτυλο σε κανέναν.
Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους. Εγώ είµαι ειλικρινής και θα
τα λέω όλα. Θα λέω ότι έχουν γίνει και λάθη και από τη δική µας
πλευρά, από την κυβερνητική πλευρά και από την πλευρά των ειδικών της επιτροπής. Το έχω πει και σε άλλη µου οµιλία. Οι ειδικοί δεν είναι ντίβες και δεν είναι «rock star». Καλό είναι να
σωπαίνουν όσο γίνεται και να µιλάνε πιο υπεύθυνα. Καλόν είναι
όλοι να είµαστε προσεκτικοί στο τι λέµε. Το ότι οι επόµενες δύο
εβδοµάδες είναι κρίσιµες κοντεύει να γίνει ανέκδοτο στους
«Ράδιο Αρβύλα». Δεν µπορεί να το λέει αυτό κανείς υπεύθυνα
πλέον. Είναι ανέκδοτο. Και µη λέµε «ανοίγουµε αύριο», «ανοίγουµε µεθαύριο», «ανοίγουµε…». Εγώ δεν ξέρω πότε θα ανοίξουµε και τι θα ανοίξουµε. Αυτό το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός
µετά την εισήγηση των ειδικών. Όλοι οι άλλοι που µιλάνε µε
ανεύθυνο τρόπο δεν κάνουν καλά. Καλό είναι να σωπαίνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, µου έλεγε ένας φίλος προηγουµένως ότι στην πολιτική
κανείς δεν έχασε όταν δεν είπε κάτι. Όταν λες, χάνεις πράγµατα
τα οποία δεν τα έχεις ελέγξει και δεν τα γνωρίζεις καλά.
Συνεπώς υπευθυνότητα, σεµνότητα, ταπεινότητα απέναντι στα
προβλήµατα και στην κοινωνία µας και θα βγούµε νικητές από
την πανδηµία. Τότε θα µπορέσουµε και να συζητήσουµε για την
αντιπολίτευση, για ό,τι θέλετε, για τις ΜΕΘ και για την οικονοµία
και για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και για τον Νικηταρά σε ποια
παράταξη ανήκε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη
ώρα παρουσίασε µε διθυραµβικούς τίτλους το πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», που έχει σχέση µε την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, ένα σχέδιο που πραγµατικά όλοι συµφωνούµε
ότι θα µπορούσε να αλλάξει τη µορφή και το µοντέλο της ελληνικής οικονοµίας και ίσως αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία
της χώρας να µπορέσει να ξεφύγει από έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και προβληµατικής διαχείρισης.
Βεβαίως ο Πρωθυπουργός µίλησε για δηµόσια διαβούλευση
στρατηγικών αξόνων. Εµείς ακόµα περιµένουµε να γίνει ο διάλογος σε επίπεδο πολιτικών κοµµάτων, επαγγελµατικών, κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων. Μίλησε για ένα σχέδιο που
απλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορά όλους τους Έλληνες. Μίλησε για µία ευκαιρία που αποτελεί το σχέδιο ώστε να
απλώσει -σηµειώστε το αυτό, διότι θα το πω µετά- ένα ευρύ
πλέγµα κοινωνικής προστασίας. Βεβαίως, µίλησε για ένα σχέδιο
που καλύπτει και αφορά κάθε Έλληνα και αποτελεί πραγµατικό
εθνικό σχέδιο, γιατί έχει καταστρωθεί, όπως είπε, στην Ελλάδα
και αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Εγώ θα καταθέσω µόνο στα Πρακτικά από τον προϋπολογισµό
ότι θα έχει µεγάλη αύξηση εισαγωγών το 2021, λόγω των επενδύσεων σε κατασκευαστικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης.
(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)
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Άρα, όταν η ίδια η Κυβέρνηση οµολογεί ότι θα κάνει αθρόες
εισαγωγές για την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτό το σχέδιο έχει καταστρωθεί
στην Ελλάδα και αφορά τους Έλληνες.
Μίλησε και για χιλιάδες θέσεις εργασίας, µίλησε για δισεκατοµµύρια ευρώ που θα πέσουν στην αγορά, θυµίζοντάς µας αυτά
που πριν ακριβώς έναν χρόνο έλεγαν οι Υπουργοί και τα οποία
διαψεύστηκαν -καµµία όµως βαρύτητα- στην εγχώρια παραγωγή
και βεβαίως αποθέωσε την έκθεση Πισσαρίδη, µε τις γνωστές
προβλέψεις για εργασιακά, φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήµατα.
Σίγουρα αυτή η πρόταση, αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης δηµιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων, τους λίγους και ισχυρούς -που
µέχρι στιγµής πραγµατικά έχουν δει να δίνεται σε αυτούς το µεγαλύτερο κοµµάτι ενισχύσεων και στήριξης της Κυβέρνησης- και
τους πολλούς µικροµεσαίους, αγρότες, εργαζόµενους και ανέργους, που αρκούνται στα ψίχουλα των ενισχύσεων και των επιλογών της Κυβέρνησης.
Όσον αφορά στη διαδικασία, επειδή ακούστηκε πριν, εγώ δεν
κατανοώ ποιο είναι το κατεπείγον του νοµοσχεδίου, όταν παραπάνω από τις µισές διατάξεις είναι ουσιαστικά παρατάσεις διατάξεων που έχουν ψηφισθεί στο παρελθόν και ήταν γνωστό ότι
θα λήξουν στις 30 Μαρτίου. Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση βρίσκει
ευκαιρία για να ενσωµατώσει εκεί µέσα και διάφορες άλλες διατάξεις, οι οποίες δεν συζητούνται, αφού µέσα στις λίγες ώρες
που γίνεται η διαδικασία στην Ολοµέλεια, προφανώς δεν υπάρχει
διάθεση για συζήτηση.
Εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι διαφωνούµε
µε τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι έχουµε αποδείξει ότι θέλουµε να γίνεται διάλογος και καταθέτουµε προτάσεις, δεν θα
διστάσουµε να στηρίξουµε τις όποιες θετικές διατάξεις, ειδικά
όταν δίνουν λύσεις και ανακουφίζουν προβλήµατα, γιατί έχουµε
αποδείξει ότι βάζουµε πλάτη για τη χώρα, ότι στηρίζουµε σε
αυτή τη δύσκολη συγκυρία την κοινωνία, που δοκιµάζεται. Βεβαίως, αυτό το κάνουµε όχι γιατί πιστεύουµε ότι εσείς τα κάνετε
σωστά, αλλά γιατί, προφανώς, θεωρούµε ότι πάνω από όλα προέχει το εθνικό συµφέρον και µε αυτό πορευόµαστε.
Όσον αφορά στην κατάσταση της πανδηµίας -επειδή πριν είπε
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, απευθυνόµενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ίσως δικαιολογηµένα, για ένα θέµα
και είπε «δεν ζήτησαν συγγνώµη»- η Κυβέρνηση, αλήθεια, έχει
ζητήσει συγγνώµη µέχρι σήµερα για τα µέτρα που έχουν αποτύχει; Έχει κάνει αυτοκριτική;
Καταλαβαίνουµε ότι είναι δύσκολο να το παραδεχθεί αυτό, ότι
απέτυχε στη διαχείριση της πανδηµίας. Όµως, θα πρέπει να σταµατήσει να γίνεται και αυτό το εµπόριο ελπίδας από τους Υπουργούς. Λέτε ότι στις 14 Μαΐου θα ανοίξει ο τουρισµός. Την ίδια
ηµεροµηνία δεν είστε βέβαιοι, ενώ το λέτε και το ξαναλέτε για
τους τουρίστες, αν οι Έλληνες πολίτες θα µπορούν να κάνουν
διαδηµοτικές µετακινήσεις. Λέτε ότι θα ανοίξετε τον τουρισµό
στις 14 Μαΐου, αλλά δεν έχουν εµβολιασθεί οι εργαζόµενοι στον
τουρισµό, στις µεταφορές ούτε καν οι οδηγοί ταξί.
Θα είναι στις 14 Μαΐου έτοιµο το πράσινο πιστοποιητικό; Θα
υποκύψετε και πάλι στους εκβιασµούς των tour operator ή θα κάνετε ελέγχους; Τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους;
Βλέπω και καταθέτω στα Πρακτικά ένα έγγραφο, τη χθεσινή
ανακοίνωση της οµοσπονδίας, που λέει ότι οι εργαζόµενοι στον
τουρισµό που δεν έχουν δικαίωµα επαναπρόσληψης είναι χωρίς
εισόδηµα από τον Αύγουστο του 2020 και ακόµα περιµένουν οι
εργαζόµενοι στον επισιτισµό-τουρισµό να υπογραφεί από το
Υπουργείο Εργασίας η κλαδική τους σύµβαση, η οποία έχει κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Παρακαλώ πολύ, το καταθέτω για τα 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)
Αυτή είναι η προετοιµασία που κάνετε για τον τουρισµό και
τους εργαζόµενους στον τουρισµό.
Οι πολίτες κουράστηκαν, αφού βλέπουν ότι και τα περιοριστικά µέτρα, από τη µία, δεν αποδίδουν και δεν πιστεύουν τίποτα.
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Είναι δύσπιστοι και αντιδρούν, γιατί βλέπουν ότι η Κυβέρνηση
αυτοσχεδιάζει, γιατί δεν έχετε µιλήσει ειλικρινά µέχρι σήµερα,
δεν έχετε εξηγήσει στους πολίτες γιατί παίρνετε τα µέτρα που
παίρνετε, µε ποια δεδοµένα λαµβάνετε τις αποφάσεις. Δεν έχετε
κάνει ούτε έναν ειλικρινή απολογισµό µέχρι σήµερα.
Διότι αποδεικνύεται ότι το επιτελικό κράτος, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, υποκαθιστά τα πάντα. Το επιτελικό κράτος κάνει τον
επιδηµιολόγο, το επιτελικό κράτος κάνει τον Υπουργό Υγείας, το
επιτελικό κράτος αποφασίζει και εκτιµά τα πάντα. Η χώρα σήµερα που µιλάµε διαθέτει µόνο έναν θεσµό και αυτός είναι το επιτελικό κράτος, ο απόλυτος ορισµός του αποτυχηµένου κράτους
στη διαχείριση της πανδηµίας.
Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος -το ακούσαµε και πριν, το ακούµε
συχνά- ότι εµείς τα πάµε καλύτερα από τις άλλες χώρες στη διαχείριση της πανδηµίας. Δεν θα πω για την κατάταξη του
«BLOOMBERG» για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, όπου ξαφνικά η Ελλάδα έπεσε είκοσι θέσεις στον σχετικό πίνακα.
Όσον αφορά στα τεστ, είµαστε σταθερά χαµηλά. Η Κύπρος
πραγµατοποιεί δωδεκαπλάσιο αριθµό τεστ αναλογικά µε τον
πληθυσµό και η Αυστρία εννεαπλάσιο αριθµό τεστ. Καταθέτω τον
σχετικό πίνακα από τον ιστότοπο ourworldindata.org.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ανακοινώνονται µε τυµπανοκρουσίες τα self-test, µε το γνωστό
επικοινωνιακό σας µοντέλο, και φέρνετε τώρα τις σχετικές διατάξεις για να υλοποιηθεί στην πράξη κάτι το οποίο ήδη δεκαπέντε µέρες έχετε διαφηµίσει. Μακάρι αυτό να οδηγήσει σε
καλύτερη ιχνηλάτηση και περιορισµό των κρουσµάτων.
Όµως, όσον αφορά στους ηµερήσιους θανάτους, είµαστε σταθερά πρώτοι και 20% πάνω σχεδόν από τον µέσο όρο της Ευρώπης. Καταθέτω, επίσης, τον σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο κοµµάτι των εµβολιασµών είναι γεγονός ότι έχει βελτιωθεί
η κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά στο λειτουργικό κοµµάτι.
Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός στις 12 Ιανουαρίου είχε πει ότι στα
τέλη Μαρτίου θα έχουν εµβολιασθεί δύο εκατοµµύρια συµπολίτες µας και µε τις δύο δόσεις. Αυτός ο αριθµός δεν έχει επιβεβαιωθεί. Με ποια στοιχεία το έλεγε αυτό ο κ. Μητσοτάκης; Είναι
δυνατόν να διαψεύδεται µε τόσο ηχηρό τρόπο ένας Πρωθυπουργός;
Και στον αριθµό των εµβολιασµών είµαστε, κύριε Υπουργέ,
30% κάτω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθµό
ηµερήσιων δόσεων ανά εκατό άτοµα. Καταθέτω τον σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για
να αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την προµήθεια ως και την παραγωγή εµβολίων. Σε αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει άµεσα να αναληφθεί η σχετική πρωτοβουλία και να γίνει η
σχετική συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών κοµµάτων.
Όσον αφορά στις κλίνες ΜΕΘ, τα είπε ο εισηγητής µας, ο Ανδρέας Πουλάς. Μιλάτε για χίλιες τριακόσιες κλίνες ΜΕΘ, ότι συνεχώς δηµιουργείτε κλίνες ΜΕΘ, ενώ στην πράξη, πέρα από τις
δωρεές των ιδιωτών, που και αυτές αργήσατε να αξιοποιήσετε
και να στελεχώσετε, ουσιαστικά µετατρέπετε σε κλίνες ΜΕΘ αίθουσες χειρουργείων, καρδιολογικές, καρδιοχειρουργικές και
νευροχειρουργικές µονάδες.
Πραγµατικά, µας προκαλεί απορία η διάταξη του άρθρου 56,
όπου, αντί να ενισχύετε τα κέντρα πρόληψης, ειδικά σε αυτή τη
συγκυρία που υπάρχει έντονη πίεση και στα παιδιά και στις οικογένειές τους -και τα παιδιά εθίζονται στο διαδίκτυο και αυτό το
ξέρουµε όλοι και άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές-, εσείς τι κάνετε; Επιχειρείτε να πάρετε πόρους διά του συµψηφισµού και να

10954

ελέγξετε ουσιαστικά τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης. Αντί
να τους παροτρύνετε να κάνουν περισσότερες δράσεις και να
τους ενισχύσετε µε µια κατεύθυνση και από τον ΟΚΑΝΑ και από
το Υπουργείο Υγείας, εσείς «αξιοποιείτε» -εντός εισαγωγικών η
λέξη- το γεγονός ότι λόγω περιορισµών έχουν κάποια ταµειακά
διαθέσιµα, για να τους στερήσετε την αναγκαία χρηµατοδότηση
για δράσεις που πρέπει να γίνουν και να προτεραιοποιηθούν το
επόµενο διάστηµα.
Όσον αφορά στην οικονοµία, δεν θα πω αυτό που έχει ειπωθεί
πολλές φορές και σήµερα, σε αυτή την Αίθουσα, ότι εδώ και
τρεις εβδοµάδες υπάρχει αυτό το γαϊτανάκι των δηλώσεων. Μάλιστα σήµερα η επικαιρότητα έχει κατακλυσθεί από τις προβλέψεις τι θα ανακοινώσει ο αρµόδιος Υπουργός το απόγευµα σε
σχέση µε τις µετακινήσεις, µε τα µέτρα προστασίας, µε το αν θα
ανοίξει το λιανεµπόριο. Αυτό επισκιάζει ακόµα και µια εµβληµατική, όπως θα µπορούσε να είναι, άσχετα αν δεν έγινε από την
Κυβέρνηση, κίνηση, όπως είναι η αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Η αλήθεια ποια είναι; Ότι δεν έχετε χρήµατα να δώσετε. Επιλέξατε να αποπληρώσετε πρόωρα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε 3,3 δισεκατοµµύρια, στερώντας πολύτιµους πόρους,
γιατί το «µαξιλάρι» φροντίζετε ορθώς να το κρατάτε στα 30 δισεκατοµµύρια.
Μιλάτε για πακτωλό δισεκατοµµυρίων. Βέβαια, το ζητούµενο
για µας παραµένει το πώς κατανεµήθηκαν αυτά τα χρήµατα, γιατί
υπάρχουν επαγγελµατικές οµάδες που έµειναν εκτός µέτρων
στήριξης και πολλά παράπονα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων,
που εδώ και µήνες περιµένουν να πληρωθούν και καθυστερεί η
πληρωµή τους, σύµφωνα µε αυτά που είχε πει η Κυβέρνηση.
Καταθέτω την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων
της ΓΣΕΒΕΕ, που λέει ότι τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι τα
µέτρα στήριξης είναι ανεπαρκή και τέσσερις στους πέντε δηλώνουν απαισιόδοξοι για την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έρευνα, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εσείς ποιο µήνυµα στέλνετε; Στέλνετε το µήνυµα της απελευθέρωσης των πλειστηριασµών. Ξέρουµε ότι οι τράπεζες και οι
servicer σάς πίεζαν εδώ και πολύ καιρό να ενδώσετε. Εσείς ανοίγετε ή σκοπεύετε να ανοίξετε το επόµενο διάστηµα την αγορά
και ταυτόχρονα, ανοίγετε και την πόρτα των πλειστηριασµών.
Και βεβαίως, για να τηρήσετε τα προσχήµατα, φέρνετε µια διάταξη µέχρι τις 31 Μαΐου για τους πληττόµενους από την πανδηµία, µε συγκεκριµένους όρους. Θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η
διάταξη, γιατί κάποιοι συµπολίτες µας θα γλιτώσουν τα µέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά από την 1η Ιουνίου ανοίγει ο
ασκός του Αιόλου για µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, για κατασχέσεις και για πλειστηριασµούς, ανεξαιρέτως για όλους, χωρίς
κανένα κοινωνικό και οικονοµικό κριτήριο. Εξάλλου ξεκινάει και
η εφαρµογή του Πτωχευτικού Κώδικα, που προβλέπει ρευστοποιήσεις περιορισµών.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο, κατά το οποίο,
σύµφωνα µε τον πρόεδρο µιας από τις µεγαλύτερες εταιρείες
που έχουν πάρει κόκκινα δάνεια, την επόµενη πενταετία, διακόσιες πενήντα χιλιάδες ακίνητα θα βγουν σε πλειστηριασµό και
µάλιστα, σύµφωνα µε δηλώσεις του ιδίου, αυτό, λέει, θα δώσει
ώθηση στην αγορά του real estate, σηµειώνοντας ότι είναι λάθος
το µέτρο της αναστολής των πλειστηριασµών.
(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)
Προφανώς εσείς ακούτε τους servicer σας και τις τράπεζες και
γι’ αυτό φέρνετε αυτή τη διάταξη. Ένα εκατοµµύριο ακίνητα, σήµερα που µιλάµε, είναι συνδεδεµένα µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Άρα όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει πλήρης απελευθέρωση
από την 1η Ιουνίου. Ένα στα τρία επιχειρηµατικά δάνεια είναι κόκκινο. Στις πολύ µικρές επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνάει
το 55% και πάνω από το 50% αφορά δανειακές συµβάσεις που
έχουν ήδη καταγγελθεί -σηµειώστε το και αυτό-, ενώ το 64% των
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δανείων που έχουν καταγγελθεί, δεν έχουν καταγγελθεί, αλλά
υπάρχει καθυστέρηση παραπάνω από ένα έτος. Καταθέτω τη
σχετική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
(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)
Εσείς σε αυτό φέρνετε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Όπως µας
λέγατε το καλοκαίρι, ότι δεν χρειάζεται προστασία πρώτης κατοικίας, αφού όλοι θα ρυθµίζουν τα δάνειά τους, άρα δεν θα
υπάρχει και ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προφανώς κάθε πρόγραµµα στήριξης των δανειοληπτών είναι θετικό
και ευπρόσδεκτο. Πρέπει, όµως, για να είµαστε ειλικρινείς σε
αυτή την Αίθουσα, να δούµε τι έγινε µε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ
1». Πρώτη παρατήρηση: Έκαναν αιτήσεις για εκατόν εξήντα χιλιάδες δάνεια, που καλύπτουν συνολικά 14 δισεκατοµµύρια
ευρώ δανείων, όταν το σύνολο των δανείων στη χώρα, εξυπηρετούµενα και µη εξυπηρετούµενα, είναι 205 δισεκατοµµύρια. Άρα
14 δισεκατοµµύρια καλύφθηκαν από τα 205 δισεκατοµµύρια. Εντάχθηκαν κυρίως εξυπηρετούµενα δάνεια, αφού από τις εκατόν
τριάντα χιλιάδες ρυθµίσεις λιγότερο από το 15% αφορούσε µη
εξυπηρετούµενα δάνεια και αυτό λόγω των ασφυκτικών προϋποθέσεων που ήθελαν οι τράπεζες για να ρυθµίσουν, έτσι ώστε να
επιδοτηθούν από τη «ΓΕΦΥΡΑ». Την ίδια στιγµή που µιλάµε, πάνω
από 1 εκατοµµύριο κόκκινα δάνεια έχουν µεταφερθεί στα fund.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε σιγάσιγά, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, σε δυο λεπτά.
Παρατήρηση δεύτερη: Το Υπουργείο Οικονοµικών µε τον νόµο
που έφερε, τη «ΓΕΦΥΡΑ 1», προέβλεπε, στην ειδική έκθεση που
καταθέτω στα Πρακτικά, ότι θα αξιοποιηθούν 518 εκατοµµύρια
ευρώ για την κάλυψη το 2020 - 21. Στον προϋπολογισµό του
2021, που επίσης τον καταθέτω, τον Δεκέµβριο, λίγους µήνες
µετά, τα 518 εκατοµµύρια έγιναν 388, αφού και το ίδιο το Υπουργείο κατάλαβε ότι τελικά το ενδιαφέρον δεν ήταν και τόσο ζωηρό
όσο ανέµενε και ήταν πολύ µικρότερο το ποσοστό.
(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)
Ανατρέχοντας στα σχετικά δελτία Τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών, βλέπουµε ότι στους τέσσερις πρώτους µήνες εφαρµογής του προγράµµατος το συνολικό ποσό που έχει δοθεί είναι
72 εκατοµµύρια, ενώ µε βάση τους υπολογισµούς της µέσης µηνιαίας επιδότησης, που θα καταβληθεί για εννέα µήνες, για εκατόν τριάντα χιλιάδες δάνεια, το συνολικό ποσό που θα δοθεί θα
είναι λίγο παραπάνω από το µισό που αρχικά είχε προϋπολογισθεί και σήµερα ο Υπουργός Οικονοµικών λέει ότι µε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2» θα καλύψουµε περίπου εκατό χιλιάδες
επιχειρήσεις, όταν -επαναλαµβάνω- τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια µόνο είναι 1 εκατοµµύριο και τα δύο προγράµµατα «ΓΕΦΥΡΑ» θα καλύψουν περί τις διακόσιες τριάντα µε διακόσιες
σαράντα χιλιάδες περιπτώσεις δανείων.
Αυτό και µόνο δείχνει ότι η συνολική στρατηγική που έχετε υιοθετήσει ως Κυβέρνηση δεν φέρνει αποτελέσµατα, δεν δίνει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, τώρα που η αγορά θα ξανανοίξει,
πραγµατικά να έχουν ένα στήριγµα. Δυστυχώς -και λυπάµαι που
το λέω- δεν έχετε σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
και τη στήριξη της αγοράς, των εργαζοµένων, το επόµενο διάστηµα, που όλοι πιστεύουµε ότι µε µια καλύτερη στρατηγική και
σωστότερη διαχείριση θα µπορέσει και πρέπει να ανοίξει το λιανεµπόριο και η οικονοµική δραστηριότητα. Επίσης, αφήνετε τις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους σε
αυτές, στην κυριολεξία, στο έλεος του Θεού, να «ρυθµίσουν» σε εισαγωγικά- µέσω της πλατφόρµας του πτωχευτικού και του
εξωδικαστικού και δηµιουργείτε πραγµατικά ένα κλίµα ανισοτήτων, το οποίο θα δηµιουργήσει φοβερές εντάσεις και θα προκαλέσει µεγάλες αντιδράσεις. Αλλά παρ’ όλα αυτά εσείς είστε και
φαίνεστε ότι είστε αποφασισµένοι να στηρίξετε τους λίγους και
ισχυρούς -τους οποίους εδώ και δεκαεννιά, είκοσι µήνες στηρίζετε µε συνέπεια- και να αφήσετε τους πολλούς να κολυµπή-
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σουν, όχι στα βαθιά νερά, αλλά στο βάθος του ωκεανού, χωρίς
στήριξη, χωρίς βοήθεια και χωρίς πραγµατικά αυτό να σας κινητοποιεί να πάρετε τα κατάλληλα µέτρα.
Εµείς πάντα θα στηρίζουµε τους πιο ευάλωτους και βεβαίως
θα είναι για µας το κύριο ενδιαφέρον της δικής µας παρέµβασης.
Θεωρούµε ότι πρέπει όλοι να περάσουµε µέσα από αυτή την
κρίση στην άλλη πλευρά του ποταµού. Κανένας δεν πρέπει να
µείνει αβοήθητος. Και θεωρώ ότι η συζήτηση βοηθάει, µέσα από
τις προτάσεις που καταθέτουµε και σας καλούµε να τις υιοθετήσετε, γιατί κάποιες από αυτές επουλώνουν πραγµατικά πληγές
και δίνουν λύσεις στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
µεγάλη πλειοψηφία της επιχειρηµατικότητας και των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη. Τον κ. Βρούτση θέλατε από τα έντεκα
λεπτά να τον κατεβάσουµε, δεκαοκτώ µιλήσατε εσείς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Λιγότερο από τον κ. Βρούτση µίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεκαοκτώ λεπτά µιλήσατε. Εδώ, τα µετράµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ο κ. Βρούτσης µίλησε δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, µίλησε δεκαεπτά
λεπτά και είκοσι εννέα δευτερόλεπτα, εσείς δεκαεπτά λεπτά και
σαράντα οκτώ δευτερόλεπτα, εφόσον θέλετε ακρίβεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία, που εκλέγεται στον Β3’ Νότιο Τοµέα Αθηνών, και
µετά ακολουθεί ο κ. Ξανθόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, µε
διατάξεις που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες εννέα τουλάχιστον
Υπουργείων και εκατόν δεκατέσσερα άρθρα. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε βασικό κορµό τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας για την
προστασία της δηµόσιας υγείας, για την περαιτέρω ενίσχυση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, για την κοινωνική προστασία, για
την ανάπτυξη, για τη στήριξη των παραγωγικών κλάδων που
έχουν πληγεί από τη συνεχιζόµενη πανδηµία και πολλά άλλα ζητήµατα, ιδιαίτερα επείγοντα, ιδιαίτερα κρίσιµα.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω ότι δεν είναι ώρες αυτές στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και πολύ περισσότερο ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, από την κινδυνολογία να
πηγαίνει στη σκανδαλολογία και από τη σκανδαλολογία να πηγαίνει στα χαµόγελα, µιλώντας πριν από λίγο µε τους επιχειρηµατίες της εστίασης. Αν νοµίζετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι έτσι θα µπορέσουµε να λύσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά η ελληνική κοινωνία, την
αγωνία και την κοινωνική ένταση που υπάρχει, νοµίζω ότι αυτή η
λογική δεν οδηγεί πουθενά. Και για αυτή τη λογική θα κριθούµε
και θα κριθούµε από τον ελληνικό λαό, διότι η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
µε υπευθυνότητα νοµοθετεί για την αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων.
Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό, φέρνουµε συγκεκριµένα
µέτρα, παίρνουµε συγκεκριµένες αποφάσεις για τη διενέργεια
τεστ COVID σε όσους είναι υποχρεωµένοι να καταταγούν στις
Ένοπλες Δυνάµεις, για τη χορήγηση φαρµάκων σε νοσούντες
από κορωνοϊό, για την εύκολη διαδικασία αποστολής φαρµάκων
σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό, για την παροχή δυνατοτήτων σε ειδικευόµενους γιατρούς,
για την πρόσληψη προσωπικού στον ΕΟΔΥ, για την παράταση
των συµβάσεων των οικογενειακών γιατρών, για την απασχόληση
ιδιωτών γιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών, για την άµεση µετατροπή κλινών σε κλίνες
για την καταπολέµηση του COVID.
Επίσης, για την επίταξη ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού,
για τη χρήση αεροσκαφών, για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών
ασθενών, απλοποιούµε µε διατάξεις που έρχονται σήµερα σε
αυτό το νοµοσχέδιο τη διαδικασία και την αποδοχή δωρεών.
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Λαµβάνουµε µέριµνα για τους άπορους συµπολίτες µας,
καθώς και για τους ανασφάλιστους ασθενείς µε χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια. Λαµβάνουµε, επίσης, ειδική µέριµνα για τους χρονίως πάσχοντες σχετικά µε τις γνωµατεύσεις τους.
Και επιτρέψτε µου να αναφερθώ ειδικά στο άρθρο 38, όπου
µιλάµε για τη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων και για τη
στελέχωσή τους.
Στο σηµείο αυτό θέλω να µιλήσω και για το Mega Εµβολιαστικό Κέντρο του Ελληνικού, που θα έχει είκοσι τέσσερις εµβολιαστικές γραµµές και θα έχει δυναµικότητα για χίλιους
διακόσιους εµβολιασµούς την ηµέρα, κάτι που είναι σηµαντικό
για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων και όχι µόνο.
Άρα βλέπετε ότι αυτή η Κυβέρνηση βαδίζει και µε πρόγραµµα
και µε όραµα και µε στόχους και θα ξεπεράσουµε αυτή την πανδηµία και θα ξεπεράσουµε και τις οικονοµικές επιπτώσεις αυτής
της πανδηµίας.
Λύνουµε προβλήµατα καθηµερινά, λύνουµε θέµατα που αφορούν δεδουλευµένες εφηµερίες του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού µε αυτές τις διατάξεις που έρχονται σήµερα.
Με τις ρυθµίσεις αυτές θέτουµε, επίσης, προϋποθέσεις που
θα βοηθήσουν το άνοιγµα της ελληνικής κοινωνίας µε ασφάλεια.
Ρυθµίζουµε και συνεχίζουµε να στηρίζουµε και να ενισχύουµε
µε συνέπεια και σοβαρότητα την οικονοµία, ώστε µε τη σταδιακή
άρση των µέτρων και το σταδιακό άνοιγµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων οι επαγγελµατίες και οι κλάδοι που έχουν πληγεί να
µην ξεκινήσουν από το µηδέν .
Οι διατάξεις που εισάγουµε προς ψήφιση σηµατοδοτούν τη
σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.
Και επιτρέψτε µου, λόγω και της προηγούµενης διαδροµής
µου, να ξεκινήσω για να µιλήσω για τις διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών. Θεσπίζεται το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2», µε τη συνεισφορά του δηµοσίου για την αποπληρωµή των επιχειρηµατικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις
συνέπειες της πανδηµίας του COVID-19.
Άκουσα µε πολλή προσοχή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ. Δεν µας είπε, όµως, ότι αυτή η διάταξη αφορά
πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Τόσα πρόσωπα φυσικά και νοµικά έχουν τη δυνατότητα να µπουν
στο «ΓΕΦΥΡΑ 2». Δεν µας είπε, επίσης, ότι η κάλυψη που δίνει η
Κυβέρνηση είναι για οκτώ µήνες, που σηµαίνει ότι καλύπτουµε
το 2021.
Σε ό,τι αφορά άλλες διατάξεις -και θα είµαι σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε- φέρνουµε ρυθµίσεις για τα self-test, που το κόµµα του
ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε εντελώς ανεπιτυχώς να βρει κάποιο σκάνδαλο στη διαδικασία. Και το είπε πολύ εύστοχα και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Γιάννης
Βρούτσης, ότι µόνο ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε το θράσος, το
θάρρος, την τόλµη να γυρίσει και να πει: «Ναι, κάναµε λάθος
απέναντι στους Έλληνες πολίτες.». Δεν είναι κακό να παραδέχεσαι το λάθος σου.
Υπάρχουν, όµως, στο νοµοσχέδιο αυτό σηµαντικές διατάξεις
για το ακατάσχετο, για το αφορολόγητο της αµοιβής των ιδιωτών
γιατρών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δηµόσια
νοσοκοµεία.
Η πρόβλεψη για λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων επτά
ηµέρες αντί για έξι και η δυνατότητα στελέχωσης των εµβολιαστικών κέντρων είναι σηµαντικές δυνατότητες και σηµαντικές
διατάξεις που υιοθετούνται από το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Οι διατάξεις που έρχονται τώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
είναι σηµαντικές, γιατί έχουµε αναστολή όλων των πλειστηριασµών για τα φυσικά πρόσωπα, για τα νοικοκυριά, που έχουν πληγεί οικονοµικά από την πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έδειξε από την αρχή πως είναι προτεραιότητά της η
πραγµατική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτό κάνει και
στην πράξη συνεχώς και θα συνεχίσει να το κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την παράταση του µηχανισµού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουµε
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την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισµό, κάτι που προβλέπεται στα άρθρα 95, 96 και 97, για
επιχειρήσεις τριτογενούς τοµέα και για τα τουριστικά καταλύµατα. Έχουµε, επίσης, την παράταση των συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου για το προσωπικό που απασχολείται σε προνοιακούς φορείς. Έχουµε την παράταση των ρυθµίσεων για τις
επαγγελµατικές µισθώσεις, που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας, τα επιτελεία
των Υπουργείων δίνουν µάχη όχι µόνο σήµερα, αλλά εδώ και
έναν ολόκληρο χρόνο και θα συνεχίσουµε για όσο χρειαστεί, µε
όσα µέτρα στήριξης, για να µείνει η οικονοµία όρθια, οι ελληνικές
επιχειρήσεις ανοικτές. Παίρνουµε αναγκαία, αλλά εύστοχα µέτρα
και αυτό θα αποτυπωθεί και στη µετά COVID εποχή.
Kαι η σηµερινή µέρα συµπίπτει µε την παρουσίαση του εθνικού
σχεδίου ανάπτυξης, ανάκαµψης και ανθεκτικότητας, το οποίο,
όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η γέφυρα για τη µετά COVID εποχή, αλλά και προς
την τρίτη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα. Είναι ένα πρόγραµµα εκατόν εξήντα και πλέον δράσεων, που αφορούν έργα,
επενδύσεις, µεταρρυθµίσεις και που έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι
ένα νοµοσχέδιο και είναι µια διαδικασία δυναµική και συνεχόµενη. Στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονοµία πρέπει να
πάµε µπροστά µε πολλές κινήσεις.
Εγώ µε κοινοβουλευτική µου ερώτηση θα ζητήσω από τον
Υπουργό Οικονοµικών τη δηµιουργία οικονοµικών κέντρων ενηµέρωσης και υποστήριξης, γιατί σήµερα οι πολίτες έχουν επιλογές, αλλά πρέπει να πληροφορούνται για τις επιλογές, πρέπει να
ενηµερώνονται και πρέπει να υποστηρίζονται.
Θέλετε να σας πω τι επιλογές έχουν; Ρυθµίσεις χρεών που επί
ΣΥΡΙΖΑ πενήντα µήνες δεν είχαν τη δυνατότητα. Μετά τη «ΓΕΦΥΡΑ 1», τη «ΓΕΦΥΡΑ 2», προγράµµατα στήριξης, ΕΣΠΑ εύστοχο, επιστρεπτέες προκαταβολές, διακανονισµούς οφειλών,
Ταµείο Ανάκαµψης στοχευµένο, νέα δάνεια.
Άρα βλέπετε ότι η κοινωνική βεντάλια της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας είναι ανοικτή. Τα µέτρα θα πετύχουν. Η Κυβέρνηση θα πετύχει. Η ελληνική κοινωνία θα πετύχει. Θα περάσουµε µπροστά. Θα δώσουµε δείγµατα γραφής προς όλα τα
ευρωπαϊκά κράτη ότι εµείς µπορούµε, όπως τα καταφέραµε και
µε την απασχόληση και µε τη στήριξη και των µικρών και των µεσαίων και των µεγάλων επιχειρήσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σπανάκη.
Είστε τόσο ευγενικός, όχι σαν ορισµένους, που δεν µπορούµε
να σας χαλάσουµε χατίρι. Να το ξέρετε.
Θα ήθελα να πω τα συλλυπητήριά µου στην οικογένεια του Παναγιώτη Νεστορίδη, συναδέλφου δηµοσιογράφου, τον οποίον οι
περισσότεροι τον γνωρίζατε. Διετέλεσε µέλος των διοικητικών
συµβουλίων της ΕΣΗΕΜ-Θ, της ΠΟΕΣΥ και πρόσφατα Αντιπρόεδρος των ΕΔΟΕΑΠ. Σήµερα έφυγε από τη ζωή. Ήµαστε δεκαπέντε χρόνια µαζί στον «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ».
Καλείται στο Βήµα ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και την όµορφη Δράµα.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τον χειµαρρώδη και θυελλώδη κ. Σπανάκη, εγώ πιο µαλακός, σε πιο ήρεµους τόνους θα ασκήσω την αντιπολιτευτική
µου κριτική.
Καλούµαστε πάλι να νοµοθετήσουµε µια πανσπερµία διατάξεων και, επειδή µας παρακολουθούν οι Έλληνες πολίτες, θέλω
να κάνω µια αναφορά τι περιέχει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Περιέχει διατάξεις υγείας, οικονοµίας, δικαιοσύνης, εσωτερικών,
παιδείας, εργασίας, ανάπτυξης, ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτισµού, αθλητισµού, τουρισµού. Είναι κανονική ενδεκάδα.
Αυτός είναι ο τρόπος, λοιπόν, που καλείται να νοµοθετήσει η
Εθνική Αντιπροσωπεία, µια πανσπερµία διατάξεων και τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, µία εκ των οποίων αφορά το Υπουρ-
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γείο Δικαιοσύνης και την ΑΔΑΕ, η οποία µάς διανεµήθηκε προ
δέκα λεπτών. Είναι τέσσερις η ώρα και προ δέκα λεπτών µάς διανεµήθηκε η τελευταία τροπολογία.
Θα µιλήσω µόνο για τις τροπολογίες. Δεν θα µιλήσω για την
ουσία του νοµοσχεδίου. Αναπτύχθηκε από την πλευρά µας και
θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που
έχει δύο άρθρα, θέλω να πω τα εξής: Είναι µία τακτική που δεν
καταλαβαίνω γιατί την ακολουθείτε συνεχώς. Είναι δύο άρθρα,
το ένα εκ των οποίων θα µπορούσαµε να το ψηφίσουµε. Όπως,
όµως, έρχονται en bloc και εν σώµατι, προφανώς δεν µπορούµε.
Μας αναγκάζετε, δηλαδή, να το καταψηφίσουµε εν σώµατι, ενώ
δεν έχουµε αυτή τη διάθεση. Είναι µία παρελκυστική τακτική που
ακολουθείτε ως Κυβέρνηση. Το λέµε, το ξαναλέµε και είναι ένα
θέµα το οποίο πρέπει να το αντιµετωπίσετε.
Η πρώτη διάταξη, λοιπόν, που φέρνει η τροπολογία, µιλάει για
την απεριόριστη ανανέωση κατ’ έτος των ιεροδιδασκάλων στα
µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Οι άνθρωποι που προσλαµβάνονται εκεί είναι ιµάµηδες, ήτοι θα διδάσκουν το Κοράνι στα µειονοτικά σχολεία. Από τους εκατόν επτά οι οκτώ είναι στα τεµένη,
στα τζαµιά, και οι υπόλοιποι που καλούνται να διδάξουν το Κοράνι, κατά λογική συνεπαγωγή θα πρέπει να έχουν ένα πτυχίο
ΑΕΙ, έτσι ώστε να είναι επαρκείς δάσκαλοι. Λόγω του ότι δεν
υπήρχε αυτό το δυναµικό, έγινε µία µεταβατική διάταξη, ώστε να
έρχονται οι άνθρωποι µε χαµηλότερα προσόντα να διδάσκουν.
Δεν µπορεί, όµως, εσαεί να ανανεώνεται αυτή η κατάσταση και
άνθρωποι µε µειωµένα τυπικά προσόντα να συνεχίζουν να διδάσκουν τα µουσουλµανόπαιδα στη µειονότητα της Θράκης. Θα
έχει ενδιαφέρον να κάνουµε µία έρευνα και να δει το Υπουργείο
Παιδείας πόσοι, τελικά, ιεροδιδάσκαλοι απασχολούνται είτε στα
τεµένη είτε στα σχολεία και πόσοι είναι αργόµισθοι.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε αυτές τις συνθήκες δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τη διάταξη αυτή. Και επειδή τη φέρνετε και
en bloc µε τη δεύτερη, που αφορά την ενίσχυση θρησκευτικών
ιδρυµάτων εν µέσω COVID, είναι προφανές ότι και η δεύτερη
ακολουθεί την τύχη της πρώτης.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατ’ αρχάς θα πρέπει να πούµε ότι προωθείται η επαναλειτουργία των δικαστηρίων χωρίς να λαµβάνεται ειδική πρόβλεψη
στον νόµο ή να υπάρχει ανακοίνωση ενός συγκεκριµένου σχεδίου από πλευράς του Υπουργείου, είτε ένα µέτρο προστασίας
σοβαρό των απασχολούµενων στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Αντιλαµβανόµαστε βεβαίως -και εγώ σαν δικηγόρος- ότι λόγω,
ουσιαστικά, της απραξίας του κλάδου επί έναν χρόνο, υπάρχει
πολύ µεγάλη πίεση για να δουλέψουν εκεί οι συνάδελφοι, έστω
µε κίνδυνο της υγείας, πλην, όµως, πρέπει να θεσπισθούν πολύ
συγκεκριµένα µέτρα.
Εκφράζω και µία απορία, που δεν είναι κάποιος αρµόδιος εδώ
να την απαντήσει: Οι δικαστικές ενώσεις, για παράδειγµα, κλήθηκαν στη διαµόρφωση αυτής της άποψης ή ερήµην τους προχωρά το Υπουργείο στην πρόταση τη συγκεκριµένη;
Σχετικά τώρα µε αυτές καθαυτές τις διατάξεις: Στο άρθρο 76,
παράγραφοι 11 και 12, προβλέπονται οι ρυθµίσεις που αφορούν
την επανέναρξη των πλειστηριασµών και γενικά κινητή περιουσία,
ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη. Χορηγούνται, είναι η αλήθεια, κάποιες ελάχιστες προθεσµίες. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουµε σε µια
χειµαζόµενη κοινωνία θα µπορέσει στις 15 Ιουλίου, που ξεκινούν
οι πλειστηριασµοί, να ανταποκριθεί κάποιος πολίτης από τους
υποχρέους; Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει η ιστορία των πλειστηριασµών να φύγει ως βραχνάς από την κοινωνία, να αναταχθεί η
κοινωνία, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, ή πιστοί
στα όσα έχετε επιλέξει, να εκκαθαρίσετε όλο το τοπίο από τα
ζόµπι, όπως λέτε, αποφασίσατε να τσακίσετε τη µικροµεσαία ιδιοκτησία;
Εκτός αυτού, θα πρέπει να σας πω ότι οι διατάξεις του ακροτελεύτιου άρθρου, του 79, επιφέρουν, επίσης, αρνητικές συνέπειες στην υπόθεση της διατήρησης της κυριότητας των υπό
πλειστηριασµό ακινήτων. Η Κυβέρνηση οφείλει να προωθήσει
ένα σοβαρό σχέδιο προστασίας των οφειλετών απέναντι στις
διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά
την κύρια κατοικία τους. Αντίθετα, ανοίγει πλήρως τις διαδικα-
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σίες -και, µάλιστα, άµεσα-, χωρίς να αφήσει να περάσει η ίδια η
περίοδος της πανδηµίας, αφού αρχές καλοκαιριού δεν θα έχει
καν εµβολιασθεί ο απαραίτητος πληθυσµός για να επιτευχθεί το
τείχος της ανοσίας. Εξάλλου, θα αναµενόταν να υπάρχει πρόβλεψη προστασίας και για ικανό διάστηµα µετά τη λήξη της πανδηµίας, ώστε να δοθεί, όπως είπα προηγουµένως, περιθώριο
ανάκαµψης.
Σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να προστατευθεί η κύρια κατοικία όχι µε τον τρόπο που γίνεται, σε εντελώς περιορισµένα
χρονικά περιθώρια και µε πολλές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ακροτελεύτιο άρθρο, οι οποίες προϋποθέσεις, ουσιαστικά, αναιρούν αυτή καθαυτή την προστασία της κατοικίας.
Αναφέροµαι στο άρθρο 76 -δεν είναι εδώ, βέβαια, κάποιος από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης να το ακούσει- και κάνω την εξής πρόταση: Στην περίοδο της πανδηµίας, επειδή ακριβώς οι νοµοί βρίσκονταν σε διαφορετικό καθεστώς ο καθένας, οι προϊστάµενοι
των πρωτοδικείων επέλεγαν να δέχονται ή να µη δέχονται δικόγραφα, να λειτουργούν ή όχι οι προθεσµίες. Δηµιουργήθηκε, δηλαδή, µία δικονοµία κατά τόπον. Θα πρέπει, λοιπόν, να αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα, διότι παράγει ανασφάλεια δικαίου. Θα
πρέπει σε µια ιστοσελίδα που θα κάνει η ολοµέλεια, να αναγράφονται όλες αυτές οι διαφορετικές ρυθµίσεις και µε βάση τη δηµόσια δήλωση να ισχύσουν οι προθεσµίες, έτσι ώστε να µπορούν
οι συνάδελφοι µε ασφάλεια να προσφεύγουν.
Επίσης, στις διατάξεις αυτές το δεκαήµερο το οποίο προβλέφθηκε, τόσο για τις ποινικές υποθέσεις όσο για τις πολιτικές, παραλείφθηκε για τις διοικητικές υποθέσεις. Είναι και αυτό µία
πληµµέλεια.
Όσον αφορά στην παράγραφο 15 του άρθρου 76, ουσιαστικά
επηρεάζονται οι υποθέσεις που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς
και, εποµένως, µπορούν να προχωρήσουν οι πλειστηριασµοί σε
βάρος τους. Αυτό πρέπει να φύγει από τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Τέλος, η έναρξη, ουσιαστικά, του Πτωχευτικού Δικαίου, των
νέων διατάξεων -πτωχεύουν φυσικά πρόσωπα-, οξύνει σε εξαιρετικό βαθµό το ήδη έντονο κλίµα.
Για όλους αυτούς τους λόγους αντιλαµβάνεστε ότι στην επιµέρους κριτική µας είµαστε πολύ τεκµηριωµένοι και θα καταψηφίσουµε τις συγκεκριµένες τροπολογίες στα επιµέρους άρθρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Ξανθόπουλε. Σε λίγο θα είναι εδώ ο κ. Τσιάρας.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Ζαχαριάδη και αµέσως µετά
στον κ. Κατσώτη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, οπότε
και θα κλείσουµε τον κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία. Σιγάσιγά, λοιπόν, να ετοιµάζονται οι συνάδελφοι που είναι στο web.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκλέγεται στον Β1’ Βόρειο Τοµέα Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες µέρες, εξαιτίας µιας δήλωσης που έκανα, έχω την τιµητική µου. Μου έκανε αναφορά
εδώ ο κ. Βρούτσης, ο κ. Σπανάκης, το έχει πει σε τέσσερις, πέντε
δηλώσεις της η κ. Πελώνη. Έκανα µία δήλωση. Δεν είπα αυτό
που θα ήθελα να πω, όπως θα ήθελα να το πω, αλλά, εν πάση
περιπτώσει, έµεινε έτσι.
Εγώ, όµως, µπορώ να ανέβω και στο Βήµα της Βουλής και να
δώσω µια ραδιοφωνική συνέντευξη και να πω ότι έκανα λάθος.
Εσείς, όµως, κυβερνάτε µε τα λάθη ή µε τα σωστά της Αντιπολίτευσης. Κάνετε δηλώσεις και κάνετε πολιτική αντιπαράθεση
πάνω σε δηλώσεις σωστές ή λάθος των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης. Και αν ο ρόλος της Κυβέρνησης είναι να αντιπολιτεύεται την Αντιπολίτευση, το πραγµατικό ερώτηµα είναι, σε αυτή
εδώ τη χώρα ποιος κυβερνά και αν κυβερνά κάποιος. Διότι καταλαβαίνω από τα πράγµατα ότι είτε σωστές δηλώσεις κάνω είτε
δεν κάνω -και αναφέροµαι στις δικές µου- εσείς δεν είστε πολιτικοί που ασκείτε διακυβέρνηση, εσείς είστε σχολιαστές.
Δυστυχώς, κύριε Κοντοζαµάνη, κάθε φορά που βρισκόµαστε
-και βρισκόµαστε έναν χρόνο και έναν µήνα πια, δεν είναι ότι βρεθήκαµε χθες στην κατάσταση της πανδηµίας- τα πράγµατα είναι
χειρότερα. Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα κρούσµατα,
επτακόσιοι σαράντα ένας διασωληνωµένοι, εβδοµήντα δύο νεκροί. Έναν χρόνο και έναν µήνα µετά καταφέρατε να αιφνιδια-
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στείτε και να είστε απροετοίµαστοι.
Στην ίδια πόλη, στην Αθήνα, που πεθαίνουν άνθρωποι από ελλιπή φροντίδα εκτός ΜΕΘ υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ. Στην ίδια
πόλη γίνεται αυτό το πράγµα! Αφήστε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τι
έλεγε έναν χρόνο πριν ο κ. Μόσιαλος; Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μόσιαλος, ο οποίος έλεγε: Κοινή επιτήρηση του ΕΣΥ, του ιδιωτικού
τοµέα, των στρατιωτικών νοσοκοµείων. Ξέρετε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση στη χώρα, εάν τα κάνατε αυτά έναν
χρόνο πριν; Ακόµη και τώρα, δεν έχετε κάνει αυτά που πρέπει.
Βλέπω και στο Twitter σηκώνετε τις δηλώσεις του Τσίπρα, το
είπε και ο κ. Σπανάκης εδώ. Μα, κλείσαµε τη χώρα µε διακόσιους
στις ΜΕΘ και εξακόσια κρούσµατα και τώρα, λέτε, πάµε να την
ανοίξουµε. Ψάχνουµε κάποιο ανώτατο ταβάνι για να την ανοίξουµε; Τα έχουµε καταλάβει λάθος; Βιολογία έχουµε σπουδάσει.
Και, λέει, µε τα self-test µπορούµε να ανοίξουµε.
Έχετε, κύριε Κοντοζαµάνη, πραγµατική εικόνα για την εξάπλωση της πανδηµίας στη χώρα;
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός, ο ECDC, λέει: Πολλά rapid, πολλά
µοριακά και επικουρικά τα speed test. Εσείς τι κάνετε; Λέτε ότι
το speed test λύνει την κατάσταση. Μα, δεν είναι έτσι. Δεν το
γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι από τα speed test πολλά δίνουν
ψευδώς αρνητικά σε ασυµπτωµατικούς;
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Σηµαίνει ότι άνθρωποι οι
οποίοι θα είναι ασυµπτωµατικοί, θα είναι εφησυχασµένοι ότι είναι
καλά, θα επωάζουν και θα διασπείρουν τη νόσο. Τον έχετε υπολογίσει αυτόν τον κίνδυνο πραγµατικά; Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
αυτό, το λέει η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα.
Επίσης, είναι αυτά τα περίφηµα test που θέλετε να φέρετε.
Πάρτε τον λόγο και πείτε µας, θα έχουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση,
θα έχουν CE, ναι ή όχι; Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το πράγµα.
Για πείτε µου και κάτι άλλο, κύριε Κοντοζαµάνη, µιας και είστε
στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί τον διαγωνισµό δεν τον κάνει το
Υπουργείο Υγείας ή κάποιος εποπτευόµενος φορέας που έχει
την ευθύνη της επιτήρησης της πανδηµίας και τον κάνει η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Αυτό σάς πειράζει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ναι, µε πειράζει και θέλω να
µου το απαντήσετε. Με πειράζει που έχουµε εβδοµήντα δύο νεκρούς, τεσσερισήµισι χιλιάδες κρούσµατα και επτακόσιους διασωληνωµένους. Αυτό µε πειράζει και προσπαθώ να συµβάλω
εδώ και έναν χρόνο και µε θετικές προτάσεις και µε συναίνεση
και µε σύγκρουση, για να µην έχουµε αυτή την κατάσταση.
Και το ερώτηµα δεν είναι τι πειράζει εµένα, κύριε Κοντοζαµάνη, αλλά τι γίνεται έξω. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω εδώ
και πάνω από έναν χρόνο.
Και για πείτε µου εδώ πέρα, κύριε Κοντοζαµάνη, όταν ερχόσασταν κάθε εβδοµάδα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Εσείς είχατε προδικάσει τα αποτελέσµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Εγώ, κύριε Κοντοζαµάνη, και
ο κ. Ξανθός και όλοι µας είµαστε αυτοί που ήρθαµε στο Κοινοβούλιο και είπαµε όχι πολιτική αντιπαράθεση στο πρώτο κύµα
της πανδηµίας, στηρίζουµε τα µέτρα της Κυβέρνησης. Και, όταν
αρχίσατε να κάνετε πολιτική διαχείριση, ότι είστε Μωυσήδες, αρχίσαµε να σας κάνουµε κριτική. Τώρα, όµως, κύριε Κοντοζαµάνη,
που αποτύχατε, τώρα που τα κάνατε µπάχαλο, τώρα που υπονοµεύετε τη δηµόσια υγεία, θεωρείτε ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή η κάθε είδους Αντιπολίτευση ή η επιστηµονική κοινότητα
δεν θα αντιδρά; Δηλαδή, δεν έχουµε δηµοκρατική ευθύνη να αντιδράσουµε σε αυτά τα οποία συµβαίνουν στη χώρα έναν χρόνο
και έναν µήνα µετά την έξαρση της πανδηµίας;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Εσείς ξέρετε τα αποτελέσµατα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Θα µας πείτε κάτι για τον πίνακα του «BLOOMBERG»; Είναι αδιάφορος ο πίνακας του
«BLOOMBERG»; Είναι fake news ο πίνακας του «BLOOMBERG»;
Και εσείς και ο κ. Κικίλιας και ο κ. Βρούτσης και ο Πρωθυπουργός έχετε ανέβει σε αυτό εδώ το Βήµα δείχνοντας την Ευρώπη
κατακόκκινη και την Ελλάδα πράσινη. Λέγαµε και εµείς µπράβο,
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όταν τα πράγµατα ήταν έτσι. Τώρα, λοιπόν, που δεκατρείς µήνες
µετά καταρρέουµε, γιατί δεν βγάζετε αυτό το χαρτί να το δείξετε
στον ελληνικό λαό και να το καταθέσετε στα Πρακτικά;
Θα σας πω γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό
βάθος να ζητήσετε συγγνώµη, δεν µπορείτε να πείτε ποτέ ότι κάνατε λάθος. Αυτή η Κυβέρνηση είναι µόνο για τα «ζήτω», για τις
ευθύνες βρίσκει πάντα τους άλλους.
Η κ. Μέρκελ, στη δική σας πολιτική οικογένεια, ζήτησε δύο
φορές συγγνώµη από τους Γερµανούς. Εσείς ποτέ! Εσείς βασιστήκατε µονοσήµαντα στον εµβολιασµό. Πόσοι σήµερα έχουν,
κύριε Κοντοζαµάνη, πλήρη ανοσία; Έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι
στο τέλος του Μαρτίου θα είναι δύο εκατοµµύρια. Πόσοι έχουν
σήµερα πλήρη ανοσία;
Κάνετε κακό προγραµµατισµό, γι’ αυτό είµαστε σήµερα σε
αυτή την κατάσταση. Τι χρειάζεται να κάνουµε, έστω και τώρα;
Περισσότερη τηλεργασία, περισσότερα µέσα µαζικής µεταφοράς, περισσότερα στοχευµένα τεστ, µοριακά και rapid test και
επικουρικά το speed test για το σταδιακό άνοιγµα.
Έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας. Ακούστε και εµάς, ακούστε
τους επιστήµονες, ακούστε την κοινή λογική, σταµατήστε να
συµπεριφέρεστε µε αλαζονεία, σταµατήστε τον «ξερολισµό»,
σταµατήστε την επικοινωνιακή διαχείριση ενός επικοινωνιακού
δράµατος.
Έρχοµαι σε ένα δεύτερο θέµα, στο οποίο θέλω να αναφερθώ
µε συντοµία. Προχθές, µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου και τον κ.
Αλεξιάδη κάναµε επίσκεψη στο Υπουργείο Οικονοµικών για το
ζήτηµα των εκατόν σαράντα καθαριστριών. Ο κ. Σταϊκούρας
έλεγε ότι θα το διερευνήσει και ότι πρέπει να συνεννοηθεί µε τον
κ. Βορίδη. Απ’ αυτό το Βήµα καλώ τον κ. Βορίδη, τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Γεραπετρίτη να βρούµε λύση
στο θέµα των εκατόν σαράντα καθαριστριών. Δεν γίνεται να χειροκροτούµε τους υγειονοµικούς και τους νοσηλευτές, δεν γίνεται να υποκλινόµαστε στις καθαρίστριες και µέσα στην πανδηµία
εκατόν σαράντα καθαρίστριες να χάνουν τη δουλειά τους.
Εδώ είµαστε, µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου, µε τον κ. Αλεξιάδη, και θέλουµε να βρεθεί λύση. Δεν σας κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Τέλος, για το άρθρο το οποίο έχει να κάνει µε τη µεταφορά
του καζίνου από την Πάρνηθα. Εµείς είµαστε υπέρ στο να µεταφερθεί το καζίνο από την Πάρνηθα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έκανε όλα τα βήµατα της µεταφοράς. Έρχεται, όµως, σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι κατεπείγον, σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
είναι για την πανδηµία. Τι κατεπείγον έχει για να συζητηθεί αυτό
το άρθρο; Θα έπρεπε κανονικά να φέρετε µία νοµοθετική ρύθµιση, να έχουµε τη χρονική δυνατότητα να µιλήσουµε και να συζητήσουµε, γιατί είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να συζητηθεί µε
τους τοπικούς φορείς, µε την τοπική κοινωνία, µε τους αυτοδιοικητικούς όλων των αποχρώσεων.
Εγώ στο Μαρούσι ζω. Βλέπω αντιδράσεις και από συντηρητικούς και από προοδευτικούς και από πιο µετριοπαθείς, από τους
πάντες. Αυτή η διαδικασία της εξπρές νοµοθέτησης που έχετε
επιλέξει για άσχετα θέµατα εδώ και έναν χρόνο, να τα «κολλάτε»
στην πανδηµία, είναι κάκιστη πρακτική.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Ζαχαριάδη.
Ο κ. Χρήστος Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, Βουλευτής Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο κ. Ζαχαριάδης τώρα είδε τις αντιδράσεις του λαού στο Μαρούσι. Όταν αποφάσιζε σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αποδεκτή την πρόταση της εταιρείας
να κατέβει το καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι, τότε δεν
έβλεπε αντιδράσεις. Θα τα πούµε, όµως, αυτά παρακάτω.
Κύριοι, ο ελληνικός λαός ζει πολύ κρίσιµες µέρες και ώρες. Η
πανδηµία σαρώνει. Πάνω από οκτώ χιλιάδες οι νεκροί µέχρι
τώρα, πάνω από εκατόν τριάντα διασωληνωµένοι χθες εκτός µονάδων εντατικής θεραπείας. Είχαµε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια
σαράντα κρούσµατα χθες. Η ανησυχία, η αγωνία και ο φόβος των
εργαζοµένων και του λαού µεγαλώνουν. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση, γιατί αρνείται να πάρει εκείνα τα
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µέτρα που θα σώσουν ζωές, που θα στηρίζουν επαρκώς εργαζόµενους και βιοπαλαιστές από τις συνέπειες της πανδηµίας.
Το ΚΚΕ από την αρχή πανδηµίας κατέθεσε συγκεκριµένες
προτάσεις για άµεσα µέτρα υπεράσπισης της υγείας, της ζωής
και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και του λαού. Η Κυβέρνηση έκανε την επιλογή να στηρίξει τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονοµίας, που οι συνέπειες είναι τραγικές για την
πλειοψηφία του λαού µας. Αποφασίζει ένα διαρκές lockdown,
αντί να πάρει εκείνα τα µέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία δραστηριοτήτων.
Ως ΚΚΕ θεωρούµε ότι είναι κρίσιµο για τη ζωή του λαού να θωρακιστεί το δηµόσιο σύστηµα υγείας µε άµεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, µε προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής, για
να µη µείνει κανείς χωρίς οξυγόνο. Να προχωρήσετε εδώ και
τώρα στην επίταξη των µεγάλων ιδιωτικών νοσοκοµείων, για να
µην πεθαίνει κι άλλος κόσµος που είναι διασωληνωµένος εκτός
ΜΕΘ, για να µην πεθαίνει κόσµος που στερείται των αναγκαίων
θεραπειών, της έγκαιρης διάγνωσης, της ιατρικής φροντίδας για
άλλες ασθένειες, αφού τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν µετατραπεί σε νοσοκοµεία µόνο της νόσου COVID.
Ενώ τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν φρακάρει και το ελλιπές
υγειονοµικό προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όριά του, εσείς µπουκώνετε µε χρήµα τους επιχειρηµατίες της υγείας, αγοράζοντας
ακριβά υπηρεσίες υγείας. Τρίβουν τα χέρια τους, γιατί όσοι από
τον λαό χρειασθούν άλλες υπηρεσίες υγείας εκτός COVID προσφεύγουν στην ιδιωτική υγεία, ξεπουλώντας ό,τι έχουν και δεν
έχουν.
Είναι εγκληµατική η άρνηση της επίταξης των µεγάλων ιδιωτικών κλινικών, χωρίς βέβαια αµοιβή. Θα µείνετε στην ιστορία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Κοντοζαµάνη. Θα µείνετε στην
ιστορία σαν προστάτες των σύγχρονων µαυραγοριτών, των επιχειρηµατιών της υγείας, που συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω
στη ζωή, πάνω στον πόνο χιλιάδων ανθρώπων, όπως θησαύριζαν
άλλοι µε την πείνα του λαού στην Κατοχή.
Εκατόν τριάντα διασωληνωµένοι εκτός ΜΕΘ χθες και πόσοι
άλλοι την προηγούµενη περίοδο, που πολλοί θάνατοι µπορούσαν
να είχαν αποτραπεί! Είναι ντροπή! Είναι ντροπή!
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Είναι κρίσιµο, έστω και τώρα,
να παρθούν µέτρα προστασίας παντού, ιδιαίτερα στους χώρους
δουλειάς που είναι υγειονοµικές βόµβες, µε εντατικούς ελέγχους
για την τήρηση των ενδεδειγµένων µέτρων και όχι των προσαρµοσµένων στους στόχους της αυξηµένης κερδοφορίας.
Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση που γίνεται και η απαίτηση
από τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους του τουρισµού να
ανοίξουν µε πλήρη ευελιξία των µέτρων, πολύ πίσω ακόµη και
από τα µέτρα του 2020, τα οποία αποδεδειγµένα οδήγησαν στο
δεύτερο κύµα µε χιλιάδες κρούσµατα, νεκρούς και διασωληνωµένους.
Είναι κρίσιµο θέµα η πύκνωση των δροµολογίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς, που ο κορωνοϊός ταξιδεύει, κάνει διαδροµές
και µεταφέρεται παντού, αφού ο ένας είναι πάνω στον άλλο.
Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε
όλα τα διαθέσιµα εµβόλια και να πάρει µέτρα για επιτάχυνση του
εµβολιασµού του πληθυσµού.
Στους αγώνες που γίνονται για να µην πεθαίνει ο λαός, απαντάτε µε αυταρχισµό, τροµοκρατία, καταστολή, µε διώξεις όσων
σάς αµφισβητούν, όσων αντιπαρατίθενται στην πολιτική σας.
Η τοποθέτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, του κ.
Μαραβέγια, αποκαλύπτει την εκδικητική στάση της Κυβέρνησης
απέναντι στους αγωνιστές υγειονοµικούς, την εκδικητική απόλυση του γιατρού στον «Άγιο Σάββα».
Πάρτε τα Πρακτικά, κύριε Κοντοζαµάνη, να τα διαβάσετε, να
δείτε ότι η αιτία είναι ακριβώς αυτή, η εκδικητική στάση!
Σας προειδοποιούµε. Σταµατήστε τώρα τις διώξεις, τις ΕΔΕ
και τις άλλες τακτικές που επιδιώκουν τη σιωπή. Αυτό δεν θα
γίνει ποτέ. Δεν θα κλείσετε το στόµα στους υγειονοµικούς, στους
γιατρούς, όπως δεν θα κλείσετε το στόµα συνολικά των εργαζόµενων, που ετοιµάζονται για τη σύγκρουση µαζί σας, αν τολµήσετε να φέρετε την κατάργηση του σταθερού ηµερήσιου
χρόνου, του οκταώρου, αν τολµήσετε να αλλάξετε τις εργασια-
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κές σχέσεις, αν ανατρέψετε παραπέρα τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, αν προχωρήσετε στην ποινικοποίηση των
αγώνων των εργαζοµένων, στην περιστολή των συνδικαλιστικών
και δηµοκρατικών ελευθεριών.
Επίσης, δεν θα σταµατήσουν οι εργαζόµενοι στον επισιτισµό τουρισµό, στο εµπόριο, στις ταχυµεταφορές, οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι τουριστικοί συνοδοί, οι ξεναγοί και συνολικά
οι εργαζόµενοι να αγωνίζονται ενάντια στην επίθεση στο εισόδηµά τους, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Χαιρετίζουµε τη σηµερινή κινητοποίηση των ντελίβερι για
µέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας τους.
Καταγγέλλουµε τον Υπουργό Εργασίας, που για άλλη µια
φορά ακολούθησε την ίδια πρακτική, όπως και ο προηγούµενος
Υπουργός, και δεν συνάντησε το σωµατείο, για να συζητήσει
πάνω στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτοί οι εργαζόµενοι, µε αρκετούς θανάτους, µε πολλά δυστυχήµατα, ατυχήµατα - εγκλήµατα της εργοδοσίας και της Κυβέρνησης.
Είναι, λοιπόν, τα µεγάλα θύµατα οι εργαζόµενοι στον τουρισµό
και τους καλούµε σε µαζική συµµετοχή στα συλλαλητήρια που
οργανώνουν στις 9 του Απρίλη.
Οι πιο τυχεροί στον τουρισµό ζουν µε 9 ευρώ την ηµέρα! Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει υποχρεωτική τη σύµβαση των εργαζοµένων στον επισιτισµό, µε αποτέλεσµα πάνω από εκατό
χιλιάδες εργαζόµενοι να µείνουν στο έλεος του Θεού, απροστάτευτοι. Αρνείται την ικανοποίηση των αιτηµάτων των εργαζόµενων στον τουρισµό, µε αποτέλεσµα η µεγάλη πλειοψηφία να ζει
στη φτώχεια και την εξαθλίωση, να µην µπορούν να πληρώσουν
το ρεύµα, το νερό, τα χρέη να τους πνίγουν, να βρίσκονται µπροστά σε κατασχέσεις, σε πλειστηριασµό των σπιτιών τους.
Αυτά είναι τα µέτρα που έχετε πάρει, κύριοι, µέχρι σήµερα και
έχει εξαπλωθεί η φτώχεια, η εξαθλίωση, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, το άγχος των εργαζοµένων για το πώς θα τα βγάλουν
πέρα.
Καλούµε να διευκρινίσετε, κύριοι, αν στο άρθρο 80 συµπεριλαµβάνονται οι εκατόν πενήντα εργαζόµενοι στην καθαριότητα
του Υπουργείου Οικονοµικών, που σήµερα βγήκαν στην ανεργία.
Θα πρέπει εδώ να το διευκρινίσετε. Είναι και αυτοί µέσα στο
άρθρο 80 του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι ή όχι; Πρέπει να το
πείτε, γιατί εδώ αλλιώς διαβάζουν το άρθρο 80 κάποιοι, αλλιώς
το διαβάζουν άλλοι. Η Κυβέρνηση οφείλει να διευκρινίσει αν
πράγµατι είναι µέσα οι εκατόν πενήντα εργαζόµενοι που σήµερα
έληξε η σύµβασή τους και είχαν δεκαεπτά έως και είκοσι χρόνια
δουλειάς στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Τέλος, κύριοι, το ΚΚΕ έχει πάρει θέση και είναι ενάντια στη µεταφορά καζίνου στον κοινωνικό ιστό στο Μαρούσι, όπως είναι
και ενάντια στο καζίνο στο Ελληνικό. Εµείς και τότε είχαµε, αν
θέλετε, τις αντιδράσεις του κόσµου και τις αφουγκραζόµαστε,
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε αποφάσισε τη µεταφορά του.
Όµως, οι εργαζόµενοι στο καζίνο «Mont Parnes» έχουν αποστείλει υπόµνηµα, µε το οποίο απαιτούν την απαγόρευση της µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής των όρων εργασίας που θα
διατυπώνεται ρητά και κατηγορηµατικά, όπως έχει θεσµοθετηθεί
-κύριε Υπουργέ, που δεν είστε εδώ- µε ρητή διάταξη της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης, της συµφωνίας δηλαδή µεταξύ
εργαζοµένων και εργοδοτών, το 2014, ότι δεν θα υπάρξει ουδεµία αλλαγή των όρων εργασίας του υφιστάµενου προσωπικού,
τόσο αναφορικά µε την ειδικότητα όσο και µε τους λοιπούς
όρους εργασίας, πλην του τόπου εργασίας. Αυτό, λοιπόν, δεν
διασφαλίζεται µέσα από τη σύµβαση.
Η αναφορά του προτεινόµενου άρθρου ότι, σε περίπτωση που
ο εργαζόµενος θεωρήσει τη µεταφορά της επιχείρησης ως βλαπτική µεταβολή των όρων της ατοµικής 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, πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί, όπως ζητούν οι εργαζόµενοι, µε τα δικαιώµατα του εργαζόµενου που αναφέρονται στο άρθρο 7 από ν.2112/2020
Τέλος, η πενταετής προστασία, που τώρα προβλέπεται µόνο
στις νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να επεκταθεί και στο υφιστάµενο προσωπικό, έτσι ώστε από την ηµεροµηνία µετεγκατάστασης του καζίνου για µια πενταετία να µην υπάρχει καµµία
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καταγγελία σύµβασης εργασίας εργαζοµένου που υπηρετεί στην
ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η µεταφορά έως και πέντε χρόνια.
Καταθέτουµε, λοιπόν, το υπόµνηµα στα Πρακτικά -φαντάζοµαι
ότι το έχει πάρει και η Κυβέρνηση-, προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων του καζίνου, τα οποία είναι
παραπάνω από βέβαιο ότι µε το άρθρο 74 δεν κατοχυρώνονται
και έχετε και πολύ µεγάλη ευθύνη. Πέρα από τη µεταφορά του
καζίνου, είναι στο έλεος της εργοδοσίας οι ίδιοι οι εργαζόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Να επισηµάνω, αποδοκιµάζοντας και την αντιµετώπιση που
έχουν τα παιδιά στο ντελίβερι από ορισµένους παραλήπτες, ιδιαίτερα τις µικρές ώρες! Τα έλεγαν τις προάλλες!
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας και µετά θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι µέσω
WEBEX.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, προκειµένου να υποστηρίξω τα συγκεκριµένα
άρθρα που αφορούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και βεβαίως
στη σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων.
Πριν από αυτό, θέλω να µοιραστώ κάποιες πολύ σύντοµες σκέψεις µαζί σας, προκειµένου να κάνουµε όλοι µαζί µια καταγραφή
στο πού βρισκόµαστε και για ποιον λόγο πρέπει σιγά-σιγά να γίνουν τα συγκεκριµένα βήµατα, τα οποία προτείνουµε µέσα στο
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Φαντάζοµαι ότι όλοι ξέρουµε σε ποια πραγµατικότητα ζούµε.
Είµαστε στην κορύφωση ενός ακόµη κύµατος της πανδηµίας, κορύφωση η οποία παρατηρείται στο σύνολο των ευρωπαϊκών
χωρών και, βεβαίως, διανύουµε ήδη τον τέταρτο µήνα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.
Είναι -νοµίζω- πολύ σηµαντικό να τονίσουµε ότι το κράτος δικαίου, ακόµη και αυτή τη δύσκολη περίοδο, κατά την οποία
υπάρχει αναστολή της συνολικής λειτουργίας των δικαστηρίων,
στάθηκε όρθιο, προστατεύοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των πολιτών. Αυτή την περίοδο εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις από τους δικαστικούς λειτουργούς που χορηγήθηκαν
ηλεκτρονικά και ατελώς, τις οποίες, βεβαίως, έλαβαν και οι διάδικοι και οι δικηγόροι.
Σηµαντική, βεβαίως, είναι η συµβολή από την ψηφιοποίηση της
δικαιοσύνης, η οποία προχώρησε όλο αυτό το διάστηµα µε την
ενσωµάτωση νέων εφαρµογών. Σκεφθείτε ότι αυτό το διάστηµα
έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά πεντακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες
πιστοποιητικά, ενώ, βεβαίως, προχώρησε και ο λεγόµενος «ηλεκτρονικός φάκελος». Καταγράψτε ότι το 2018 είχαν υποβληθεί
µόλις δέκα δικόγραφα ηλεκτρονικά, ενώ αυτός ο αριθµός το
2019 ανήλθε στα χίλια εκατόν πενήντα επτά. Το 2020 κατατέθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά εννέα χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα δικόγραφα και έγγραφα, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης
του 739%.
Και το πρώτο τρίµηνο του 2021 συνολικά έχουν κατατεθεί
πέντε χιλιάδες τριάντα δικόγραφα, γεγονός που, βεβαίως, αντιλαµβάνεστε προµηνύει µια νέα εκτίναξη της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων για το νέο έτος.
Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική δικαιοσύνη έχει µπει δυναµικά στην ψηφιακή εποχή. Οι ψηφιακές
εφαρµογές, βεβαίως, υποβοηθούν, αλλά δεν υποκαθιστούν την
ελληνική δικαιοσύνη.
Την περίοδο της αναστολής ο δικηγορικός κλάδος -και νοµίζω
ότι αυτό το αναγνωρίζουµε όλοι, το αναγνωρίσαµε σε πολλές συζητήσεις σε νοµοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πρόσφατο παρελθόν- έχει πραγµατικά πληγεί πάρα πολύ σηµαντικά,
µειώνοντας το εισόδηµα χιλιάδων επιστηµόνων. Και σε όλη αυτή
την περίοδο ξέρουµε ότι πάγιο αίτηµα των δικηγόρων αποτέλεσε
η επαναλειτουργία των δικαστηρίων για την προστασία του κλά-
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δου, αλλά βεβαίως και της δικαιοσύνης ως πυλώνα της δηµοκρατίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η Κυβέρνηση προτείνει ένα
λελογισµένο βήµα για την επανεκκίνηση της ελληνικής δικαιοσύνης, προκειµένου να αξιολογηθεί από την επιτροπή κατά του κορωνοϊού. Για τον λόγο αυτό και για την εύρυθµη επανεκκίνηση
της δικαιοσύνης, όποτε κριθεί από την επιτροπή -ήδη έχουµε
κάνει κάποιες συζητήσεις από την προηγούµενη εβδοµάδα- το
Υπουργείο Δικαιοσύνης εισηγείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία
ένα πλέγµα νέων δικονοµικών ρυθµίσεων, που διευκολύνουν
τους δικηγόρους και τους διαδίκους, ώστε να µην απολεσθούν
προθεσµίες και δικαιώµατα πολιτών, τόσο στα ανώτατα δικαστήρια όσο και στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια της
επικράτειας.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος
της αναστολής των νόµιµων και δικαστικών προθεσµιών αυτές
να «τρέχουν» για όσο διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρωθεί
η αντίστοιχη προβλεπόµενη από τον νόµο προθεσµία και να µη
συµπληρώνονται, εάν δεν «τρέξουν» επιπλέον δέκα ηµέρες από
την προβλεπόµενη λήξη τους, τόσο στα ποινικά όσο και στα πολιτικά δικαστήρια.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Και στα διοικητικά να το επεκτείνετε, κύριε Υπουργέ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Νοµίζω
ότι περιλαµβάνονται όλα µαζί, ούτως η άλλως. Θα το δούµε
αυτό, είναι µια συζήτηση η οποία έχει γίνει.
Θα σας απαντήσω, κύριε Ξανθόπουλε, αµέσως µετά ό,τι θέλετε, αλλά ήδη είχε προβλεφθεί κατά κάποιον τρόπο. Είναι µια
διάσταση απόψεων, θα προσπαθήσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Αναφορικά µε τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, µαταιώνονται όλοι οι πλειστηριασµοί έως τις 13 Μαΐου 2021. Προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις
οικονοµικές συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού έως τις 31
Μαΐου 2021 και παρατείνονται οι προθεσµίες του ν.4745/2020.
Ειδικότερα, µαταιώνονται όλοι οι πλειστηριασµοί ως τις 13
Μαΐου 2021. Για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη έως και
την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν
«τρέχουν» τόκοι επιδικίας.
Επιπρόσθετα, δίνεται παράταση επιπλέον πέντε ηµερών από
την ηµεροµηνία έναρξης της επαναλειτουργίας για την υποβολή
αιτήσεων του άρθρου 4δ του ν.3869/2010 για τις προθεσµίες που
έληγαν στις 31-1-2021, στις 28-2-2021 και στις 15-3-2021 αντίστοιχα.
Επίσης, για την προστασία των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών
που επλήγησαν από την πανδηµία συνεχίζουν να αναστέλλονται
έως τις 31-5-2021 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
όπως πλειστηριασµοί, εξώσεις, κατασχέσεις, που, βεβαίως, µπορεί να αφορούν την πρώτη κατοικία.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να τα δει κανείς µέσα από µία -αν θέλετε- «λογική πίεση» -εντός εισαγωγικών- που υπάρχει, προκειµένου να ξαναρχίσει να λειτουργεί
-επαναλαµβάνω- σταδιακά και λελογισµένα ο χώρος της ελληνικής δικαιοσύνης.
Μια κουβέντα θέλω να πω για την προτεινόµενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροπολογία. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της διαχείρισης των συνεπειών της
άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το µέτρο της άρσης επιβάλλεται για τη διερεύνηση
σοβαρών εγκληµάτων, προβλέπεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της επιβολής του µέτρου της άρσης και στους θιγόµενους,
πλην όµως τίθεται ως βασική προϋπόθεση η µη διακύβευση του
σκοπού για τον οποίο διατάχθηκε, καθώς και η σύµφωνη γνώµη
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Παράλληλα, λόγω της κατάργησης των διατάξεων του
ν.3340/2005 που αναφέρονταν στη συγκεκριµένη διάταξη, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση αυτής µε την αναφορά των
νέων διατάξεων του ν.4443/2016, που αντικατέστησε τον
ν.3340/2005, όσον αφορά τη χρήση των συλλεγέντων στοιχείων
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαντάζοµαι ότι όλοι µας αντιλαµβανόµαστε πως βρισκόµαστε σε µια πραγµατικά κρίσιµη και
οριακή στιγµή. Είναι η στιγµή που αυτό που στο παρελθόν λοιδορήθηκε, όσον αφορά τη λεγόµενη «ατοµική ευθύνη», πρέπει
να αναδειχθεί ως η µοναδική δυνατότητα για να περάσουµε, να
ξεπεράσουµε, όλοι µας αυτή τη µεγάλη υγειονοµική κρίση.
Κατά την προβλεπόµενη σταδιακή επανέναρξη της λειτουργίας των δικαστηρίων, έχουν ήδη ανακοινωθεί µέτρα τα οποία
περιλαµβάνουν και τη δυνατότητα ουσιαστικά εξέτασης µέσω
rapid test, µε συνεργεία µε τα οποία θα συνδράµει ο ΕΟΔΥ στον
χώρο των δικαστηρίων και µε την παρουσία αστυνοµικής δύναµης, προκειµένου να µπορούν να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας,
αλλά βεβαίως και µε τη χορήγηση όλων των µέσων, όλου του
απαραίτητου υγειονοµικού υλικού, προκειµένου ο χώρος της δικαιοσύνης να παραµείνει όπως είναι σήµερα. Είναι ένας χώρος
µέσα από τον οποίο δεν έχει µεταδοθεί, δεν έχει διαδοθεί η πανδηµία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ακόµα και τα αποτελέσµατα
των αρκετών σε αριθµό rapid test, τα οποία κάναµε το τελευταίο
χρονικό διάστηµα και που βεβαίως αφορούσαν στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικαστικούς υπαλλήλους, είχαν
όντως εξαιρετικά αποτελέσµατα.
Θέλουµε να παραµείνει ο χώρος της δικαιοσύνης ουσιαστικά
όσο πιο καθαρός γίνεται, αποκρούοντας και βάζοντας µια ασπίδα
προστασίας για τη µεταφορά και τη διάδοση της πανδηµίας. Θα
το κάνουµε µε κάθε δυνατό µέσο, µε κάθε -αν θέλετε- προσφερόµενη διαδικασία ή µε κάθε πρόταση που θα µας κατατεθεί από
τις διοικήσεις των δικαστηρίων και από τους εργαζοµένους και
να είστε βέβαιοι ότι αυτή είναι µια προσπάθεια που πρέπει να την
κάνουµε όλοι µαζί.
Επαναλαµβάνω ότι είναι η στιγµή που η ατοµική ευθύνη πρέπει
να αναδειχθεί ως η µοναδική -αν θέλετε- δυνατότητα, η µοναδική
αναφορά, µέσα από την οποία θα µπορέσουµε σιγά-σιγά να επιστρέψουµε σε ένα µοντέλο ζωής το οποίο είχαµε συνηθίσει µέχρι
το πρόσφατο παρελθόν.
Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να υπερψηφίσετε τις συγκεκριµένες διατάξεις. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι απολύτως αναγκαίες. Και βεβαίως, µέσα από ΚΥΑ, η οποία θα επικαιροποιήσει
και ουσιαστικά ζητήµατα, αλλά κυρίως θα ανοίξει και δρόµους
για διαδικασίες που µπορεί να αφορούν και στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στις αµέσως προσεχείς ηµέρες θα καθορισθούν τα συγκεκριµένα βήµατα τα οποία
πρέπει να γίνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ο κ. Κατρίνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, έχει τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό
κάτι.
Κύριε Υπουργέ, για τη διάταξη του άρθρου 79, η οποία επεκτείνεται χρονικά µέχρι την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους και
προβλέπει την αναστολή των πλειστηριασµών και των µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από την πανδηµία,
θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Φαντάζοµαι ότι δεν είναι τυχαίο
ότι την 1η Ιουνίου ξεκινά η εφαρµογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, άρα η προστασία επεκτείνεται για κάποιες κατηγορίες συµπολιτών µας µέχρι την 31η Μαΐου. Άρα από την 1η Ιουνίου και µετά
όλοι -πληγέντες και µη- θα είναι υπό τον Πτωχευτικό Κώδικα, που
ξέρουµε πολύ καλά τις διατάξεις και τις προβλέψεις του. Είναι η
τελευταία διάταξη που φέρνετε για προστασία κατοικίας, αναστολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασµών ή θα
το επανεξετάσετε;
Το ερώτηµα είναι σαφές και δεν αφορά εσάς, αλλά την Κυβέρνηση. Δεν είναι ένα ερώτηµα που αφορά προσωπικά εσάς, γιατί
είναι ένα µείζον ζήτηµα και όλοι κατανοούµε τι θα επακολουθήσει
αν µε το άνοιγµα της αγοράς, όταν και θα φανούν οι επιπτώσεις,
οι οικονοµικές συνέπειες της κρίσης, δεν υπάρξει η δυνατότητα
προστασίας για κάποιους συµπολίτες µας, έστω µε κάποια κοινωνικά και οικονοµικά µέτρα.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να
θέσω ένα θέµα στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει τώρα η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
Ορίστε, κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, διαβάζουµε στο άρθρο 76, στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, για τις προθεσµίες που ανεστάλησαν και που,
κατά τα προηγούµενα εδάφια, δεν συµπληρώνονται αν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα ηµέρες. Θα θέλαµε να ζητήσουµε να
επαναξιολογήσετε τις προθεσµίες που θα δοθούν και αν γίνεται,
µε νοµοτεχνική βελτίωση, να ξεκινήσουν από την αρχή να «τρέχουν» όλες οι προθεσµίες, ώστε να µην υπάρξουν συµπολίτες
µας που θα µείνουν εκτός προθεσµιών, λόγω της πανδηµίας και
λόγω του ότι τώρα θα ξεκινήσουν πάλι να επαναλειτουργούν τα
δικαστήρια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Απ’ ό,τι βλέπω, δεν
υπάρχει άλλος συνάδελφος που να θέλει να υποβάλει ερώτηση
στον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Κατρίνη, νοµίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς έχει εξελιχθεί
αυτή η υπόθεση και όσον αφορά τα θέµατα των πλειστηριασµών
και βεβαίως όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Εγώ δεν θέλω να επιστρέψω σε µια συζήτηση που θα δείξει ποιος
ενδεχοµένως αποφάσισε την άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας και πού φτάσαµε µέχρι σήµερα, αλλά θα σας πω ότι όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα έχουµε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν, προκειµένου να παρατείνουµε τον χρόνο της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Υπάρχουν ήδη διάφορα -εντός εισαγωγικών- «εργαλεία» στα
χέρια του κάθε πολίτη, τα οποία είτε προτάθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών -µιλάω για το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» και για
όλα αυτά που είναι λίγο-πολύ γνωστά-, είτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι η λεγόµενη, αν θέλετε, δυνατότητα επαναπροσδιορισµού των υποθέσεων του νόµου Κατσέλη, µέσα από
τις οποίες θα παρέχεται στην πραγµατικότητα µε κάθε δυνατότητα και µε κάθε τρόπο η προστασία της πρώτης κατοικίας σε
όλους τους ανθρώπους οι οποίοι την εδικαιούντο και τη δικαιούνται.
Θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι θέµα συνδυασµού,
αλλά θέµα καθαρά δικονοµικών διαδικασιών. Και αν θέλουµε να
είµαστε ειλικρινείς -τουλάχιστον ο χώρος των νοµικών µπορεί να
γνωρίζει πολύ καλά αυτό το οποίο θα σας πω- στην πραγµατικότητα µέχρι το καλοκαίρι και ουσιαστικά µετά τις 15 Ιουλίου, µιας
και τον Αύγουστο δεν γίνονται πλειστηριασµοί, θα γίνουν πραγ-
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µατικά ελάχιστοι πλειστηριασµοί στην Ελλάδα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Πέραν, όµως, αυτών, πρέπει να καταλάβουµε ότι η διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο άνοιγµα της οποίας προχωράµε, δεν έχει µόνο το κοµµάτι των πλειστηριασµών, κάτι που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι θέµατα και ζητήµατα τα οποία έχουν
µια πολύ µεγάλη και ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, είναι θέµατα
και ζητήµατα που µπορεί να αφορούν σε εργατικές διαφορές,
είναι θέµατα και ζητήµατα που µπορεί να αφορούν σε µη καταβολή διατροφής, είναι θέµατα τα οποία, δυστυχώς, όπως αντιλαµβάνεστε, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδηµίας και µε τα
κλειστά δικαστήρια στον βαθµό που, εν πάση περιπτώσει, δεν
υπήρχαν κάποιες συγκεκριµένες λειτουργίες, διόγκωσαν σε έναν
πολύ µεγάλο βαθµό κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία πρέπει να
αντιµετωπισθούν συνολικά.
Με άλλα λόγια, η αναγκαστική εκτέλεση, η οποία στην πραγµατικότητα σηµαίνει και πλειστηριασµούς, έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές και αντιλαµβάνεστε ότι θα έπρεπε να
προβλεφθούν µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία ηµεροµηνίες και χρόνοι που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αµφισβήτησης, τηρώντας, επαναλαµβάνω, όλες τις δικονοµικές διαδικασίες
και φυλάσσοντας όλα τα πραγµατικά συνταγµατικά δικαιώµατα
των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή σας, κυρία Μπακαδήµα, εγώ
θέλω να είµαι ειλικρινής και να σας πω ότι όντως υπήρξε ένας
προβληµατισµός. Όµως, η όλη συζήτηση έγινε σε µία, αν θέλετε,
δυνατότητα συµφωνίας µε το σύνολο όλων των φορέων της δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο διατηρούµε και φυλάσσουµε όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών,
προκειµένου να µην υπάρχει εύνοια προς τη µία ή προς την άλλη
πλευρά. Υπήρξε προβληµατισµός, αλλά νοµίζω ότι η επιλογή που
γίνεται γίνεται µε την τήρηση ουσιαστικά των συνταγµατικών δικαιωµάτων όλων των πολιτών, προκειµένου από εκεί και πέρα να
µη δηµιουργηθεί κάποιο δικονοµικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Και τώρα τον λόγο έχει ο κ. Κοντοζαµάνης, για να καταθέσει
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις στο κατεπείγον σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι είναι αρκετές, τις καταθέτω στα Πρακτικά, για να διανεµηθούν για οικονοµία του χρόνου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Και τώρα µπαίνουµε στον τρίτο και τελευταίο κύκλο οµιλητών
µέσω WEBEX. Την αυλαία θα ανοίξει ο Θεσσαλονικιός κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ.
Πνευµατικός από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά θα δώσω τον λόγο
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλο, εκτός αν δεν θέλει να περιµένει η κ. Νοτοπούλου.
Ορίστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, οι ώρες είναι κρίσιµες. Ζητείται ελπίς, άµεσα
και αναγκαία µέτρα ζωής, όπως η άµεση επίταξη των ΜΕΘ των
µεγάλων ιδιωτικών κλινικών, για να µη µένουν διασωληνωµένοι
εκτός ΜΕΘ στη λίστα αναµονής του ΕΚΑΒ, άµεση χρησιµοποίηση της θεραπείας µε τα µονοκλωνικά αντισώµατα, µαζικές συνταγογραφήσεις µοριακών ελέγχων PCR, µαζικοί εµβολιασµοί, µε
πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιµα εγκεκριµένα εµβόλια, και θωράκιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, µε µονιµοποίηση όλου
του προσωπικού των επικουρικών και των συµβασιούχων του
ΕΣΥ.
Την ώρα που η Κυβέρνηση πανηγυρίζει πως όλα πάνε καλά,
το «BLOOMBERG» την αξιολογεί αρνητικά. Είκοσι θέσεις έχασε
η Ελλάδα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τεσσαρακοστή θέση ανάµεσα σε πενήντα
τρεις χώρες και στη δέκατη έβδοµη ανάµεσα σε είκοσι ευρωπαϊκές χώρες. ΣΥΡΙΖΑ και το «BLOOMBERG»;
Την ώρα που οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας πανηγυρίζουν πως όλα πάνε καλά, το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» είναι χαρακτηριστικό: «Ψέµατα και υποκρισία»
γράφει.
Στις 12 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός δήλωνε στον κ. Χατζηνικολάου τα εξής: «Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα έχουν γίνει τέσσερα εκατοµµύρια δόσεις έως το τέλος του Μαρτίου». ΣΥΡΙΖΑ
και η εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»;
Σήµερα τελειώνει ο Μάρτιος, κύριε Μητσοτάκη, και το emvolio.gov.gr µάς ενηµερώνει ότι έχουν γίνει ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες εµβολιασµοί και µόλις εξακόσιες χιλιάδες
εµβολιασµοί δεύτερης δόσης. Η πραγµατικότητα σας εκδικείται,
αλλά τόσο το χειρότερο για την πραγµατικότητα. Καρφάκι δεν
σας καίγεται! Οι «µπάτλερ» της παραπληροφόρησης είναι εκεί
και θα φροντίσουν να κάνουν το µαύρο άσπρο. Τι να κάνουµε;
Δεν ήρθαν τα εµβόλια, λέτε. Όµως, αντί να παίζετε το έργο «Για
όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», περιµένοντας να έρθουν τα εµβόλια, κάντε
το όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Σερβία. εσείς, που στις 13
Δεκεµβρίου του 2020 συναντήσατε τους επικεφαλής των εταιρειών παραγωγής εµβολίων ελληνικής καταγωγής, πέρα από τις
δηµόσιες σχέσεις, καλό θα ήταν να φροντίζατε να µας στείλουν
εµβόλια.
Αν το πρώτο µέληµά σας είναι η υγεία των Ελλήνων πολιτών,
ακούστε τον οµογάλακτό σας Αυστριακό Πρωθυπουργό Κουρτς
να δηλώνει στο «EURONEWS» ότι είναι λογικό να µην κοιτάζουµε
από πού έρχεται ένα εµβόλιο, αλλά αν είναι ασφαλές και αποτελεσµατικό. ΣΥΡΙΖΑ και ο Κουρτς;
Στην Αυστρία οι αρχές έχουν ξεκινήσει συζητήσεις µε τη
Ρωσία για την αγορά ενός εκατοµµυρίου δόσεων του Sputnik V,
ενώ Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία έχουν ήδη υπογράψει συµφωνίες παραγωγής του ρώσικου εµβολίου στις χώρες τους. Ο εµβολιασµός µε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιµα εγκεκριµένα εµβόλια
είναι ο δρόµος. Έτσι κάνει ο Πρωθυπουργός που σκέφτεται
πρώτα τον λαό και τους πολίτες του και µετά την καρέκλα της
εξουσίας.
Οι εµβολιασµοί προχωρούν µε ρυθµούς χελώνας. Διαβάζω
από την έγκριτη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τα εξής: «Στη Βρετανία ρεκόρ
χορήγησης εµβολίων για δεύτερη ηµέρα. Χορήγησε στις 21
Μαρτίου οκτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες εµβόλια σε ένα εικοσιτετράωρο καταγράφοντας ρεκόρ χορήγησης για δεύτερη µέρα.
Την προηγούµενη ηµέρα είχε χορηγήσει επτακόσιες εβδοµήντα
χιλιάδες». Δηλαδή, το Ηνωµένο Βασίλειο µέσα σε δύο µέρες έχει
εµβολιάσει όσους εσείς, οι «άριστοι», έχετε εµβολιάσει σε ενε-
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νήντα ηµέρες, σε τρεις µήνες!
Με αυτές τις ταχύτητες και µε τους εµβολιασµούς εκτός σειράς στους «ηµέτερους γαλάζιους», θα αργήσουµε να δούµε την
ανοσία της κοινότητας µε εµβολιασµό του 60% των πολιτών και
µε τις δύο δόσεις. Ωστόσο, η οικονοµία, η εστίαση και ο τουρισµός αδηµονούν.
Τους υποσχεθήκατε στα τέλη Μαΐου τείχος ανοσίας, για να
ανοίξουν µε ασφάλεια τις επιχειρήσεις τους. Τι έχουµε σήµερα;
Έχουµε οκτώ χιλιάδες και πλέον θανάτους συµπολιτών µας,
επτακόσιους σαράντα έναν διασωληνωµένους ασθενείς, εντός
και εκτός ΜΕΘ, τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα κρούσµατα. Κι όλα αυτά µετά από πέντε µήνες lockdown στην κοινωνία και στην οικονοµία.
Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη των πολιτών, που ασφυκτιούν. Φέρατε την κοινωνία στο «κόκκινο», ισοπεδώνοντας την οικονοµία,
χωρίς ταυτόχρονα να µπορέσετε να ελέγξετε τη διασπορά του
κορωνοϊού. Κι εσείς, την ίδια ώρα που έχετε απολέσει τον
έλεγχο, επαίρεστε, θριαµβολογείτε, «όλα πάνε καλά». Μάσκες
δεν µπορείτε να φτιάξετε, παρά µόνο αερόστατα. Εµβόλια δεν
µπορείτε να φέρετε, φάρµακα κατά του κορωνοϊού δεν µπορείτε
να εισαγάγετε, ΜΕΘ στις ιδιωτικές κλινικές δεν µπορείτε να επιτάξετε. Τελικά, τι µπορείτε να κάνετε; Μπορείτε το µοντέλο της
καθεστωτικής λειτουργίας του «ανέµελου», η κοινωνία στον
«πάγο» και στην αποµόνωση, η Βουλή σε καταστολή µε fast track
νοµοσχέδια, µέσω WEBEX να µετέχουν διακόσιοι πενήντα Βουλευτές εξ αποστάσεως, γιατροί και νοσηλευτές να τελούν σε καθεστώς απειλών και διώξεων. Η σιωπή των αµνών, να µην
ακούγεται τσιµουδιά, αλλιώς απολύσεις και ξυλοφόρτωµα!
Αντί για χειροκροτήµατα και µονιµοποιήσεις, αντί για ένταξη
στα βαρέα και ανθυγιεινά, αντί για υπερωρίες, αντί για έκτακτα
επιδόµατα, τώρα µόνο διώξεις και απολύσεις γιατρών στον «Άγιο
Σάββα» στην Αθήνα, στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, παρακράτηση µισθού δεκαπέντε ηµερών σε ειδικευόµενο γιατρό στον
«Ευαγγελισµό», γιατί αντιµίλησε στον υποδιοικητή του!
Άκουσα µάλιστα και τον εισηγητή της Πλειοψηφίας να χαρακτηρίζει απαξιωτικά τους επικουρικούς και τους συµβασιούχους
του ΕΣΥ «ανειδίκευτο προσωπικό». Ζητήστε συγγνώµη τώρα από
το προσωπικό του ΕΣΥ! «Δεν είναι ο χώρος του ΕΣΥ πεδίο ευκαιριακής δράσης, όπως εσείς θεωρείτε», του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, «για
να τον εξαντλήσετε µε όρους κοινωνικής απασχόλησης, µε ανειδίκευτο ή άλλο προσωπικό», είπατε, κύριε εισηγητά. Θα πετύχουµε αναβάθµιση του συστήµατος υγείας µε ανειδίκευτο
προσωπικό; Καλά, τσίπα δεν έχετε;
Ο Πρωθυπουργός σας στις 26 Νοεµβρίου είχε δεσµευθεί να
µονιµοποιήσει τους έκτακτους και εποχιακούς και συµβασιούχους νοσηλευτές. Την ίδια άποψη εξέφρασε κι ο ευπατρίδης Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαµάνης. Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας µέχρι και χθες έστελναν επιστολές στον
Υπουργό Υγείας και του ζητούσαν να µετατρέψει τις συµβάσεις
τους σε αορίστου. Και εσείς τους χαρακτηρίζετε µέσα στη Βουλή
«ανειδίκευτο προσωπικό» και δεν ντρέπεστε;
Κοροϊδεύετε έναν κόσµο που καθηµερινά παίζει τη ζωή του κορώνα-γράµµατα µέσα στις εντατικές, φάτσα κάρτα µε τον κορωνοϊό. Οι ίδιοι οι Υπουργοί σας δηλώνουν: Γιατί να τους
µονιµοποιήσουµε; Μετά την πανδηµία θα φύγουν όλοι αυτοί.
Αν αυτή είναι η βαθύτερη υστεροβουλία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα έχετε διαπράξει, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τη
µεγαλύτερη ατιµία και παλιανθρωπιά σε βάρος των ανθρώπων
που βάζουν τη ζωή τους ενέχυρο για να στηρίξουν το ΕΣΥ και
για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Απαντήστε στον φύλακα και
στην καθαρίστρια, στον ακτινολόγο, στον φυσιοθεραπευτή και
στην αιµατολόγο, στη νοσηλεύτρια, στον τραυµατιοφορέα,
στους εργαζόµενους βοηθούς θαλάµου, της σίτισης και του
φαρµακείου, που είναι πολύτιµοι κρίκοι µιας αλυσίδας ζωής που
λέγεται Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Ελέγχεστε γιατί δεν λάβατε υπ’ όψιν εδώ και έναν χρόνο τις
προτάσεις µας. Έγκαιρα, τον Απρίλιο του 2020, από δω, από τη
Θεσσαλονίκη, από όπου και σας µιλώ, εντός και εκτός Βουλής
σάς είχαµε προτείνει την επαναλειτουργία του Νοσοκοµείου Λοιµωδών και του παλιού «424» ως call COVID center. Το προτείναµε
µόνο εµείς; Το πρότειναν όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί της Αντιπολί-
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τευσης, όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς της υγείας, ακόµη κι ο
δικός σας, ο Πρόεδρος των ιδιωτικών κλινικών, ο κ. Σαραφιανός,
που δήλωσε µάλιστα σε κανάλι ότι είχατε αρχίσει εργασίες εντός
του Λοιµωδών και τις διακόψατε και ότι µε 1 εκατοµµύριο ευρώ
και τα δύο νοσοκοµεία, το Λοιµωδών και το παλιό «424», θα ήταν
έτοιµα για να βοηθήσουν και να είναι αγκωνάρι για τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
Για όλα αυτά, λοιπόν, λεφτά δεν υπήρχαν! Αλλά 3 εκατοµµύρια
ευρώ απευθείας ανάθεση στην εταιρεία που οργάνωσε το 2019
την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δηµοκρατίας βρήκατε,
βρήκατε λεφτά. Ογδόντα έξι εκατοµµύρια για «λίστες» Πέτσα και
Κικίλια, τα βρήκατε τα λεφτά. Όταν ήρθε ο «µαύρος» Νοέµβρης
του 2020 για τη Θεσσαλονίκη, τι κάνατε; Δεν σας χρειάζονταν το
Λοιµωδών και το παλιό «424». Στήσατε λυόµενο στρατιωτικό νοσοκοµείο στο πάρκινγκ του νέου «424».
Σας ελέγχουµε για ασυγχώρητη, εγκληµατική προχειρότητα,
για ασυγχώρητη ολιγωρία, χωρίς σχέδιο και χωρίς πλάνο. Θα
σας ακολουθεί για πάντα η πλήρης και αποκλειστική πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας για
την τραγωδία της Θεσσαλονίκης του Νοεµβρίου του 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω µε µία
φράση µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Αφήσατε την πόλη µου αβοήθητη, µε την εκατόµβη νεκρών,
την οποία άλλωστε αποδέχθηκε κι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. «Στη
Θεσσαλονίκη πέσαµε έξω», είπε, παρά τις επανειληµµένες από
τον Αύγουστο του 2020 αναφορές όχι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά των κοµµάτων και των ειδικών, όπως του κ. Εξαδάκτυλου και του κ. Σαρηγιάννη. Αλλά, όπως φαίνεται, ούτε κι από
την τραγωδία της Θεσσαλονίκης µάθατε. Δεν βάζετε µυαλό.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά.
Πάµε τώρα στον κ. Σπυρίδωνα Πνευµατικό, Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας, τον οποίο να ευχαριστήσω για τη διευκόλυνση που µου έκανε.
Ορίστε, έχετε επτά λεπτά στη διάθεσή σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι όσο το δυνατόν συντοµότερος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ξέρω ότι πάντα είστε
συνεπής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όλοι µάρτυρες το τελευταίο διάστηµα των επιπτώσεων µιας παρατεταµένης κατάστασης έξαρσης της πανδηµίας του κορωνοϊού στο σύστηµα υγείας
και στην κοινωνία συνολικά. Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό η
Κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει µια αλλαγή πλεύσης, προσπαθώντας να επισπεύσει την επαναφορά σε κανονικές συνθήκες στη
χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κατεπείγον των ρυθµίσεων του Υπουργείου Υγείας
που συζητούµε σήµερα, ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας και τη στήριξη του συστήµατος.
Η κατάσταση που βιώνουµε είναι πρωτόγνωρη. Καµµία χώρα
παγκοσµίως δεν έχει προηγούµενη εµπειρία στη διαχείριση µιας
τέτοιας πανδηµίας και ελπίζουµε στο µέλλον να µη µας ξανασυµβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουµε είναι πως η ιστορία του κόσµου µάς έχει δείξει ότι η µόνη
λύση απέναντι στις πανδηµίες είναι η ανοσία της αγέλης. Για να
γίνει, λοιπόν, κάτι τέτοιο χρειαζόµαστε περίπου το 60% του πληθυσµού της χώρας να έχει έρθει σε επαφή µε τον ιό και να έχει
αναπτύξει αντισώµατα. Και αυτό µπορεί να γίνει είτε µέσω εµβολιασµού είτε µέσω της νόσησης. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, προχωρά
το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού µε πολύ εντατικούς ρυθµούς και το πρόγραµµα τηρείται απαρέγκλιτα. Έχουµε µέχρι σήµερα ξεπεράσει περίπου το ένα εκατοµµύριο εµβολιασµένων,
ενώ άµεσα ανοίγουν νέα Mega εµβολιαστικά κέντρα και έχει ξε-
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κινήσει ο εµβολιασµός των ευπαθών οµάδων. Ήδη µε το παρόν
νοµοσχέδιο προβλέπεται η επταήµερη πλέον λειτουργία των εµβολιαστικών αυτών κέντρων. Η χώρα µας βρίσκεται σαφώς πιο
µπροστά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σε ποσοστό
εµβολιαστικής κάλυψης, αν συγκρίνουµε τον πληθυσµό µας, και
αυτό οφείλουµε να το παραδεχθούµε και να το αναγνωρίσουµε
όλοι µας.
Όσον αφορά την ανοσία που έχουν αποκτήσει οι νοσούντες,
σηµαντικό εργαλείο είναι να βρούµε ποιος ο πραγµατικός επιπολασµός της νόσου στη χώρα µας, δηλαδή τον αριθµό των ανθρώπων που τελικά νόσησαν πραγµατικά. Εκτός από τα
καταγεγραµµένα κρούσµατα, υπάρχουν και ασυµπτωµατικοί
ασθενείς, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να
µην κατάλαβαν ποτέ ότι νόσησαν. Το κλειδί εδώ είναι το τεστ αντισωµάτων στον γενικό πληθυσµό.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να µπορέσουµε να κάνουµε µαζικά
τεστ στον γενικό πληθυσµό. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εδώ έχει επιλέξει, συµπληρωµατικά προς τα τεστ που ήδη γίνονται, τα selftest, για να µπορέσουµε να έχουµε µια άµεση εκτίµηση των
κρουσµάτων. Τα τεστ αντισωµάτων, σε συνδυασµό, λοιπόν, µε
τα self-test, που θα ξεκινήσουν άµεσα, όπως προβλέπεται από το
παρόν νοµοσχέδιο, θα µπορέσουν να µας οδηγήσουν σε ένα
συντεταγµένο και ελεγχόµενο «άνοιγµα», ώστε η κοινωνία να
επανέλθει σε κανονικές συνθήκες το συντοµότερο δυνατόν. Δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι ο κόσµος έχει κουραστεί. Αυτό είναι
αδιαµφισβήτητο και απολύτως κατανοητό. Η οικονοµία έχει φτάσει στα όριά της κι έτσι, λοιπόν, καταβάλλονται υπεράνθρωπες
προσπάθειες και από το οικονοµικό επιτελείο της χώρας για τη
στήριξη της οικονοµίας, όπως προκύπτει και από το παρόν νοµοσχέδιο.
Θα το ξαναπώ: Η πανδηµία είναι µια πρωτόγνωρη εµπειρία.
Στόχος µας είναι να επαναφέρουµε την κοινωνία σε κανονικές
συνθήκες. Και πρώτα απ’ όλα πρέπει να σκεφθούµε τα παιδιά
µας, που είναι το µέλλον της χώρας µας. Ως γονιός και εγώ µιας
φοιτήτριας και ενός µαθητή Γ’ λυκείου, που δίνει πανελλαδικές
εξετάσεις σε λίγο καιρό, βλέπω πόσο το παρατεταµένο lockdown
και η απουσία από τον εκπαιδευτικό χώρο έχει επηρεάσει τον ψυχισµό των παιδιών. Δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση που δηµιουργεί η πανδηµία είναι σαν να µπαίνει σε υποθήκη το µέλλον
των παιδιών µας, είναι σαν κάποιος να τους κλέβει το µέλλον
τους.
Στις διατάξεις, λοιπόν, του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται
η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
σε µαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, ενώ ήδη δίνεται προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς στον εµβολιασµό µε δόσεις. Οι
κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι το άνοιγµα των σχολείων προς
όφελος των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση από την πρώτη
στιγµή έλαβε έγκαιρα µέτρα, κινήθηκε βήµα-βήµα βάσει των εξελίξεων και πάντα σε συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα.
Να τονίσουµε εδώ ότι τη στρατηγική οφείλει να την αποφασίζει
η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε την επιστηµονική επιτροπή. Αυτή
διαχειρίζεται ως σύνολο θεσµικά την κρίση και έχει στη διάθεσή
της όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για να ανακοινώσει τα επόµενα
βήµατα. Η διαρκής πολυφωνία από διάφορους καλοθελητές,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σχετικά µε το τι πρέπει
να γίνει για τη διαχείριση της πανδηµίας, τελικά µπερδεύει τον
κόσµο, δηµιουργεί άγχος και πολλές φορές αντίθετα αποτελέσµατα από τα επιδιωκόµενα. Στο κυνήγι της πρόσκαιρης δηµοσιότητας δεν µπορεί να πλήττεται η κοινωνία συνολικά.
Είµαστε, λοιπόν, κοντά στο τέλος µιας δοκιµασίας. Οι προσπάθειες όλων και οι συνθήκες µάς κάνουν αισιόδοξους ότι σήµερα
θα µπορέσουν η κοινωνία και η οικονοµία να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθµούς. Μέχρι τότε, συνεχίζουµε να τηρούµε όλα τα
µέτρα, κοινωνικές αποστάσεις, χρήση µάσκας, πλύσιµο χεριών,
τα οποία έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι είναι τα µόνα µέσα που
βοήθησαν στις πανδηµίες.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πνευµατικό από τη Νέα Δηµοκρατία και την
όµορφη Εύβοια.
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Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Να ετοιµάζονται η κ. Νοτοπούλου, ο κ. Παπαδηµητρίου και
η κ. Λιακούλη.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως δεν θα ασχοληθώ µε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
ενός πολυνοµοσχεδίου µε διατάξεις δέκα, δώδεκα Υπουργείων
και κατά πόσο είναι κατεπείγουσες ή όχι, γιατί είναι δευτερεύουσας σηµασίας τα ζητήµατα αυτά.
Ας περάσουµε στην ουσία. Η ουσία δεν είναι άλλη από το να
πεθαίνει ο κόσµος στην αναµονή για ένα κρεβάτι ΜΕΘ και την
ίδια στιγµή να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τοµέας υγείας. Αυτό, κύριε
Υπουργέ, είναι έγκληµα. Δεν µπορεί καµµία άλλη έκφραση να το
χαρακτηρίσει. Και η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την κατάσταση. Δεν µπορούµε να σιωπήσουµε, να βάλουµε πλάτη ή και
να κάνουµε µορατόριουµ, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά και µόνο
για να ξεπεράσουµε τον κάβο, δηλαδή την πανδηµία, όπως είπε
ένας οµιλητής της Νέας Δηµοκρατίας. Και το λέµε αυτό, γιατί η
Κυβέρνηση έχει εγκληµατικές ευθύνες, γιατί δεν πήρε όλα τα
διαθέσιµα και απαραίτητα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας, κρυπτόµενη πίσω από τη λογική της ατοµικής ευθύνης.
Βεβαίως δεν υπάρχει κάποια ελληνική ιδιοµορφία για το πώς
χειρίστηκε η Κυβέρνηση την πανδηµία. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και σε όλες τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Και εδώ µπαίνει ένα µεγάλο «γιατί».
Εµείς το λέµε καθαρά: Η αιτία που παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση σε όλες τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες
είναι ακριβώς το ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις θυσίασαν την
προστασία της δηµόσιας υγείας και τις ανάγκες του λαού στον
βωµό των αναγκών της καπιταλιστικής οικονοµίας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ένα παράδειγµα από τη σηµερινή συζήτηση, από τα πολλά
που έχουν ειπωθεί: Αναρωτήθηκε και εξέφρασε την αγωνία του
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί η Κυβέρνηση
δεν πήρε όλα τα µέτρα προστασίας µπροστά στη νέα τουριστική
περίοδο. Από ποια άποψη έκανε κριτική στην Κυβέρνηση; Έκανε
κριτική στην Κυβέρνηση από τη σκοπιά επί της ουσίας των αναγκών των οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού. Εµείς δεν υποτάσσουµε την προστασία της υγείας των
εργαζοµένων και της δηµόσιας υγείας στα οικονοµικά συµφέροντα.
Μάλιστα αυτή η εικόνα παρουσιάζεται σε µια εποχή που δεν
είναι υπερβολή να πούµε ότι τεχνολογικά, επιστηµονικά, ερευνητικά θα µπορούσαν να είχαν ελαχιστοποιηθεί οι επιπτώσεις της
πανδηµίας σε παγκόσµιο επίπεδο και στη χώρα µας. Και αυτό το
βλέπουµε περίτρανα, γιατί δεν ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις
της πανδηµίας µε την εξέλιξη στα εµβόλια. Ο ανταγωνισµός για
το ποια εταιρεία θα πρωτοπροωθήσει το εµβόλιο σε µεγαλύτερη
κλίµακα και ο γεωστρατηγικός πόλεµος έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Μόλις προχθές δεν βρέθηκαν µερικές δεκάδες εκατοµµύρια εµβόλια σε αποθήκες στη Ρώµη που ήταν έτοιµα να εξαχθούν
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γίνεται εµπορικός πόλεµος για το ποιο εµβόλιο θα βγει πρώτο στην αγορά. Αυτό είναι
το πιο τρανταχτό παράδειγµα του παρασιτικού χαρακτήρα αυτού
που υπερασπίζεστε.
Το λέµε καθαρά: Υπεύθυνη γι’ αυτή την κατάσταση είναι η λογική της εµπορευµατοποίησης της υγείας, που το αποτέλεσµά
της είναι τα κέρδη που βγάζουν κάποιοι, εκµεταλλευόµενοι τον
ανθρώπινο πόνο.
Είναι φανερό ότι, όπως και εσείς, έτσι και άλλες χώρες δεν
µπορούν να βρουν τη χρυσή τοµή ανάµεσα στα µέτρα προστασίας από την πανδηµία και τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας, γιατί η οριακή κατάσταση που υπήρχε στα δηµόσια
συστήµατα υγείας παρατείνει τον χρόνο των απαγορεύσεων της
οικονοµικής δραστηριότητας και επιδεινώνει την κατάσταση την
οποία βιώνουν οι εργαζόµενοι, οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι. Επίσης, η µη λήψη µέτρων προστασίας στους µεγάλους εργασιακούς χώρους, τα οποία θα υπονόµευαν την
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ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, τους µετατρέπει σε εστίες υπερµετάδοσης της νόσου, άρα
υπάρχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις. Η µη λήψη µέτρων στα µέσα
µαζικής µεταφοράς έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωµα, δηλαδή του
πολλαπλασιασµού της πανδηµίας στην κοινότητα.
Το αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ο φαύλος κύκλος: περιορισµοί, άνοιγµα, περιορισµοί,
άνοιγµα. Το αποτέλεσµα αυτού του φαύλου κύκλου είναι η διόγκωση του προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο λαός, της αγωνίας
των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων για το πώς εξελίσσεται η πανδηµία και για τις επιπτώσεις τις οποίες έχει, της αγωνίας για το
σήµερα των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, αλλά και
πολύ περισσότερο για το αύριο, καθώς διογκώνονται τα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν, παίρνουν µορφή χιονοστιβάδας οι καταστάσεις που ζουν και, βεβαίως, συσσωρεύονται τα
χρέη, παλαιά και νέα.
Το γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση είναι φανερό: Πρώτον,
είναι ανύπαρκτη η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Και πώς απαντάτε στην ανυπαρξία πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας; Με selftest, λέτε, τα οποία θα τα κάνει ατοµικά ο καθένας, αντί να
ενισχύσετε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Και λέτε µάλιστα
ότι τα self-test θα είναι υποχρεωτικά για το άνοιγµα των σχολείων. Αν υπήρχε µια αναπτυγµένη πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας, θα κάλυπτε και τα σχολεία, γιατί µέσα σε κάθε σχολικό
συγκρότηµα θα µπορούσε -στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας- να υπήρχε και γιατρός και νοσηλευτής. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγµατα! Δεν υπάρχουν αυτές οι
δυνατότητες; Είναι πολυτέλεια; Και γιατροί υπάρχουν και νοσηλευτές υπάρχουν που θα µπορούσαν να καλύψουν αυτές τις
ανάγκες.
Δεύτερο στοιχείο: Τα νοσοκοµεία του δηµόσιου συστήµατος
υγείας είναι υπό κατάρρευση, µε πολύ µεγάλες ελλείψεις σε
προσωπικό, σε υποδοµές, σε ΜΕΘ, µε ελλείψεις σε αναπνευστήρες. Και εσείς επιδεινώνετε αυτή την κατάσταση. Έχετε µετατρέψει τα νοσοκοµεία σε νοσοκοµεία µίας νόσου.
Αρνείστε πεισµατικά, κύριε Υπουργέ, να επαναλειτουργήσετε
νοσοκοµειακές υποδοµές τις οποίες έκλεισαν τα προηγούµενα
χρόνια και οι δικές σας κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας θυµίσω µία πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση την οποία είχαµε αναπτύξει για το Νοσοκοµείο Θώρακος στην Πάτρα. Η απάντησή σας ποια ήταν; Ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα, ότι όλα δουλεύουν «ρολόι». Δεν πάτε να το πείτε κάτω,
στα νοσοκοµεία της Πάτρας πόσο «ρολόι» δουλεύουν; Και ο
«Άγιος Ανδρέας» και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου
έχουν σταµατήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, γιατί δεν
µπορούν να την αντιµετωπίσουν, που περιµένουν σε λίστα αναµονής για ΜΕΘ. Τόσο «ρολόι» δουλεύουν! Το Νοσοκοµείο Θώρακος,
όµως, που είναι έτοιµο να λειτουργήσει, δεν το επαναλειτουργείτε.
Επίσης, έχετε επιλεκτική στάση στην αντιµετώπιση των εµβολίων, ενώ θα έπρεπε να είχατε επιδιώξει, να είχατε απαιτήσει να
κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά όλα τα αδειοδοτηµένα εµβόλια και να επισπευσθεί η αδειοδότηση όσων εµβολίων κυκλοφορούν.
Γιατί, όµως, δεν επισπεύδεται η αδειοδότηση; Διότι είναι φανερό ότι θα πάει κόντρα σε συµφέροντα άλλων φαρµακοβιοµηχανιών, που διακινούν ήδη τα εµβόλια, όχι να υπάρχουν εµβόλια
διαθέσιµα για τον λαό. Τα κέρδη βάζετε πάνω απ’ όλα. Αυτά σκέπτεσθε και γι’ αυτά αγωνιάτε.
Και βεβαίως, η επίταξη του δηµόσιου τοµέα υγείας, όπως προτείνει το ΚΚΕ, πραγµατική επίταξη. Διότι δεν µπορεί να αποµυζά,
να ζει δηλαδή σε βάρος της δηµόσιας υγείας ο ιδιωτικός τοµέας
και να υπονοµεύει τον δηµόσιο τοµέα υγείας. Δεν µπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να λειτουργεί και να ζει σε βάρος των λαϊκών αναγκών και να εκµεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Αυτός είναι ο
παρασιτικός του χαρακτήρας και δεν είναι µόνο παρασιτικός χαρακτήρας, αλλά επιβεβαιώνεται ότι είναι και επιβλαβής ο χαρακτήρας του ιδιωτικού τοµέα υγείας.
Εµείς το λέµε καθαρά: Επίταξη χωρίς αποζηµίωση, γιατί το
ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, είναι υπέρ της κατάργησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της υγείας. Είµαστε υπέρ
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της κατάργησης και λέµε «επίταξη». Βεβαίως, επίταξη στις σηµερινές συνθήκες, χωρίς αποζηµίωση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Δήµευση…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Βάλτε όποιον τίτλο θέλετε, κύριε Υπουργέ. Εµείς είµαστε υπέρ τού να καταργηθεί η
επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της υγείας ως ΚΚΕ,
γιατί ακριβώς ο ιδιωτικός τοµέας της υγείας βαθαίνει ακόµη περισσότερο την εµπορευµατοποίηση της υγείας, που έρχεται απέναντι, σε αντίθεση µε το γεγονός ότι η υγεία θα έπρεπε να είναι
κοινωνικό αγαθό. Είµαστε απέναντι στη δική σας λογική και των
υπολοίπων κοµµάτων, ότι τα ζητήµατα της υγείας είναι ατοµική
επιλογή και ότι ο καθένας πρέπει να επιλέξει το πού θα πάει.
Εµείς λέµε ότι η υγεία είναι µια συλλογική παροχή, που πρέπει
να παρέχεται σε όλον τον κόσµο δωρεάν, αναβαθµισµένη για
όλον τον λαό, χωρίς διακρίσεις.
Να, λοιπόν, η ταξικότητα της επιλογής σας και της δικής σας
Κυβέρνησης και των προηγούµενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΠΑΣΟΚ και των υπολοίπων στα ζητήµατα της υγείας.
Να, λοιπόν, γιατί εµείς λέµε ότι ο κοινωνικοποιηµένος τοµέας
της υγείας αναδεικνύει την τεράστια υπεροχή την οποία µπορεί
να έχει απέναντι σε αυτό το καθεστώς το οποίο εσείς υπερασπίζεστε και το οποίο οδηγεί σε εκατόµβες θανάτων.
Από αυτή την άποψη, το δεύτερο στοιχείο του νοµοσχεδίου
είναι οι επιπτώσεις στην οικονοµία όσον αφορά στην πανδηµία.
Τι δίνετε; Ψίχουλα για τον λαό, για τους εργαζόµενους, για µερικές κατηγορίες ανέργων, για µερικές κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων και την ίδια στιγµή αναστέλλετε, λέει, τα βάρη τα
οποία έχουν στις πλάτες τους. Και τα αναστέλλετε για πότε; Για
το επόµενο διάστηµα, για να πληρώσουν µετά αυτά τα βάρη στο
πολλαπλάσιο και την ίδια στιγµή τα µεγάλα πακέτα κατευθύνονται στους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους, όχι µόνο τα χρηµατοδοτικά πακέτα, αλλά και τα µέτρα τα οποία παίρνετε σε
βάρος των εργαζόµενων, τσακίζοντας τα εργασιακά δικαιώµατα:
Εκ περιτροπής εργασία, ετοιµάζεστε για απελευθέρωση του
ωραρίου -δεκάωρο πάτε να θεσµοθετήσετε- σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων, που τους οδηγείτε βίαια εκτός αγοράς, για
να συγκεντρωθεί η οικονοµική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Να πώς εξυπηρετείτε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι, λοιπόν και οι διατάξεις για τη «ΓΕΦΥΡΑ 2» είναι διατάξεις
οι οποίες εξυπηρετούν τις τράπεζες, στηρίζουν τη ρευστότητα
των τραπεζών. Γιατί; Για να µην έχουν νέα κόκκινα δάνεια και
τους χρηµατοδοτείτε µε χρήµατα των εργαζόµενων και ταυτόχρονα µετατρέπετε σε οµήρους των τραπεζών και της εξυπηρέτησης των δανείων τους δανειολήπτες, γιατί, αν δεν µπορούν το
επόµενο διάστηµα, όταν σταµατήσει η κρατική στήριξη, να εξυπηρετούν το δάνειό τους, πρέπει να καταβάλουν και το σύνολο
των εισφορών που έχει βάλει το κράτος για αυτούς το προηγούµενο διάστηµα αναδροµικά.
Θα έπρεπε να απαντήσετε στα δάνεια των επαγγελµατιών, των
εµπόρων και των αυτοαπασχολούµενων µε την πρόταση του
ΚΚΕ, που λέει τι δηλαδή; Ότι για εισοδήµατα µέχρι 12.000 κούρεµα τόκων, επιτοκίων, πανωτοκίων, αλλά και του 30% της οφειλής την οποία έχουν. Να πώς θα µπορούσαν να αναπνεύσουν.
Όµως αυτό δεν το κάνετε.
Για ποια προστασία της εργασίας µιλάτε; Η κατάσταση µε τις
καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονοµικών είναι φανερή και
αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρνετε -που καταθέσατε
τώρα, κύριε Υπουργέ- τις πετούν ουσιαστικά απ’ έξω, γιατί βγάζετε έξω τον τοµέα καθαριότητας, απ’ ό,τι είδαµε. Θέλουµε να
απαντήσετε συγκεκριµένα σε αυτό. Πετάτε έξω τον τοµέα καθαριότητας από το Υπουργείο Οικονοµικών και λέτε µόνο της φύλαξης και της απολύµανσης και όχι της καθαριότητας.
Ισχύει αυτό το πράγµα, κύριε Υπουργέ; Τις πετάτε µια και καλή
στον δρόµο;
Από αυτή την άποψη οι εργαζόµενοι είναι στο έλεος, οι µακροχρόνια άνεργοι χωρίς επίδοµα.
Οι διατάξεις που φέρατε για το καζίνο και αποτελούν συµπλήρωµα της προηγούµενης κυβέρνησης είναι χαρακτηριστικές. Τι
θέλετε; Θέλετε να διευκολύνετε τον επιχειρηµατικό όµιλο να µην

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εφαρµόσει τη συλλογική σύµβαση εργασίας και ταυτόχρονα να
προχωρήσει σε απολύσεις εργαζόµενων που του περισσεύουν,
για να προσλάβει νέους, µε χαµηλότερους µισθούς και χειρότερους όρους εργασίας. Έχουµε, λοιπόν, τα δύο καζίνα στην
Αθήνα, παιχνιδοµηχανές ΟΠΑΠ σε κάθε γειτονιά της Αθήνας,
ηλεκτρονικό καζίνο σε κάθε σπίτι της Αθήνας. Να, λοιπόν, ο παρασιτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης που εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και
άλλοι υπερασπίζεστε. Πλάι σε αυτά έρχεται η καταστολή, ο αυταρχισµός, η τροµοκρατία.
Εµείς το λέµε καθαρά. Οι εργαζόµενοι δεν θα φιµωθούν, κύριε
Υπουργέ. Περιµένω ακόµα τις απαντήσεις στα δύο ερωτήµατα
που σας έθεσα πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και κλείστε µε αυτό,
κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
πάρω και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή το κατεπείγον δεν έχει δευτερολογία, όσο µπορείτε συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υιοθετείτε τις απαράδεκτες και άθλιες τοποθετήσεις και δηλώσεις τις οποίες έκανε ο
Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στον
Πρόεδρο των εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Αγίου Σάββα»;
Επίσης, θα σταµατήσετε τη διαδικασία απόλυσής του; Θα σταµατήσετε τις διώξεις που έχετε κινήσει σε συνδικαλιστικά στελέχη των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας, µε ΕΔΕ τις οποίες
έχετε ξεκινήσει;
Επισπεύδω, κύριε Πρόεδρε, για να πω δυο, τρία ζητήµατα και
για το πρόγραµµα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης «ΕΛΛΑΔΑ 2.0».
Επί της ουσίας είναι ένα εθνικό σχέδιο το οποίο συγκεκριµενοποιεί τους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους σχεδιασµούς της άρχουσας τάξης. Δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο και
γι’ αυτό εµείς ως ΚΚΕ δεν συµφωνούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ είπε ότι όλοι µας
συµφωνούµε µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Κάνει λάθος. Ας µιλήσει
για τον εαυτό του, για τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δηµοκρατία που συµφωνούν µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Εµείς λέµε ότι οι νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν, γίνονται µε σκοπό τη διασφάλιση της
κερδοφορίας και θα βασίζονται πάνω σε µια πολύ φτηνή εργατική
δύναµη. Αυτό το καθεστώς της πολύ φτηνής εργατικής δύναµης
συντρίβει το αφήγηµα του Πρωθυπουργού περί ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης. Γιατί; Διότι υπάρχουν ήδη όλοι οι µνηµονιακοί, αντεργατικοί νόµοι οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ, αλλά και αυτοί που
ακολουθούν και θα έρθουν το επόµενο διάστηµα, όπως της εκ περιτροπής εργασίας, της απελευθέρωσης του ωραρίου. Και αυτά
να µην υπάρχουν, υπάρχει η δικλίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
γενικευµένη δικλίδα όπου η εκταµίευση της κάθε δόσης του ταµείου συνδέεται µε νέα αντιλαϊκά προαπαιτούµενα.
Έτσι, λοιπόν, το ΚΚΕ ονόµασε το νέο Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας ως το πανευρωπαϊκό υπερµνηµόνιο ή αν θέλετε
στη θέση «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», βάζουµε «µνηµόνιο 5.0». Έτσι, λοιπόν,
παρέχει νέα κίνητρα, νέες φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και µεταφέρει τα φορολογικά βάρη στις πλάτες
του λαού, στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας αλλά και
των µατωµένων πρωτογενών µεταµνηµονιακών πλεονασµάτων.
Το ποιος θα πληρώσει αυτό το πακέτο είναι καθαρό. Θα το
πληρώσει ο λαός από τη φορολογία του, γιατί «τζάµπα χρήµα
δεν υπάρχει», όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως, θα είναι
µια ανάπτυξη σε βάρος του λαού, σε βάρος του περιβάλλοντος
και βρίσκεται στον αντίποδα των συγκεκριµένων κοινωνικών και
λαϊκών αναγκών.
Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας απαιτούν όντως ρήξη πρώτα και κύρια µε τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αστικής τάξης και των άλλων κοµµάτων που την υπηρετούν. Το συµφέρον του ελληνικού λαού βρίσκεται στην πάλη για τον άλλον δρόµο ανάπτυξης, µε επίκεντρο
τους δικούς του στόχους για τη ζωή, τα σύγχρονα δικαιώµατα
και την ικανοποίησή τους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για άλλη µια φορά φέρνετε ξηµερώµατα στη Βουλή
τον παρόν νοµοσχέδιο, το περνάτε από τις αρµόδιες επιτροπές
άρον-άρον και φτάνουµε σε µία Ολοµέλεια µε συνοπτικές διαδικασίες. Προφανώς νοµίζετε ότι όσοι λιγότεροι αντιληφθούν την
ανεµελιά και την προχειρότητα µε την οποία εσείς επιλέγετε να
αντιµετωπίσετε το τρίτο κύµα της πανδηµίας, τόσο καλύτερα για
εσάς. Το χάλι, όµως, στο οποίο έχετε επιλέξει να σύρετε τη χώρα
δεν κρύβεται.
Η χθεσινή ενηµέρωση για την επιδηµιολογική κατάσταση της
χώρας ήταν το επισφράγισµα της αποτυχίας της Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Μετράµε πέντε µήνες µετά από σκληρό lockdown, το σκληρότερο
στην Ευρώπη, το πιο αποτυχηµένο και το πιο µακροχρόνιο. Για
άλλη µια φορά οι ανθρώπινες απώλειες είναι τόσο βαριές, που
ρίχνουν ολόκληρη τη χώρα σε βαρύ πένθος. Ολόκληρη τη χώρα,
εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνησή του. Αυτοί
δεν χάνουν ευκαιρία ούτε να φωτογραφίζονται ούτε να κάνουν
ποµπώδεις δηλώσεις µπροστά στις κάµερες.
Άκουσα έκπληκτη τον κ. Βρούτση για άλλη µια φορά για ιστορίες επιτυχίας, που µόνο εσείς αντιλαµβάνεστε, τις βιώνετε και
τις απολαµβάνετε. Αυτό είναι ο ορισµός της αποκοπής από τον
πραγµατικό κόσµο, είναι κυριολεκτικά η αποθέωση της απουσίας
κάθε ίχνους ενσυναίσθησης, είναι η προσωποποίηση του κυνισµού.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αρνείστε επίµονα
έστω και να αναρωτηθείτε γιατί δεν αποδίδουν αυτά τα τόσο
σκληρά µέτρα που έχουν επιβληθεί στη χώρα µας. Μας έκανε
κριτική νωρίτερα ο κ. Βρούτσης για το αν είµαστε σοβαρή Αντιπολίτευση. Εσείς είστε σοβαρή Κυβέρνηση; Είναι σοβαρή µια Κυβέρνηση που υπερηφανεύεται για τις επιτυχίες της, όταν η χώρα
βιώνει µια τέτοια τραγωδία; Μία Κυβέρνηση που παίζει κυριολεκτικά µε τον πυλώνα της εθνικής µας οικονοµίας, τον τουρισµό;
Μια Κυβέρνηση που, για να κρύψει το χάλι στο οποίο τραβιέται
η χώρα, διώκει τους πολιτικούς της αντιπάλους, µε την κατηγορία µάλιστα ότι προστάτευσαν το δηµόσιο συµφέρον; Αντί να
αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρεί κυριολεκτικά να µετατρέψει
τη Βουλή σε πλυντήριο και εξακολουθεί -το χειρότερο από όλανα ισχυρίζεται εν µέσω πανδηµίας, µε τόσους θανάτους καθηµερινά, ότι οι ΜΕΘ είναι πεταµένα λεφτά.
Μιλάτε, λοιπόν, σήµερα για κατεπείγουσες ρυθµίσεις και εµείς
εξακολουθούµε να αναρωτιόµαστε -το είπαν οι εισηγητές και
όλοι οι οµιλητές µας- γιατί εξακολουθείτε να αρνείστε να πάρετε
µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Φλαµπέ έχουν γίνει τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, αυτοαναφλέγονται το ένα µετά το άλλο. Γιατί εξακολουθείτε να µην
παίρνετε µέτρα για τη βελτίωση σε επιβαρυµένους χώρους εργασίας, για τη ριζική βελτίωση του ΕΣΥ; Γιατί δεν προχωράτε σε
έναν µακροχρόνιο σχεδιασµό;
Και περνάω αµέσως στις ρυθµίσεις που φέρνετε σήµερα και
αφορούν το Υπουργείο Τουρισµού. Δεν µας εκπλήσσει η αποσπασµατικότητα, δεν µας εκπλήσσει η βραχυπρόθεσµη διάρκεια
αυτών των µέτρων. Αυτό που πραγµατικά µας εκπλήσσει είναι
ότι επαναλαµβάνετε τα περσινά λάθη. Δεν έχετε µάθει τίποτα
από τα λάθη σας και εν τέλει δεν αντιµετωπίζετε το πρόβληµα.
Λέµε και συµφωνούµε όλοι ότι η βιώσιµη και ασφαλής υγειονοµικά επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας είναι µια
εθνική υπόθεση. Ωραία. Εσείς γιατί ανοίγετε πάλι τον τουρισµό
χωρίς σχέδιο; Πειραµατίζεστε κυριολεκτικά εις βάρος της δηµόσιας υγείας, καµαρώνετε που κάνετε πειράµατα από την Ολλανδία στην Κρήτη κ.λπ. και έτσι υπονοµεύετε το τουριστικό µας
προϊόν.
Άκουσα την κ. Ζαχαράκη, πρώτη αν δεν κάνω λάθος, να ανακοινώνει το επίσηµο άνοιγµα του τουρισµού. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Θεοχάρης, θέλοντας να προλάβει, ο οποίος µίλησε
για πιλοτικά ανοίγµατα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουν φτάσει
ήδη οι πρώτοι τουρίστες και αναµένουµε το περίφηµο πείραµα
της Ολλανδίας. Επιτέλους, η πιο ισχυρή οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, θα αναπτυχθεί µε πειράµατα; Τι είναι ο κόσµος
του τουρισµού; Πειραµατόζωα; Τι είναι ο κόσµος που ζει σε αυτή
την χώρα και τι είναι οι ταξιδιώτες;
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Παλινωδίες, τροποποιήσεις της τελευταίας στιγµής, έλλειψη
στρατηγικής, έλλειψη αξιοπιστίας. Δεν έχετε φέρει ακόµα ούτε
φετινά πρωτόκολλα, αναθεωρηµένα, ούτε διµερείς συµφωνίες
για τις οποίες επιχαίρετε. Δεν υπάρχει υγειονοµική θωράκιση,
ενώ πάλι λέτε ότι ανοίγετε µε τον αποτυχηµένο εκ του αποτελέσµατος αλγόριθµο EVA. Πότε θα εµβολιασθούν οι εργαζόµενοι
στον τουρισµό, κάτι που θα έπρεπε να γίνει κατά προτεραιότητα;
Πώς θα στηριχθούν επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι και ποιο είναι
το σχέδιο; Δεν απαντάτε και ο Υπουργός αρνείται να απαντήσει
και στην επίκαιρη επερώτηση που έχουµε καταθέσει.
Το σχέδιό σας εξαντλείται στη διάταξη του άρθρου 110, µε την
οποία παραδέχεστε ότι η παροχή του σήµατος «Health first» από
το Υπουργείο Τουρισµού και δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες. Μόνοι σας, λοιπόν, φέτος έρχεστε και θέτετε υπό
αµφισβήτηση την περσινή διαδικασία πιστοποίησης, άρα την ίδια
την αξιοπιστία σας.
Να µη µιλήσουµε δε και για τη διάταξη του άρθρου 111, για
τα ξενοδοχεία καραντίνας. Καλείτε φέτος ξενοδόχους, κύριων
και µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων, να βάλουν πλάτη για
ακόµα µια φορά και θα βάλουν, διότι ο ελληνικός τουρισµός αυτό
είναι. Βάζει πάντα πλάτη σε κάθε ανάγκη της χώρας. Τους καλείτε να βάλουν πλάτη, να διαθέσουν τα καταλύµατά τους,
έτοιµα προς λειτουργία, αν και βρίσκονται σε δεινή οικονοµική
κατάσταση, χωρίς -και αυτό είναι µεγάλη ντροπή!- ακόµα να τους
έχετε εξοφλήσει.
Έχει περάσει ένας χρόνος και οι πληρωµές των τιµολογίων
που έχουν εκδοθεί δεν έχουν εξοφληθεί. Προφανώς σας είναι
αδιάφορο το ότι, λόγω των τιµολογίων που έχουν εκδώσει οι επιχειρηµατίες αυτοί και λόγω των λειτουργικών εξόδων των καταλυµάτων, στερήθηκαν και την ελάχιστη οικονοµική ρευστότητα
που διέθεταν. Προφανώς δεν αναλογίζεστε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να µείνουν και εκτός χρηµατοδοτικών
εργαλείων. Η πλειοψηφία τους έχει ήδη µείνει.
Και κλείνω µε το εξής. Συνεχίζετε την αδικία για έναν πάρα
πολύ κρίσιµο κλάδο για την οικονοµία της χώρας και την τουριστική οικονοµία. Αναφέροµαι στα τουριστικά γραφεία. Εξαιρείτε
αδικαιολόγητα και τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις αυτές
από όλα τα µέτρα επιδότησης εργοδοτικών, ασφαλιστικών εισφορών στη διάταξη του άρθρου 97. Με την απόλυτα αδικαιολόγητη αυτή εξαίρεση, στην πραγµατικότητα επιχειρείτε τη
διάσπαση των τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν όλο
το έτος σε ξενοδοχειακές και µη, προκρίνοντας τις πρώτες, αδιαφορώντας για τις δεύτερες.
Δεν ξέρετε, όµως, πραγµατικά ότι πρόκειται για έναν από τους
πιο σηµαντικούς κλάδους του τουρισµού, ότι διακινεί το 85% περίπου του οργανωµένου τουρισµού της χώρας, ότι απασχολεί
πάνω από τριάντα χιλιάδες εργαζόµενους, ότι παρουσιάζουν
πτώση τζίρου πάνω από 90% σε σχέση µε το 2019 και έτσι είναι
απαραίτητο και αναγκαίο να ενταχθούν στις σχετικές ρυθµίσεις;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, προχωρήστε -σας καλούµε
επιτέλους να προχωρήσετε- άµεσα σε ουσιαστικές κινήσεις ρευστότητας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων και παράλληλα να
προβείτε σε µία γενναία ρύθµιση των χρεών τους που έχουν συσσωρευθεί κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Μπήκαµε σε ένα lockdown µέσα στο lockdown µε χίλια τριακόσια κρούσµατα και
σήµερα ανοίγετε πάλι, χωρίς σχέδιο, µε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής σας. Κανένα σχέδιο,
οδυνηρά τραγικά αποτελέσµατα. Δεν µπορείτε να κυβερνήσετε
αυτή τη χώρα. Η χώρα βαδίζει στον γκρεµό και, έστω και σήµερα,
εκτός από το ότι τα έχετε χαµένα, πρέπει να αναλογιστείτε το
µέγεθος της ευθύνης σας, διότι βυθίσατε τη χώρα σε µία ανείπωτη τραγωδία, υγειονοµική και οικονοµική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Νοτοπούλου, και για την τήρηση του χρόνου.
Κυρία όπως πάντα!
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο κ. Παπαδηµητρίου από τον Β3’
Τοµέα Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Πρέπει να πω -και φαντάζοµαι ότι όλοι θα συµφωνήσουµε σε
αυτό και ας το ξεχνούµε κάποιες στιγµές- ότι οφείλουµε ένα πολύ
πολύ µεγάλο «ευχαριστώ». Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την ανάγκη τού «ευχαριστώ» προς τους φορολογούµενους, οι οποίοι στηρίζουν το κράτος, ώστε το κράτος να
στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη περισσότερο σε αυτή
την τραγωδία που ζούµε, εµείς και βεβαίως και όλος ο κόσµος.
Πρέπει να πω ότι το «ευχαριστώ» πρέπει να απευθυνθεί επίσης
στα παιδιά, διότι τα παιδιά, οι νεότερες γενιές, θα κληθούν να
πληρώσουν τα χρέη που δηµιουργούνται αυτή την περίοδο, µαζί
µε τα χρέη που δηµιουργήσαµε την προηγούµενη περίοδο κι ας
είναι οι νεότεροι ηµών αυτοί που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα
προβλήµατα και σ’ αυτή την περίοδο της πανδηµίας. Γιατί δεν
πρέπει καθόλου να ξεχνούµε ότι, εκτός από το να διασφαλίσουµε
τη ζωή, που είναι το µείζον, πρέπει να καταλάβουµε πόσο µεγάλο
είναι το τραύµα και πως τώρα πια οι επιστήµονες οι ίδιοι το συµπεριλαµβάνουν στη µέτρηση των συνεπειών της πανδηµίας και
τον τρόπο µε τους οποίους πρέπει να αντιµετωπισθεί. Άρα ένα
µεγάλο «ευχαριστώ» δεν είναι κακό να ακούγεται και θα ήθελα
να το πω εκ µέρους -είµαι βέβαιος- όλων των συναδέλφων.
Αυτό που δεν µπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η εµµονή που υπάρχει στην Αντιπολίτευση σε ορισµένα
πράγµατα. Παίρνω για παράδειγµα αυτό που αναφέρατε. Το κάνατε και πριν από δύο περίπου µήνες, όταν και πάλι η Ελλάδα
είχε χάσει θέσεις στον δείκτη που καταρτίζει ένα από τα µεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων του καπιταλισµού. Κατά περιόδους
το αγαπάτε ή το µισείτε. Αυτό δεν έχει καµµία σηµασία, το κάνετε
όµως χωρίς να διαβάζετε τι γράφει το «BLOOMBERG».
Το «BLOOMBERG» µάς έχει ρίξει σε πολλές θέσεις για δύο λόγους. Ο ένας, ο βασικότερος, λόγος είναι ότι είχαµε µία πολύ µεγάλη αύξηση κρουσµάτων τον τελευταίο µήνα. Νοµίζω ότι κάθε
άνθρωπος, µε το χέρι στη συνείδηση, της Αντιπολιτεύσεως θα
αναρωτιόταν το εξής. «Πρέπει να αναφέροµαι τόσο συχνά σε
αυτό τον δείκτη «BLOOMBERG», τον πίνακα του «BLOOMBERG»,
χωρίς να αναγνωρίζω τις µεγάλες µου ευθύνες στο πώς ακριβώς
συνέβησαν τα πράγµατα τον τελευταίο µήνα»; Γιατί το ξέρετε
πολύ καλά ότι, χωρίς ίσως να το επιδιώκετε, χωρίς ίσως να το
λέτε ανοικτά, συµβάλατε πολύ στο να υπάρξει µία πολύ µεγάλη
διάδοση της ασθένειας και αυτό είναι ακριβώς που αντιµετωπίσαµε τον τελευταίο µήνα.
Ευτυχώς τα καταφέραµε και µε βάση αυτό, τώρα, νοµίζω ότι
σωστά έρχονται οι προτάσεις του νοµοσχεδίου να δώσουν ξανά
βοήθεια εκεί που χρειάζεται και να φέρουν και καινούργια βοήθεια -µετά τον νόµο που ψηφίσαµε για το πώς θα ανασάνουν
αυτοί που τους αφήσατε δεµένους πισθάγκωνα απέναντι στα
χρέη και τους πιστωτές τους- στους ανθρώπους οι οποίοι τώρα,
κατά δεκάδες χιλιάδες, ρυθµίζουν τα δάνεια και από το καλοκαίρι
και µετά -πρώτα ο Θεός!- θα µπορέσουν να ρυθµίσουν και να ξεχάσουν ότι οι νόµοι, έτσι όπως τους κάνατε, δεν ήταν για τους
πολλούς, ήταν για τους λίγους.
Ένα παράδειγµα θα σας λέω µέχρι να το θυµηθείτε και να το
εµπεδώσετε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολιτεύσεως. Ένας άνθρωπος που είχε 60.000 εισόδηµα το έτος ήταν «κλειδωµένος»
και δεν χρειαζόταν να πληρώσει παραπάνω από 50 ευρώ τον
µήνα. Ήταν µια χαρά, όλη του η περιουσία προστατευµένη. Αντιθέτως, άνθρωποι που είχαν την ανάγκη δεν µπορούσαν να προστατευθούν από τους νόµους όπως τους αφήσατε πίσω, όταν
βεβαίως τον Φεβρουάριο του 2019 καταργήσατε και την τελευταία προστασία, για να δώσετε πεσκέσι, ελπίζοντας ότι δεν θα
καταφέρουµε να βρούµε λύση. Λύση υπάρχει και θα τη δείτε
τώρα που θα δουλέψει.
Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχει µια εµµονή. Παρατηρώ ότι
υπάρχει σε ορισµένους συναδέλφους της Αντιπολιτεύσεως. Λένε
κάθε τόσο «γιατί δεν παίρνουµε το Sputnik V». Το Sputnik V ή V
για το victory, ανάλογα πώς διαβάζει κανείς τη ρωσική προπαγάνδα, πρέπει πρώτα απ’ όλα να καλύψει τις ανάγκες του ρωσικού λαού. Είναι πολύ πίσω, δυστυχώς. Είναι κάτω από το µισό
από εκεί που βρισκόµαστε εµείς, παρ’ όλο που και εµείς έχουµε
κάποιες καθυστερήσεις, εξαιτίας της Ευρώπης, αλλά πάµε πάρα
πολύ καλά σε σύγκριση µε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε
αυτό το θέµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας βοηθήσουν τη χώρα τους. Ας πάρουν άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό, ας βρουν εργοστάσια να το παράξουν και
εµείς εδώ είµαστε να το χρησιµοποιήσουµε. Και σε τελευταία
ανάλυση -το γνωρίζετε όλες και όλοι- δεν διαφέρει σε τίποτα,
από ό,τι λένε οι επιστήµονες, από το «ASTRAZENECA», κατά σατανική σύµπτωση.
Θα έλεγα επίσης ότι θα πρέπει να είµαστε λίγο πιο ευγενικοί
και αν όχι να δίνουµε συγχαρητήρια, να λέµε µια καλή κουβέντα
για τον κόσµο που προσέχει, για τον κόσµο που θέλει να ανοίξουµε µε µέτρα σαν κι αυτά που γνωρίζουµε, µε αυστηρά µέτρα
και την αυστηρή τους τήρηση. Σε αυτό η Αντιπολίτευση έπαιξε
κι έχασε. Δεν λέω ότι δεν έχουµε εµείς, από την πλευρά της Πλειοψηφίας, υποστεί τη φθορά, που βεβαίως αυτός που διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις θα την υφίσταται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Προφανώς υφίσταται τη φθορά η Πλειοψηφία και την παίρνουµε πάνω µας. Γιατί έγιναν όλα όσα χρειάστηκαν για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία και το µεγάλο λάθος
ήταν ένα και µοναδικό, ότι δεν είναι δυνατόν να βάλεις τον λαό
σε καραντίνα έτσι απλά και να τον κλειδώσεις σπίτι. Επειδή ακριβώς τα µέτρα εφαρµόστηκαν µε γενναιοδωρία και προσοχή, θα
σας έλεγα ότι υπήρξαν και τα προβλήµατα που υπήρξαν. Βάλατε
δυστυχώς το πετραδάκι σας να γίνουν χειρότερα.
Αυτό είναι ακριβώς που δέχοµαι και εγώ και αντιλαµβάνοµαι
ότι, παρ’ όλη την αυτοκριτική που κάνουν ορισµένοι εκ των συναδέλφων µέσα στη Βουλή -καλοδεχούµενη-, πρέπει να δείτε ότι
µε το ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες εµβόλια που θα κάνουµε τώρα, µε το ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες που
έχουµε ήδη κάνει και µε αυτούς τους ανθρώπους που απέκτησαν
ανοσία, διότι δυστυχώς νόσησαν, θα πάµε κοντά στα τέσσερα
εκατοµµύρια καλυµµένους πολίτες.
Θα βγούµε, λοιπόν, µε θάρρος την επόµενη µέρα, θα βγούµε
µε θάρρος να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία, µε το ίδιο θάρρος
που πήραµε όλα τα µέτρα. Έβαλε το κράτος πάνω από 30 δισεκατοµµύρια για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την πανδηµία. Είµαστε καλά και συνεχίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
η Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σε συνθήκες
πανδηµίας συναντιόµαστε πια µε το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο, µία συνθήκη, δυστυχώς, που φέρνει µαζί της µια τεράστια
αγωνία, µια αγωνία για το σήµερα, µια αγωνία για το αύριο, µε
αριθµούς που τροµάζουν, µε µία αριθµολαγνεία του τρόµου κάθε
απόγευµα: Πόσοι είναι οι συνάνθρωποι που βρίσκονται διασωληνωµένοι, άλλοι πόσοι είναι καινούργια κρούσµατα, άλλοι πόσοι
κατάφεραν να µείνουν στη ζωή, άλλες πόσες οικογένειες δίνουν
πολύ µεγάλη µάχη.
Όπως πάντα, έτσι και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, και δι’ ηµών νοµίζω, θα πρέπει να απευθύνουµε σε όλους τους ανθρώπους που
δίνουν τη µάχη και αυτή τη µέρα να είναι µια µέρα χαράς στο
τέλος της, να µην έχουµε καθόλου θύµατα, να έχουµε τη δυνατότητα να αναθαρρήσουµε. Ο προλαλήσας συνάδελφός µου
Βουλευτής της Συµπολίτευσης θέλησε να δώσει ένα µήνυµα αισιοδοξίας, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συµµεριστώ, αλλά
που η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας, αλλά και
η ψυχική κατάσταση όλων µας, δεν µου επιτρέπει, δυστυχώς, να
υιοθετήσω.
Κύριοι Υπουργοί, η πανδηµία είναι πρόσχηµα και όχηµα πλέον
για την κακή νοµοθέτηση. Τελεία και παύλα! Λυπάµαι πάρα πολύ
που σαν νοµικός κατ’ αρχάς είµαι υποχρεωµένη να στηλιτεύσω
µία διαδικασία που έρχεται εν κρυπτώ και παραβύστω κατά παρέκκλιση -για διορισµούς πάλι µιλάµε, πάλι για προµήθειες µιλάµε, πάλι για παρατάσεις µιλάµε- σε µία διαδικασία πανδηµίας,
που µαζί µε το ξερό, όµως, καίτε και το χλωρό. Και θα εξηγήσω
τι εννοώ µε αυτό.
Πρώτα, όµως, θέλω να πω ότι σ’ αυτή τη φάση που βρισκόµαστε κάποιος θα πρέπει να βγει δηµόσια, δυνατά, καθαρά, χωρίς
να µιλά πίσω από τα δόντια και χωρίς να θέλει να τον ερµηνεύ-
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σουµε πίσω από τις λέξεις και να µας πει πώς πάει η πορεία των
εµβολιασµών, ποιοι προτάσσονται στους εµβολιασµούς, ποιοι
έχουν εµβολιασθεί µέχρι σήµερα, αν οι καταγγελίες που ακούγονται δεξιά και αριστερά ότι έχουν εµβολιασθεί ξεχωριστά και
κρυφά οµάδες ανθρώπων ισχύουν, εάν οι ειδικές οµάδες θα ενταχθούν στον ευάλωτο πληθυσµό για τον οποίο ανοίγουν οι
πλατφόρµες, τι θα κάνετε µε τους ανθρώπους που βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή, όπως είναι στα ειδικά σχολεία. Στην περιφέρειά µου, τη Λάρισα, ήδη προχθές κηδέψαµε εκπαιδευτικό ο
οποίος υπηρετούσε σε ειδικό σχολείο και δεν είχε κανένα υποκείµενο νόσηµα. Και να µην αρχίσουµε αυτά τα σχετικά.
Θα πρέπει πια να αποφασίσουµε να είµαστε σοβαροί στην αντιµετώπιση του φονικού ιού απέναντι σε ανθρώπους που είναι
εκτεθειµένοι καθηµερινά. Τέλος! Αυτό θα πρέπει να µας το πείτε
υπεύθυνα και σοβαρά.
Μας λέτε διαρκώς ότι ανοίγουν οι πλατφόρµες, µας λέτε διαρκώς ότι αυξάνεται ο αριθµός των εµβολιασµένων ανθρώπων, ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε το εµβόλιο για το οποίο τόσα
πολλά ακούστηκαν και ακούγονται διαρκώς. Είστε υποχρεωµένοι
ως Κυβέρνηση, µε τον θεσµικό ρόλο, ευθύνη και βάρος, να
βγείτε στον κόσµο και να µιλήσετε αληθινά και σταράτα. Είναι
πανδηµία, δεν είναι ούτε «Greek statistics» για να τα µαγειρέψετε,
δεν είναι τίποτα από αυτά. Έχει να κάνει µε την ανθρώπινη ζωή,
µε την ύπαρξη του ανθρώπου, το υψηλότερο, το πιο σεβαστό
αγαθό στη δηµοκρατία, που θα έπρεπε να το σέβονται ένθεν και
ένθεν, όπως εγώ λέω. Πολλές φορές να µας σκυλεύουν και διάφοροι πάνω στη «σορό» της πανδηµίας. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν είναι του παρόντος, θα το συζητήσουµε µετά.
Βρισκόµαστε σήµερα εδώ να συζητήσουµε από µια ντουζίνα
Υπουργεία εκατόν δεκατέσσερις διατάξεις, τις οποίες πάλι φέρνετε µε τον συνηθισµένο τρόπο, αιφνιδιαστικά, εµβαλωµατικά,
αποσπασµατικά, ένα καπέλωµα µιας νοµοθετικής διαδικασίας
του κοινοβουλευτισµού, που πλέον είναι σε γκρίζα ζώνη. Δεν
υπάρχει τίποτα άλλο σ’ αυτό. Θα πούµε µόνο ότι νοµοθετικά τουλάχιστον είµαστε «µε την πλάτη στον τοίχο». Ανεχόµαστε διαδικασίες και καταστάσεις, υιοθετούµε πολλές φορές πρακτικές
µόνο και µόνο για να διευκολύνουµε και εµείς τους ανθρώπους,
τους πολίτες, βάζοντας πλάτη στο πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο
κύµα της πανδηµίας. Δεν ξεχνούµε, όµως, τον τρόπο µε τον
οποίο φέρνετε όλα αυτά, αλλά και την εικόνα της κυβερνητικής
ετοιµότητας που δεν έχετε ... (δεν ακούστηκε λόγω κακής σύνδεσης), όπως είπατε ότι θα έχετε.
Τα ερωτήµατα πλέον είναι αδυσώπητα, διότι πέρασε πολύς
χρόνος χωρίς να έχει ετοιµασθεί µια σειρά παραγωγής στελεχών, ανθρώπων που θα υπηρετούν στις ΜΕΘ, χωρίς τελικά να
έχουµε αποκτήσει όλο τον αριθµό των ιατρών και του ειδικού
προσωπικού που µας είπατε ότι θα αποκτούσατε, χωρίς να έχετε
εξοπλίσει µε χιλιάδες κρεβάτια και χιλιάδες προσωπικό τις ΜΕΘ,
όπως µας είπατε τους προηγούµενους δύο µήνες, αφού η τελευταία σας πρόσληψη των διακοσίων έξι, δεν χρειαζόταν να γίνει,
αν τα είχατε κάνει όλα αυτά. Απλή, κοινή λογική. Μην ξεπερνάµε
και την κοινή λογική, κύριε Υπουργέ.
Σε κάθε περίπτωση, βρισκόµαστε σε µία δίνη αυτή τη στιγµή,
στην οποία η χώρα χρειάζεται συναινέσεις. Χρειάζονται προτάσεις όπως το Κίνηµα Αλλαγής καθηµερινά υποβάλλει. Χρειάζεται
να πούµε -επαναλαµβάνω- την αλήθεια και να δώσουµε στον
κόσµο το µπράβο που του αξίζει για την υποµονή και για το πείσµα του και όχι να βάζουµε απέναντί µας τους πολίτες, ότι αυτοί
είναι υπεύθυνοι για όλα όσα έχουν αποτύχει και για το σκληρό
lockdown, που δεν έγινε. Κι αν δεν ήταν σκληρό -το άκουσα να
λέγεται σήµερα από κάποιους συναδέρφους της Συµπολίτευσηςκαι αν τα µέτρα τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν, την ευθύνη έχει ο
ελεγκτικός µηχανισµός της πολιτείας. Άρα µην το λέτε κι αυτό,
γιατί µπούµερανγκ είναι και πίσω σε σας γυρίζει.
Εγώ θέλω δύο κουβέντες να πω για το χλωρό, κύριε Υπουργέ,
το οποίο καίτε σήµερα µε το ξερό. Φέρνετε µε το άρθρο 56 στα
κρυφά και τα ύπουλα µια διάταξη που αφορά εβδοµήντα πέντε
κέντρα πρόληψης σε ολόκληρη τη χώρα. Είχα την τιµή ως εθελόντρια να τα υπηρετήσω από τον θεσµό της τοπικής αυτοδιοίκησης επί έτη ετών. Ξέρω, λοιπόν, εκ των έσω τι συµβαίνει.
Τι κάνατε εσείς τώρα; Εκεί που υπάρχουν διαθέσιµα υπόλοιπα
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στα κέντρα πρόληψης έχει το δικαίωµα το Διοικητικό Συµβούλιο
του ΟΚΑΝΑ, που είναι διορισµένο από εσάς, να τα συµψηφίσει
αυτά τα τραπεζικά υπόλοιπα και έτσι να µη δώσει την επιχορήγηση στα κέντρα πρόληψης του ΟΚΑΝΑ.
Αυτό που κάνετε µη νοµίζετε ότι δεν το καταλαβαίνουµε. Σπέρνετε ανέµους, σας λέω, και θα θερίσετε θύελλες. Δεν υπάρχει
άλλος θεσµός στην Ελλάδα όπως τα κέντρα πρόληψης, να υπηρετεί την πρόληψη επιστηµονικά και µε τέτοιον τρόπο, δίνοντας
παραδείγµατα γραφής, όπως το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας, που
σήκωσε στους ώµους του το χρυσό βραβείο από το Στάβανγκερ
της Νορβηγίας, το βραβείο Ποµπιντού. Ο ίδιος ο τότε Υπουργός
Υγείας το έφερε στην Ελλάδα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ήταν αυτός που υποδέχθηκε την ελληνική αντιπροσωπεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέτοια δείγµατα ελληνικής παραγωγής επιστήµης σε επίπεδο
πρόληψης υπάρχουν και εσείς µε µία µονοκοντυλιά, µε ένα κρυµµένο άρθρο ανάµεσα σε άλλες διατάξεις, έρχεστε να τα απαξιώσετε στην πραγµατικότητα και να αποτελέσει κερκόπορτα το
συγκεκριµένο άρθρο, έτσι ώστε να εξαφανίσετε και αυτόν τον
θεσµό που απέµεινε χάρη στο φιλότιµο κάποιων εργαζόµενων
επιστηµόνων, αλλά κυρίως των αιρετών εθελοντών, ανθρώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς καν να ρωτάτε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ως τοµεάρχης του Κινήµατος Αλλαγής στα εσωτερικά σάς
ρωτάω: Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε µία τέτοια απόφαση
χωρίς να ρωτήσετε τους θεσµούς της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι
στηρίζουν τόσα χρόνια τα κέντρα πρόληψης; Πώς είναι δυνατόν
χωρίς καµµία διαβούλευση; Προσπάθησα να βρω στην αιτιολογική έκθεση τι στο καλό λέτε γι’ αυτό. Κουβέντα δεν λέτε γι’ αυτό.
Και τι να πείτε, εξάλλου; Κάνετε µία λογιστική….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Λιακούλη,
έχετε υπερβεί τον χρόνο. Ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία
φράση.
Δεν ρωτήσατε κανέναν. Αυθαιρετώντας αποφασίσατε και διατάξατε. Είναι µία απαράδεκτη ρύθµιση και θα σας πω και πόσο
απαράδεκτη είναι. Αντί να επιστρατεύσετε εβδοµήντα πέντε ζωντανούς οργανισµούς µε επιστηµονικό προσωπικό και αυτοδιοίκηση και να τους ρίξετε στη µάχη για την ψυχική υγεία και για
τις συνέπειες της πανδηµίας, τι κάνετε; Τους βάζετε στο «ράφι»,
κλείνοντας και το µάτι πονηρά σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς
που περιµένουν απ’ έξω και µάλιστα απ’ το εξωτερικό. Θεωρείτε
ότι δεν τα βλέπουµε; Θεωρείτε ότι δεν τα καταλαβαίνουµε;
Η θέση µας και το αίτηµά µας είναι µόνο ένα και είναι σαφές.
Πάρτε το πίσω αµέσως τώρα! Τη συγκεκριµένη ρύθµιση πάρτε
τη πίσω, διότι σας λέω ειλικρινά ότι οι θύελλες που θα θερίσετε
θα είναι πολύ µεγάλες. Είναι από αυτά τα λίγα που απέµειναν για
να είµαστε περήφανοι. Ε, τουλάχιστον, µη µας στερείτε κι αυτή
την περηφάνια, για την οποία οι άνθρωποι των τοπικών κοινοτήτων έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, χωρίς να είναι διορισµένοι
από εσάς και από κάθε κυβέρνηση, µόνο και µόνο για την πατρίδα τους και για τον τόπο τους, σαν απλοί εθελοντές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μάριο Σαλµά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα πολύ σύντοµα να κάνω µερικές παρατηρήσεις επί του
συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, αφού πρώτα, όµως, δεν θα αποφύγω να µπω στον πειρασµό να κάνω µία παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι ότι είναι ένα σχέδιο νόµου µε εκατόν δεκατέσσερα
άρθρα, που έχει πάρα πολλά θέµατα του Υπουργείου Υγείας,
αλλά και του Υπουργείου Οικονοµικών, που αφορούν ένα προς
ένα από την κοινωνία.
Όλη η κριτική που άκουσα από την Αντιπολίτευση θεωρώ, παρ’
ότι δεν είναι η δουλειά µου να κρίνω το τι λένε οι άλλοι, ότι δεν
ήταν εστιασµένη πάνω στα άρθρα τα συγκεκριµένα, ώστε να
µπορέσει φαντάζοµαι και η Κυβέρνηση να διορθώσει, αν κρίνει
ότι πρέπει να διορθώσει, κάποιες διατάξεις ή να τροποποιήσει
και να βελτιώσει θέµατα που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
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Είναι εύκολο να ασκείς κριτική. Ο τοµέας της υγείας ανέκαθεν
προσφερόταν και τώρα προσφέρεται, ώστε κάποιος να κάνει την
κριτική του, γιατί και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονοµικών και Κυβέρνηση συνολικά χειρίζονται µια πληθώρα θεµάτων που επηρεάζει η πανδηµία του COVID-19. Είναι
πρωτόγνωρες οι συνθήκες.
Εκτιµώ και καταθέτω την άποψή µου µε αφορµή αυτό το σχέδιο νόµου ότι η συνολική διαχείριση έγινε ορθά, έγινε µε τρόπο
ικανοποιητικό, ότι οι στόχοι επετεύχθησαν. Κανείς δεν είναι τέλειος. Πάντα ο καθένας θα µπορούσε να προτείνει κάτι που θα
µπορούσε να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα και τις αποφάσεις, εφόσον βέβαια είναι εκ των προτέρων γνωστός ο εχθρός.
Ο εχθρός στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν ήταν γνωστός.
Ήταν άγνωστος. Ακόµη και σήµερα που µιλάµε δεν ξέρουµε
πόση είναι η ανοσία από τα εµβόλια. Δηλαδή όσοι από εµάς εµβολιάστηκαν δεν ξέρουν πότε θα χρειαστεί να ξαναεµβολιασθούν, αν θα είναι ο Οκτώβριος, ο Νοέµβριος ή ο Δεκέµβριος
του 2021 και, εποµένως, αν θα πρέπει ξανά, πριν ολοκληρώσουµε το πρώτο τείχος ανοσίας, να σχεδιάσουµε από το φθινόπωρο την επόµενη εµβολιαστική περίοδο. Κι όσο δεν υπάρχει
θεραπεία γι’ αυτή την υπόθεση της ίωσης, θεωρώ ότι θα ζούµε
µε αυτό που λέγεται COVID-19.
Εποµένως, επειδή δεν τελειώσαµε κι έχουµε δρόµο µπροστά
µας µε βάση την παρατήρηση που σας προανέφερα, για να κάνει
κάποιος µια κριτική, φαντάζοµαι ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει
το µετρήσιµο αποτέλεσµα των αποφάσεων που έλαβε µια Κυβέρνηση σε σχέση µε το προσδοκώµενο, το ιδεατό, και, δεύτερον,
να κάνει µια σύγκριση µε επιτυχηµένες άλλες χώρες που είναι
πιο εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή, εάν η Γαλλία, η Αγγλία, η Γαλλία, Γερµανία, η Ισπανία, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, ο Καναδάς, η Σουηδία, το Βέλγιο, που οι τελευταίες είναι χώρες µε
πληθυσµό όσο η Ελλάδα, τα πήγαν καλύτερα, προφανώς οι αιτιάσεις και η κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα µας
απασχολούσε και θα µας προβληµάτιζε όλους.
Με βάση το δεύτερο κριτήριο, των εξωτερικών συσχετισµών
µε τις άλλες χώρες, εκτιµώ ότι η χώρα µας τα πήγε αρκετά καλά.
Προφανώς δεν τελειώσαµε, γιατί και η Ιταλία που είχε ανοίξει ξαναέκλεισε. Ο κόσµος έχει κουραστεί. Το συναντούµε καθηµερινά,
το ξέρουµε, αλλά δεν είναι η κουβέντα µας αυτή σήµερα.
Σήµερα έχουµε ένα σχέδιο νόµου µπροστά µας το οποίο έχει
πάρα πολλές παρατηρήσεις. Και κλείνω εδώ, για να µπορέσω να
είµαι εγώ χρήσιµος, προσθέτοντας µια πινελιά παρατήρησης
έστω σε µία διάταξη, αφού δεν το έκανε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε εξαίρεση την προλαλήσασα συνάδελφο του ΚΙΝΑΛ,
που έθεσε µια παρατήρηση για το άρθρο 56. Για να είµαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί έχει ένσταση στο να συµψηφισθούν τα
ταµειακά διαθέσιµα µε την επιχορήγηση, γιατί δεν ξέρω πόσα
είναι τα ταµειακά διαθέσιµα. Εγώ φαντάζοµαι ότι ούτε και η ίδια
το ξέρει. Διότι, αν είναι αρκετά, προφανώς µπορεί µέσα στην οικονοµική συγκυρία να µη χρειάζεται επιχορήγηση. Άρα το
«πάρτε το πίσω» δεν µου έδωσε να το να καταλάβω.
Όµως, για να είµαι εγώ χρήσιµος, γιατί δεν πρέπει να κάνω κι
εγώ το ίδιο λάθος που κάνει η Αντιπολίτευση, που λένε όλοι πάντα
το ίδιο, ήθελα, κύριε Υπουργέ, να κάνω την εξής παρατήρηση.
Στο άρθρο 55 έχετε διάταξη για το clawback των φαρµάκων.
Με τη διάταξη αυτή εξαιρείτε από το clawback τις χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνες. Εδώ, λοιπόν, έχω µια ένσταση. Δεν
βλέπω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εξαιρέσετε από το clawback αυτή την κατηγορία φαρµάκων, δεδοµένου ότι, παρά το γεγονός ότι τον Δεκέµβριο του 2019 σωστά κάνατε µια παράγραφο
ότι δεν δίνονται αυξήσεις κατά την πρώτη έκδοση δελτίου τιµών,
αποτρέψατε να εφαρµόσετε τον πολύ κακό νόµο-υπουργική απόφαση Ξανθού, ο οποίος είχε πει ότι µε τις διατάξεις του θα αυξάνονταν χίλια εννιακόσια φάρµακα.
Για όσους του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν πού το είπε, το είπε στην
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων την ηµέρα που περνούσε από
την επιτροπή ο διορισµός του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Στα πρακτικά θα βρείτε ότι κ. Ξανθός τότε είπε:
«Mε τις διατάξεις µου θα αυξηθούν χίλια εννιακόσια φάρµακα.».
Αυτό απετράπη από την Κυβέρνηση, όπως σας είπα, τον Δεκέµβριο του 2019.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί, όµως, µε επαναληπτικό δελτίο που βγάλατε τον Μάρτη
του 2020, αυξήσατε τις τιµές των χαµηλού µοριακού βάρους
ηπαρινών. Είναι πολύ συχνά φάρµακα, τα παίρνουν όλοι οι µετεγχειρητικοί ασθενείς. Και επειδή αυξήσατε τις τιµές, σε µια κατηγορία, για παράδειγµα στο ATC-B01AB10, σας λέω
συγκεκριµένα, αυξήθηκαν οι τιµές µέχρι 20% και 30%.
Συνεπώς αυτό δεν ήταν κάτι που ήταν καλό για τους ασθενείς
και ούτε η εξήγηση ότι τα ινδικά χοιρίδια λόγω της πανδηµίας
ταλαιπωρούνται και περιορίζεται η παραγωγή, διότι αυτό δεν σας
αφορά εσάς σαν Υπουργείο Υγείας. Εσείς δεν ήρθατε εδώ για
να κρίνετε την παραγωγή. Ελλείψεις δεν υπάρχουν στην αγορά
ούτε στο Clexane ούτε στο Innohep ούτε στο Flaxiparine ούτε
στις χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνες. Το ήλεγξα πάλι σήµερα πριν τοποθετηθώ.
Εποµένως, από την ώρα που εσείς δεν έχετε ελλείψεις, αλλά
και οι όποιες ελλείψεις ήταν οφείλονταν σε παράλληλες εξαγωγές, στις οποίες µπορούσατε να παρέµβετε, νοµίζω ότι δεν πρέπει να επιµείνετε σε αυτή τη διάταξη. Να εξαιρέσετε και από το
clawback αυτή την κατηγορία, γιατί κάτι δεν φαίνεται καθαρό.
Τουλάχιστον, αν δεν δεχθείτε την αιτίασή µου ώστε να το πάρετε πίσω αυτό, θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί πρέπει να συµβεί
η εξαίρεση του clawback αυτής της κατηγορίας. Και µάλιστα,
λέτε στη διάταξη ότι το clawback µπορεί να καλύπτεται και να
αναζητείται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα. Δηλαδή θα µπορούσε το clawback που οφείλει η φαρµακοβιοµηχανία, το οποίο
κακώς βάλατε να είναι ρυθµισµένο σε εκατό δόσεις για έναν
κλάδο που είναι κερδοφόρος, µε µεγάλα κέρδη, να αναζητεί ο
ΕΟΠΥΥ το clawback των φαρµακευτικών εταιρειών, τι πρέπει να
πληρώσουν από ευρωπαϊκούς πόρους; Αυτό δεν το κατάλαβα.
Θα ήθελα να το εξηγήσετε.
Και µε αυτό κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε
ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο τον κ. Σαλµά.
Τον λόγο τώρα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα, και µετά θα συνεχίσουµε µε
τον κ. Κόνσολα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά δεν
έχει κανείς τι να πρωτοπεί για ένα πολυνοµοσχέδιο εκατόν δεκατεσσάρων άρθρων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά
Υπουργεία και είναι και εξαιρετικά διαφορετικά µεταξύ τους.
Όπως, επίσης, πραγµατικά στερεύουµε από λόγια, γιατί, έτσι
κι αλλιώς, δεν ακούτε και τίποτε από αυτά που λέµε, όταν πρέπει
να σχολιάσουµε τον τρόπο που έχετε διαχειρισθεί την πανδηµία
µέχρι σήµερα, όταν πρέπει να σχολιάσουµε ότι αρνείστε µέχρι
και τώρα να παραδεχθείτε ότι δεν έχετε ενισχύσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Και αυτό δεν σας το λέµε εµείς, δεν σας το λέει η
Αντιπολίτευση, αλλά σας το λένε οι ίδιοι οι γιατροί, σας το λένε
οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραµµή της µάχης κάθε µέρα
µε την πανδηµία.
Πραγµατικά, δεν µπορεί να βρει κανείς εύκολα λόγια να επαναλάβει -πρέπει να είναι η χιλιοστή φορά το λιγότερο- ότι έχετε
αφήσει τεράστιο αριθµό εργαζοµένων εκτός οποιασδήποτε στήριξης. Είναι εργαζόµενοι στον πολιτισµό, στον επισιτισµό, στον
τουρισµό, στο λιανεµπόριο, εργαζόµενοι που παλεύουν όλο αυτό
το διάστηµα να επιβιώσουν και να µπορέσουν να στηρίξουν την
οικογένειά τους και να φέρουν ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι.
Δεν έχετε βρει ούτε το ελάχιστο να κάνετε για να ενισχύσετε
τα µέσα µαζικής µεταφοράς, που πραγµατικά είναι υγειονοµικές
βόµβες και εστίες διάδοσης της πανδηµίας. Παρ’ όλα αυτά,
έχετε βρει πάρα πολλά χρήµατα για να δώσετε στις λίστες των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που περίτεχνα έρχονται να καλύψουν και να µην αφήσουν να φανεί το µέγεθος της αποτυχίας
σας.
Από εσάς, επίσης, από τη Νέα Δηµοκρατία, έχουµε δει την
πλήρη στοχοποίηση των πολιτών. Κουνάτε το δάχτυλο στους
νέους, στους εργαζόµενους ανθρώπους που είναι στον δρόµο,
γιατί βλέπουν να ποδοπατώνται καθηµερινά τα δικαιώµατά τους.
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Όµως, φροντίζετε να ικανοποιήσετε, κάθε µέρα και λίγο περισσότερο, όλα τα αιτήµατα της παρασιτικής ολιγαρχίας και το κάνετε νοµοθετώντας βήµα-βήµα.
Είχαµε τις Σκουριές. Είχαµε τα ναυπηγεία στη Σύρο και στην
Ελευσίνα. Είχαµε το Ελληνικό. Τώρα, φέρνετε ένα άρθρο που
πραγµατικά απορώ κι εγώ. Και το εξέφρασαν αυτό και άλλοι συνάδελφοι πριν από εµένα. Τι θέση έχει το άρθρο 74 στο σηµερινό
πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε;
Πρόκειται για ένα άρθρο που αφορά τη µεταφορά του καζίνου
της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, από
εσάς επιτέλους να µας πείτε σήµερα στην οµιλία σας, µέχρι να
κλείσει η συνεδρίαση, ποια είναι η χρησιµότητα και ποιος είναι ο
σκοπός µιας τέτοιας διάταξης στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
που -θεωρητικά µόνο, γιατί πρακτικά δεν ισχύει- αναφέρει άρθρα
που αφορούν την πανδηµία.
Φυσικά, δεν µπορώ να µη σχολιάσω το σχόλιο που έκανε ο συνάδελφος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα στην οµιλία του ζητώντας σας να αποσύρετε τη διάταξη.
Ακούγοντάς το από το γραφείο της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, αναρωτιόµουν πραγµατικά αν είχα ακούσει καλά ή αν δεν
άκουσα κάτι καλά από το κύκλωµα.
Καλά άκουσα. Ευχαριστώ που µου το επιβεβαιώνετε.
Εξάλλου, δεν θα µπορούσατε να µη συµφωνείτε, γιατί δροµολογήθηκε το 2018 η µεταφορά, µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και τον τότε Υπουργό, τον κ. Σταθάκη, τον Ιούνιο του 2019 και εν
µέσω της προεκλογικής περιόδου, στο τέλος της διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, να εγκρίνει µε απόφασή του τη µεταφορά του καζίνου στο Κτήµα Δηλαβέρη.
Αξίζει να θυµίσουµε -ξέρετε, αυτό είναι και ένα κακό που έχω
από τις σπουδές µου έχοντας τελειώσει Φιλοσοφική, ασχολούµαι
µε την ιστορία, είναι τα θέµατα που µένουν στον καθένα από το
επάγγελµά του- ότι τον Γενάρη του 2019 οι όµιλοι Κόκκαλη και
Λασκαρίδη ολοκλήρωσαν την απόκτηση του 48% της «REGENCY
ENTERTAINMENT», µε ποσοστό 24% έκαστος. Η «REGENCY ENTERTAINMENT» δε έχει στην κατοχή της το καζίνο και το ξενοδοχείο Hyatt στη Θεσσαλονίκη και το 70% της «Athens Resort
Casino», µε το υπόλοιπο 30% να ελέγχεται από κυπριακή εταιρεία συµφερόντων του κ. Λασκαρίδη.
Η «Athens Resort Casino» ελέγχει το 51% του καζίνου της Πάρνηθας, µε το υπόλοιπο 49% να είναι στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων του Υπερταµείου. Η απόκτηση του 48% αξίζει να
σηµειωθεί ότι έγινε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χρεών της
εταιρείας προς τους πιστωτές της. Βασικότερος πιστωτής εκ µέρους των τραπεζών ήταν η Eurobank και οι οµολογιούχοι δανειστές της, µε τους οµίλους Κόκκαλη και Λασκαρίδη µεταξύ των
τελευταίων.
Αν πάµε τώρα λίγο πιο πίσω, στον Ιανουάριο του 2018, θα
δούµε πώς ξεκίνησε το joint venture Κόκκαλη - Λασκαρίδη: µε την
εξαγορά από τον όµιλο Κόκκαλη µέσω της «INTRALOT» του 50%
της κυπριακής offshore εταιρείας που κατέχει το 30% της
«Athens Resort Casino».
Εποµένως, τη στιγµή που µιλάµε, το 51% του πακέτου µετοχών του καζίνου της Πάρνηθας ανήκει στους δύο συγκεκριµένους οµίλους. Και -θεωρώ δεν θα σας πω κάτι καινούργιο- ο
όµιλος Κόκκαλη µέσω της «INTRALOT» είναι πρωτοπόρος παγκοσµίως στην τεχνολογία και παραγωγή VLTs, των γνωστών µας
σε όλους παιχνοδοµηχανών, τα «φρουτάκια», που λέµε στην καθοµιλουµένη.
Γιατί το λέω όλο αυτό και κάνω όλη αυτή την αναδροµή; Την
ίδια ακριβώς περίοδο, τον Ιανουάριο του 2018, είχαµε από την
τότε κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κ. Δραγασάκη, του κ. Τσακαλώτου ένα συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής,
όπου µεταξύ όλων των άλλων εκτρωµατικών διατάξεων που περιλάµβανε, όπως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ήταν και η «καζινοποίηση» της χώρας µας.
Αν δούµε τα άρθρα 357 και 358 του ν.4512/2018, ο οποίος
βγήκε σε ΦΕΚ µία µέρα µόλις πριν από την έναρξη συνεργασίας
Κόκκαλη - Λασκαρίδη, θα δούµε κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον.
Κατ’ αρχάς, θα δούµε να εµφανίζεται ο όρος των ΕΚΑΖ, των εταιρειών καζίνο, οι οποίες θα λειτουργούν µε το θεσµικό πλαίσιο
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των Α.Ε. και θα απολαµβάνουν αντιστρόφως προοδευτικό φορολογικό πλαίσιο, όσο αυξάνεται δηλαδή το κλιµάκιο κερδών τόσο
µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής. Αυτό είναι το άρθρο 374
του ν.4512.
Για να είµαστε, λοιπόν, πιο συγκεκριµένοι, έχουµε τη νοµοθέτηση από την τότε κυβέρνηση της µείωσης της συµµετοχής του
δηµοσίου στα µεικτά κέρδη των καζίνων από περίπου 35% µεσοσταθµικά, όπως ίσχυε µέχρι τότε, µε τον νόµο του 2018 να πέφτει
στο 20% και αυτό είναι το «ταβάνι», ο ανώτερος συντελεστής.
Για µεικτά κέρδη από 100 εκατοµµύρια έως 200 εκατοµµύρια πηγαίνουµε στο 15%, από 200 εκατοµµύρια έως 500 εκατοµµύρια
στο 12%, από 500 εκατοµµύρια και πάνω στο 8%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χωράει καµµία αµφιβολία
πως η «καζινοποίηση» της χώρας δεν έρχεται µε το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αλλά έχει µία µακρά ιστορία και
φέρει την υπογραφή τού τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Γιατί το λέω αυτό;
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία αναφορά στο άρθρο 358 του
συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, όπου ορίζει ως κύριο σκοπό των
ΕΚΑΖ τη λειτουργία επιχείρησης καζίνου, διοργάνωσης, διεξαγωγής παιγνίων και παροχή υπηρεσιών στον πολιτιστικό τοµέα
και στον τοµέα του τουρισµού.
Διαβάζουµε λίγο παρακάτω στο ίδιο άρθρο ότι οι ΕΚΑΖ µπορούν να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, εφόσον η άσκησή
τους δεν θέτει σε κίνδυνο τη σύµφωνη µε τον νόµο λειτουργία
τους, το κοινωνικό σύνολο ή το δηµόσιο συµφέρον.
Βλέπουµε στη συγκεκριµένη παράγραφο όλη τη σκιαγράφηση
και την οριοθέτηση του δρόµου προς την πλήρη «καζινοποίηση»
της χώρας, καθώς τα καζίνα ως χώροι αναψυχής, διασκέδασης
και πολιτισµού έρχονται να πάρουν µία τεράστια, σηµαντικότατη
θέση στη ζωή και την καθηµερινότητα των επισκεπτών. Στάση,
όµως, αυτής της διαδροµής είναι -και δεν µπορεί να µην είναι- η
µεταφορά του καζίνου από την Πάρνηθα στο Μαρούσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να πει το αντίθετο, αναφορικά µε το ότι οι στόχοι της Νέας Δηµοκρατίας
είναι ξεκάθαροι από την αρχή. Οι στόχοι, δηλαδή, της πλήρους
εξυπηρέτησης των ολιγαρχικών συµφερόντων σε βάρος των πολιτών έχουν διαφανεί όχι µόνο αυτά τα δύο χρόνια, αλλά όποτε
έχει διαχειρισθεί η Νέα Δηµοκρατία την εξουσία. Για να σταθούµε στα σχεδόν δύο αυτά χρόνια, τι να πρωτοθυµηθούµε; Τον
«ΗΡΑΚΛΗ», την «ELDORADO», το «Ελληνικό»;
Επόµενο επεισόδιο σε όλο αυτό είναι και η µεταφορά του καζίνου από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Σας ενδιαφέρει και νοµοθέτησατε για τη µεταφορά. Δεν έχετε ασχοληθεί όµως ούτε κατ’
ελάχιστο µε τους εργαζόµενους στο καζίνο. Όπως δεν έχετε
ασχοληθεί µε τους εργαζόµενους σε βάθος και όπως θα έπρεπε,
γενικότερα στον τοµέα του επισιτισµού και του τουρισµού.
Όµως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάµε είναι ότι η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη έρχεται να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη
µέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και στα µνηµόνια, έτσι και στην πλήρη «καζινοποίηση» της χώρας φροντίζετε να πάτε χέρι-χέρι. Είστε πραγµατικά Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ οι δύο όψεις του ίδιου
νοµίσµατος.
Φυσικά µπορούµε και πρέπει να πούµε ότι η Νέα Δηµοκρατία,
έχοντας διαχειρισθεί πολύ περισσότερα χρόνια την εξουσία στη
χώρα µας, κρατάει τα σκήπτρα. Όµως και ο ΣΥΡΙΖΑ παρ’ ότι λιγότερα χρόνια στην κυβέρνηση κάτι έκανε κι αυτός, το έβαλε το
λιθαράκι του. Πήρε από εκεί που το αφήσατε εσείς, έχτισε λίγο
παραπάνω, για να το πάτε εσείς να το συνεχίστε και να το ολοκληρώσετε.
Θα κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δύο σηµεία. Κατ’
αρχάς, δεν µπορώ να µην κάνω αναφορά στην εκδικητική απόλυση του κ. Καταραχιά. Αν θέλετε να το λέτε «µη ανανέωση της
σύµβασης», πείτε το. Είναι απόλυση. Δεν θα σταθώ ασφαλώς στα
σχόλια και στα λόγια που άκουσα από Βουλευτή της κυβερνώσας παράταξης. Θεωρώ ότι όλοι κρινόµαστε και από τις πράξεις
και από τα λόγια µας από τους πολίτες, που είναι και ο τελικός
κριτής µας.
Θα σταθώ, όµως, στην πολιτική στάση της Νέας Δηµοκρατίας,
αυτής των διώξεων απέναντι σε υγειονοµικούς από µία Κυβέρνηση που δεν διστάζει να πέσει τόσο χαµηλά, για να προσπαθή-
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σει να κρύψει τις εγκληµατικές της ευθύνες για την µη ενίσχυση
του ΕΣΥ επί έναν χρόνο.
Σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, να µη συνεχίσετε την εκδικητική
δίωξη ενός γιατρού που µάχεται καθηµερινά στην πρώτη γραµµή
της πανδηµίας, που πλήρωσε την αντίδρασή του στις διώξεις
που αποφάσισε η Διοικήτρια του «Αγίου Σάββα», όταν ξεκίνησε
ΕΔΕ σε βάρος υγειονοµικών που νόσησαν. Το πλήρωσε µεταφερόµενος στο «Σωτηρία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Σας παρακαλώ να σταµατήσετε την τιµωρία και τις διώξεις,
γιατί στους ανθρώπους που δίνουν τη µάχη τους στην πρώτη
γραµµή της πανδηµίας δεν τους πρέπουν διώξεις, δεν τους πρέπει τιµωρία. Τους πρέπει µόνο στήριξη και πλήρης σεβασµός,
τον σεβασµό που θέλατε να δείξετε ότι είχατε απέναντί τους
όταν βγαίνετε και τους χειροκροτούσατε.
Όταν όµως χθες οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι βρέθηκαν έξω από το
Υπουργείο Υγείας, εργαζόµενοι από τον «Άγιο Σάββα», από το
«Γεννηµατά», από το «Θριάσιο» και άλλοι γιατροί που βρέθηκαν
έξω από το Υπουργείο για να διαµαρτυρηθούν για την απόλυση
του κ. Καταραχιά, αυτό που συνάντησαν ήταν τα ΜΑΤ απέναντι
τους, ξύλο, σπρωξίµατα, χρήση χηµικών. Δεν δέχτηκε δε ένας
εκπρόσωπος της ηγεσίας του Υπουργείου να τους δει. Οφείλετε
να πάρετε θέση, κύριε Κοντοζαµάνη. Αυτούς τους ανθρώπους
που τη µια µέρα τούς χειροκροτείτε δεν µπορείτε την εποµένη
να τους πετάτε χηµικά.
Και κλείνω σε ένα λεπτό, ζητώντας σας να σκύψουµε όλοι -το
είπαν και άλλοι συνάδελφοι πριν από εµένα- πάνω από το τεράστιο πρόβληµα των εκατόν σαράντα καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οι γυναίκες αυτές, παρ’ ότι καλύπτουν όλα αυτά τα χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σήµερα οδηγούνται στον δρόµο. Σήµερα λήγει η σύµβασή τους και η πλειοψηφία αυτών των
γυναικών είναι κοντά στη σύνταξη. Είναι γυναίκες που δεν θα
µπορέσουν να βρουν εύκολα αλλού δουλειά, ειδικά και µε την
κατάσταση και µε την ανεργία που επικρατεί.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το ΜέΡΑ25 κατέθεσε σχετική τροπολογία,
που προβλέπει την αλλαγή του καθεστώτος των συµβάσεών
τους και τη µετατροπή τους σε αορίστου. Παρακαλούµε να γίνει
δεκτή και να στηριχθεί από όλους, γιατί πραγµατικά µιλάµε για
γυναίκες που θα πρέπει να τις βοηθήσουµε, θα πρέπει να τις στηρίξουµε.
Όταν ήµουν το 2015 στο Υπουργείο Οικονοµικών, τις έβλεπα
κάθε µέρα, µέχρι να λυθεί το θέµα, να είναι µε σκηνές έξω από
το Υπουργείο. Οφείλουµε να µη δούµε εικόνες τέτοιες, γιατί τότε
είχε γίνει το πρώτο βήµα επίλυσης του προβλήµατος. Ήρθε η
ώρα τώρα να νοµοθετήσουµε και να µπορέσουν οι συµβάσεις
τους να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου, γιατί µιλάµε για εκατόν σαράντα ανθρώπους, που οι οικογένειές τους και οι ίδιοι
αγωνίζονται κάθε µέρα και αγωνιούν για το αύριο.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Κόνσολα, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο ορθότατα
έρχεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αφού αντιµετωπίζει
κρίσιµα, υπαρκτά και πιεστικά ζητήµατα, που σχετίζονται µε τις
επιπτώσεις που έχει η πανδηµία στο οικονοµικό, κοινωνικό και
υγειονοµικό πεδίο. Και αυτό το περιέγραψαν µε πολύ γλαφυρότητα πάρα πολλοί συνάδελφοι απ’ όλες τις παρατάξεις, απ’ όλες
τις πτέρυγες.
Εισάγονται ρυθµίσεις, λοιπόν, που η ενεργοποίησή τους είναι
απαραίτητη για τη διαδικασία µιας σταδιακής επανεκκίνησης της
οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής. Είναι ρυθµίσεις που είναι
απαραίτητες, αφού η διαδικασία επανεκκίνησης πρέπει να γίνει
µε ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις για τη δηµόσια υγεία. Και αυτό
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τονίστηκε κατά κόρον σήµερα σε αυτό το σηµαντικό νοµοσχέδιο
που συζητάµε.
Χθες είχαµε έναν αυξηµένο αριθµό κρουσµάτων, όπως και σήµερα, µε τον δείκτη µεταδοτικότητας να µην είναι αυξηµένος,
αλλά µε σταθεροποιητικές τάσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν διεκδικώ
δάφνες ως επιστήµονας της επιδηµιολογίας, αλλά πολλοί είναι
αυτοί που µιλούν ως ειδικοί και επιδηµιολόγοι ως µη όφειλαν.
Προκαλούν σύγχυση, καλλιεργούν προσδοκίες, κλονίζουν την
εµπιστοσύνη των πολιτών και της κοινωνίας απέναντι στην επιστηµονική κοινότητα, αλλά και στην επάρκεια της πολιτείας να
προστατεύσει τους πολίτες και τη δηµόσια υγεία. Και αυτό το
βλέπουµε όχι µόνο εντός Βουλής αλλά και εκτός των τειχών,
στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στις εφηµερίδες, στην ίδια την
κοινωνία, στην κοινωνική ζωή.
Το άνοιγµα της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής δεν πρέπει να γίνει λόγω κόπωσης των πολιτών, όπως ακούστηκε σήµερα από κάποιους συναδέλφους. Αντιλαµβάνοµαι την κόπωση
ως συναίσθηµα, αλλά δεν µπορώ να την αντιληφθώ ως εργαλείο
έκπτωσης απέναντι στο πιο πολύτιµο και ουσιαστικό δώρο που
είναι η υγεία και η ανθρώπινη ζωή.
Το άνοιγµα της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής, η εκκίνηση της προσπάθειας για την επιστροφή στην κανονικότητα
πρέπει να γίνει αφού, πρώτον, διασφαλισθούν λειτουργικοί κανόνες ασφάλειας µε την αύξηση των τεστ, την ιχνηλάτηση, τον
περιορισµό των κρουσµάτων και, δεύτερον, αφού διασφαλισθούν οι πρόνοιες για την επιτάχυνση του εµβολιαστικού προγράµµατος, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, όπως, για
παράδειγµα, να εµβολιασθούν οι άνθρωποι των µεταφορών, του
τουρισµού, ενδεχόµενα τουριστικών προορισµών και φυσικά
αυτό που έχει προγραµµατίσει το Υπουργείο Υγείας για τους
υγειονοµικούς και τις άλλες ευπαθείς οµάδες.
Όσοι, ωστόσο, εγείρουν ενστάσεις για την πρόβλεψη µε την
οποία η υποβολή µαθητών και σπουδαστών σε self-test αποτελεί
προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες
είναι η µόνη, επαναλαµβάνω, η µόνη προϋπόθεση για να ανοίξουν τα σχολεία.
Η κριτική για την κριτική και η θέση τού «όχι σε όλα» δεν συνιστά θετική συνεισφορά σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία. Η προϋπόθεση είναι να είναι άµεσα διαθέσιµα και λειτουργικά τα
self-test πριν από το άνοιγµα των σχολείων και να µην υπάρχουν
προβλήµατα στη διάθεσή τους, τα οποία, όπως έχει ήδη πει η
Κυβέρνηση και οι αρµόδιοι Υπουργοί, θα είναι δωρεάν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ζήτηµα του εµβολιασµού είναι
το µείζον, θα έλεγα, σήµερα. Από την πορεία αυτή, από την πορεία του εµβολιαστικού κινήµατος θα κριθεί η επιστροφή στην
κανονικότητα. Είναι αναγκαία όσο ποτέ η διάταξη του νοµοσχεδίου που προβλέπει λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων και
το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τις αργίες από τις επτά το
πρωί έως τις δέκα το βράδυ.
Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει να δούµε και να αντιµετωπίσουµε τις αβελτηρίες που υπάρχουν. Πιστεύω απόλυτα, κύριε
Πρόεδρε, στην ευρωπαϊκή ιδέα. Αυτό, όµως, δεν µε εµποδίζει να
δω την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι ότι η διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα εµβόλια δεν µπορεί να µας αφήνει ικανοποιηµένους. Και το
γνωρίζουµε όλοι. Το διαβάζουµε, το βλέπουµε, το βιώνουµε.
Το Ισραήλ έχει εµβολιάσει µε τις δύο δόσεις το 52% του πληθυσµού του, οι Ηνωµένες Πολιτείες το 15% του πληθυσµού της,
που αντιστοιχεί σε σαράντα οκτώ εκατοµµύρια ανθρώπους, η
Βρετανία έχει ήδη εµβολιάσει σε µία δόση το 45% του πληθυσµού της, έχοντας κτίσει ένα πρώτο τείχος προστασίας και η Ελλάδα -που τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- έχει εµβολιάσει πλήρως το 4,7% του πληθυσµού της, που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας, ενώ την πρώτη δόση την έχουν ήδη κάνει ένα εκατοµµύριο
τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα εννέα πολίτες µε στοιχεία της προηγούµενης εβδοµάδας -ας µε διορθώσει ο Υπουργός, αν κάνουµε κάποιο λάθος-, που αντιστοιχεί στο 9,7% του
πληθυσµού της.
Στους εµβολιασµούς, εκεί πρέπει να πέσει το κύριο βάρος της
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προσπάθειας. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει αναλάβει και αναλαµβάνει θετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το
πιστοποιητικό εµβολιασµού.
Είµαι βέβαιος ότι γνωρίζει τη σηµασία που έχει η επιτάχυνση
του προγράµµατος εµβολιασµού, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία.
Προφανώς απαιτούνται πρωτοβουλίες για να αλλάξει ταχύτητα
η Ευρώπη και γι’ αυτό κάνω τη συζήτηση και την προηγούµενη
αναφορά σε σχέση µε την Ευρώπη, στο θέµα, φυσικά, των εµβολιασµών, αυτό είναι το ζητούµενο. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται µε την αύξηση της παραγωγής των εµβολίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, θεωρώ πολύ σηµαντικές τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου για την επιδότηση επιχειρηµατικών δανείων σε
ποσοστό µέχρι και 90% για διάστηµα οκτώ µηνών µέσα στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2». Είναι πολύ σηµαντική ανάσα και εξέλιξη,
αφού θα επιδοτηθούν οι δόσεις δανείων ελεύθερων επαγγελµατιών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που στηρίζουν την ελληνική οικονοµία. Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία της επανεκκίνησης
της δραστηριότητάς τους είναι πολύ σηµαντικό το µέτρο. Όπως,
επίσης, ουσιαστικό µέτρο στήριξης συνιστά και η αναστολή πληρωµών των επιταγών από την 1η έως την 30ή Απριλίου για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδηµία.
Αντίστοιχα, όµως, µέτρα λαµβάνονται και για τους κοµιστές
των επιταγών, για τους οποίους παρατείνονται έως τις 31 Ιουλίου
οι προθεσµίες για την καταβολή βεβαιωµένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και από οφειλές ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία οικονοµία δεν µπορεί να επιβιώσει και να λειτουργήσει για µακρό χρονικό διάστηµα µέσα σε συνθήκες περιοριστικών µέτρων για την
οικονοµική δραστηριότητα. Μέχρι σήµερα η Κυβέρνηση διέθεσε
2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2020 και πρόκειται να διαθέσει
άλλα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα στο 2021, ένας αριθµός που
ενδέχεται να αυξηθεί. Οφείλουµε να µιλάµε στους πολίτες µε τη
γλώσσα της αλήθειας. Ο δρόµος του λαϊκισµού είναι εύκολος.
Οι διαθέσιµοι πόροι, όµως, δεν είναι ανεξάντλητοι. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας πρέπει να γίνει µε όρους ασφάλειας. Δεν
είναι µια εύκολη εξίσωση, αλλά απαιτεί αυξηµένο δείκτη ευθύνης
από όλους µας. Ευθύνες έχει η Κυβέρνηση, αλλά έχει και το σύνολο του πολιτικού συστήµατος, ενώ υπάρχει η ατοµική ευθύνη.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε. Αντίθετα, η αναγνώριση αυτής
της παραδοχής πρέπει να µας καθοδηγεί τη συµπεριφορά για
τις επιλογές, για τις οποίες όλοι έχουµε ευθύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα µε τη µορφή του κατεπείγοντος νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις
στους τοµείς της υγείας, της οικονοµίας, της δηµόσιας διοίκησης, της εργασίας, της δικαιοσύνης, του τουρισµού και του
αθλητισµού, ουσιαστικά δηλαδή όλου του εύρους της κοινωνικοοικονοµικής δραστηριότητας. Είναι αυτονόητα κατεπείγουσες
εξαιτίας της πανδηµίας, που εξακολουθεί να είναι παρούσα, αυτή
και οι συνέπειές της, και δεν αφήνουν κανέναν πολίτη ανεπηρέαστο. Πολλές από τις ρυθµίσεις αναφέρονται σε παρατάσεις µέτρων που είναι ήδη σε ισχύ, αλλά λήγει η περίοδος αναφοράς
τους, ενώ είναι επιβεβληµένη η συνέχισή τους. Κάποιες άλλες
σχετίζονται µε τα νέα δεδοµένα, µε τον εµβολιασµό, µε τα τεστ
που πρέπει να διενεργηθούν στην κοινότητα αλλά και τη σταδιακή επανεκκίνηση των λειτουργιών. Πρόκειται για ρυθµίσεις
που έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες της κοινωνίας, που
κατατείνουν στη στήριξη των συµπολιτών µας και που προσπαθούν να οργανώσουν την επανέναρξη των δραστηριοτήτων, µε
τον οµαλότερο δυνατό τρόπο, µετά τους πολύµηνους περιορισµούς που επέβαλαν τα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
υγείας.
Δεν είναι δυνατή, βέβαια, η αναλυτική αναφορά στις επιµέρους
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διατάξεις, είναι όµως σκόπιµη, έστω η ενδεικτική, για να γίνει αντιληπτός στον κάθε πολίτη ο βαθµός δυσκολίας για την κάλυψη
όλου του εύρους των αναγκών και η πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος της επανεκκίνησης. Ας µου επιτραπεί ένα σχήµα. Ένα
αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο για κάποιο χρονικό διάστηµα και
πρέπει να κάνεις πολλά πράγµατα και πολλούς ελέγχους για να
το ξαναβάλεις σε κυκλοφορία. Το ίδιο βεβαίως ισχύει όχι µόνο
για την κρατική µηχανή, αλλά για το σύνολο των δραστηριοτήτων
για όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για τους επαγγελµατίες.
Αυτό το γνωρίζει βεβαίως η πολιτεία και γι’ αυτό έχει δεσµευθεί
να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση.
Από την ενδεικτική αναφορά προκύπτει αναµφισβήτητα και ο
κατεπείγων χαρακτήρας του νοµοσχεδίου. Έτσι, από τον τοµέα
της υγείας µπορούµε να αναφερθούµε στις παρατάσεις των συµβάσεων για τους νοσηλευτές που παρέχουν υπηρεσίες κατ’
οίκον, στη διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες, στη δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, στην
πρόσληψη προσωπικού στον ΕΟΔΥ και στις µετακινήσεις για την
κάλυψη των έκτακτων αναγκών, στην παράταση των συµβάσεων
οικογενειακών ιατρών, στη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών σε
δηµόσια νοσοκοµεία, στη µετατροπή κλινών σε ΜΕΘ και ΜΑΘ,
στη δυνατότητα δέσµευσης ιδιωτικών κλινικών, στη σύναψη συµβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τις αεροδιακοµιδές ασθενών,
στην ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, στην ένταξη άπορων και ανασφάλιστων ασθενών µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε µονάδες
αιµοκάθαρσης του ιδιωτικού τοµέα και σε πολλές άλλες διαδικασίες, που αφορούν στην αµεσότερη προµήθεια υλικών για τις
µονάδες υγείας, στη διευκόλυνση των συνταγογραφήσεων και
των θεωρήσεων των παραπεµπτικών. Ο στόχος είναι όλα αυτά
τα µέτρα να κατατείνουν στη διευκόλυνση και να καταστήσουν
τελικά πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό το έργο των λειτουργών
της υγείας, που δίνουν τιτάνιο αγώνα για την προστασία των συµπολιτών µας.
Πολύ σηµαντικές είναι, επίσης, οι ρυθµίσεις για τη λειτουργία
των εµβολιαστικών κέντρων και τις επτά ηµέρες της εβδοµάδας
αλλά και για τη διάθεση των self-test για τη διενέργεια µοριακού
ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού στους υπόχρεους για κατάταξη
στις Ένοπλες Δυνάµεις. Και τα self-test και ο µοριακός έλεγχος
θα βοηθήσουν στην προστασία των συµπολιτών µας.
Από τις διατάξεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου των Οικονοµικών προβλέπεται η λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης
και η παροχή διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που εξακολουθούν και πλήττονται από την πανδηµία.
Διευρύνεται το πλαίσιο συνεισφοράς του δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων σε επιχειρήσεις, νοµικά και φυσικά πρόσωπα
που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Προβλέπεται η παράταση
εξόφλησης των αξιογράφων για τις επιχειρήσεις που επίσης υφίστανται αυτές τις συνέπειες.
Με τις διατάξεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ρυθµίζεται η επαναλειτουργία των δικαστηρίων, µε τρόπο
ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των συµπολιτών µας και
να αποφευχθεί φυσικά και ο συνωστισµός, αλλά και η αναστολή
στην καταβολή τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται
για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και δικαστικών αποφάσεων. Προβλέπεται, εξάλλου, κι είναι επίσης πολύ σηµαντική,
η αναστολή πράξεων κατάσχεσης, πλειστηριασµού και αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία φυσικών προσώπων που
πλήττονται από τον κορωνοϊό.
Με τις ρυθµίσεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνονται οι συµβάσεις καθαριότητας και φύλαξης των
κτηρίων των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων, των νοσοκοµείων, του ΕΟΔΥ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για
την κάλυψη των κεντρικών αναγκών. Δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων µε ψηφιακά µέσα. Παρατείνεται η
θητεία των συµβουλίων και των καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων συλλόγων, που
δεν έχει καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, ενώ παρατείνονται οι προθεσµίες για τον υπολογισµό φόρων, τελών και
εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθµού.
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Με τις διατάξεις του τοµέα της παιδείας παρατείνεται η ισχύς
ρυθµίσεων που αφορούν σε ζητήµατα έκτακτης προµήθειας
µέσων υγιεινής, ενώ ρυθµίζονται και διοικητικά θέµατα για την
επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και τη διευκόλυνση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προβλέπεται, εξάλλου, η δυνατότητα ορισµού της προηγούµενης υποβολής σε διαγνωστικό
έλεγχο ως προϋπόθεσης για τη συµµετοχή µαθητών, φοιτητών
και σπουδαστών και καταρτιζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή γίνεται µε φυσική παρουσία.
Με τις διατάξεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
παρατείνεται το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων του προσωπικού σε προνοιακούς φορείς. Είναι επίσης σηµαντική και αυτή η πρόβλεψη.
Τέλος, µε τις διατάξεις για τον τουρισµό δίνεται στον Υπουργό
Τουρισµού η δυνατότητα να ορίζει αρµόδιο φορέα για την πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων ως προς τη συµµόρφωσή
τους µε τα ειδικά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτό ο ελληνικός
τουρισµός θα αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα στη διεθνή
αγορά.
Το προς ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί µέρος του συνολικού
σχεδιασµού για την έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση την οποία
δηµιούργησαν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, σχεδιασµός ο
οποίος αναπτύσσεται ουσιαστικά σε τρία επίπεδα. Το πρώτο και
το δεύτερο αφορούν στη στήριξη και στην επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας και στην προστασία της κοινωνικής
συνοχής, σε παρόντα χρόνο, και συµπεριλαµβάνει όλα τα µέτρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στήριξης που εφαρµόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 14 δισεκατοµµύρια ευρώ
θα είναι το κόστος των µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας µόνο για φέτος. Συνολικά για το 2020 και
το 2021 η στήριξη φτάνει τα 38 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μόνο για
τον Απρίλιο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Ευελπιστούµε ότι είµαστε και έτσι δείχνουν τα στοιχεία- στο τέλος, στον τελευταίο κύκλο
αυτής της µεγάλης προσπάθειας και των µεγάλων δυσκολιών.
Επιτέλους είµαστε έτοιµοι να εφαρµόσουµε όλο αυτό το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα που έχουµε νοµοθετήσει το προηγούµενο διάστηµα και µε τη βοήθεια των κονδυλίων του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας ευελπιστούµε σε ένα
ευοίωνο µέλλον µε την έξοδο από την υγειονοµική κρίση.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Mία νοµοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόµου επιπλέον. Την καταθέτω στα Πρακτικά για οικονοµία χρόνου, για να διανεµηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί.
Τον λόγο τώρα έχει η τελευταία εκ των συναδέλφων οµιλητών,
η κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Ελληνικής Λύσης.
ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µία ακόµα
φορά βρισκόµαστε µε διαδικασίες fast track ενώπιον ενός -στην
ουσία- πολυνοµοσχεδίου, το οποίο µάλιστα ξεκινά µε την περίφηµη αυτοδιαγνωστική δοκιµασία ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Κατά πόσον όµως είναι ασφαλής αυτή η
διαδικασία, όταν δεν µετέχουν υγειονοµικοί; Ποιος εγγυάται ότι
δεν θα γίνουν λάθη;
Βλέπουµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο πλήθος παρατάσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος και δοµηµένος σχεδιασµός. «Βλέποντας και κάνοντας». Ιδιαίτερα σε ό,τι
έχει να κάνει µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυτό
είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο.
Βέβαια, παρατάσεις βλέπουµε και σε κάτι άλλο ιδιαίτερα προσφιλές σε εσάς, στην εξασφάλιση της επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας προσωπικής υγιεινής µε απευθείας αναθέσεις.
Όταν πρόκειται για συγκεκριµένα συµφέροντα, εκεί είστε πρώτοι. Βεβαίως, σαφείς επιφυλάξεις προβάλλουµε και για το ύψος
των αποζηµιώσεων και για τη χρήση του προς επίταξη νοσοκοµειακού εξοπλισµού. Όπου θέλετε, τα αφήνετε γενικά και αόριστα.
Το είπαµε, το λέµε και εξακολουθούµε να το λέµε ότι δεν χωρούν προχειροδουλειές στην υγεία. Γεµάτες οι ΜΕΘ κι εσείς
ακόµα παίζετε µε την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Αλλά δεν παίζετε µε τις πληρωµές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την
εθνική εκστρατεία εµβολιασµού, τις οποίες βάζετε σε απόλυτη
προτεραιότητα, µιας και τις εντάσσετε στο παρόν. Έτσι µας δείχνετε τις προτεραιότητές σας. Το ίδιο ισχύει και για τη νοµιµοποίηση των δαπανών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας, οι οποίες, µάλιστα, έγιναν κατά παρέκκλιση από τις κείµενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωµών διατάξεις.
Και το λέτε ανερυθρίαστα.
Σε πολλά από τα άρθρα του παρόντος δεν βλέπουµε να υπάρχει ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος. Ένα από αυτά είναι και
εκείνο που αφορά στις άδειες ιατρών που συµµετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, κάτι που είναι µεν εύλογο, αλλά άκαιρο.
Περαιτέρω, λέτε ότι όλες οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν τµήµα
µαιευτικών επεµβάσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, οφείλουν να διαθέτουν
τουλάχιστον µία φορητή θερµοκοιτίδα. Αρκεί µόνο µία ως προϋπόθεση; Με ποια κριτήρια επελέγη;
Οµοίως άκαιρο κρίνεται και το άρθρο που αφορά στα οργανωτικά θέµατα του ΕΟΠΥΥ. Ενδιαφέρεστε για τα θέµατα των ειδικών συµβούλων - συνεργατών του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και όχι
για τα σηµαντικά που ταλανίζουν τον κρίσιµο τοµέα της υγείας
και αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο.
Για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς
τους παρόχους υπηρεσιών εκφράζουµε τις επιφυλάξεις µας για
το εάν και κατά πόσον πρόκειται για πιθανή προσπάθεια συγκάλυψης παρατυπιών. Αδιανόητος είναι και ο συµψηφισµός των ταµειακών διαθεσίµων των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, τα οποία συµψηφίζονται
µε την επιχορήγηση για τη λειτουργία εκάστου κέντρου πρόληψης από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ως προς τη συνεισφορά του δηµοσίου για την αποπληρωµή
επιχειρηµατικών δανείων για τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί λόγω COVID, είναι αναγκαίο να δοθούν διευκρινίσεις ως προς
το εάν καλύπτονται µόνο τα επιχειρηµατικά ή επαγγελµατικά δάνεια ή όλα τα δάνεια. Η µείωση κατά 20% του τζίρου που τίθεται
σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019
δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το ενδεχόµενο να µην υπάρχει µείωση δεν σηµαίνει επ’ ουδενί ότι σήµερα ο εν λόγω επιχειρηµατίας ή ελεύθερος επαγγελµατίας µπορεί να ζήσει.
Σε µια τόσο δύσκολη περίοδο, τη στιγµή που η πανδηµία θερίζει ανθρώπινες ζωές και ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, έρ-
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χεστε -µας λέτε- για αναστολή των πλειστηριασµών µέχρι 31-52021 για τους οικονοµικά πληγέντες από την πανδηµία. Αντιλαµβάνεστε πόσο κοντά είναι αυτή η ηµεροµηνία; Είναι δυνατόν να
έχουν ορθοποδήσει αυτοί οι άνθρωποι σε τόσο σύντοµο χρονικό
διάστηµα; Γιατί, αν το πιστεύετε, είστε εντελώς εκτός της ελληνικής πραγµατικότητας και των όσων συµβαίνουν στην καθηµερινότητα των ανθρώπων αυτών.
Καθόλου εύλογη δεν είναι η ρύθµιση η οποία αφορά σε
άσκηση αρµοδιοτήτων Δηµοτικής Αστυνοµίας σε δήµους στους
οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση, µιας
και δίνεται η δυνατότητα να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι για
να ασκούν αρµοδιότητες της Δηµοτικής Αστυνοµίας. Είναι δυνατόν διοικητικοί υπάλληλοι να εκτελούν την υπηρεσία της Δηµοτικής Αστυνοµίας για να καλύπτονται τα κενά; Τα µπαλώµατα,
δηλαδή, δεν έχουν τέλος;
Κάνετε λόγο στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητάς του για τα ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων
ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας και προβλέπεται η
παράταση έως 31 Ιουλίου, µεταξύ άλλων, πρώτον, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, δεύτερον, της προµήθειας κάθε
ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού και, τρίτον, της προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού υλικού κ.λπ.. Μας λέτε
δηλαδή ότι ολόκληρη η ακαδηµαϊκή χρονιά χάνεται. Μια χρονιά
για την οποία χιλιάδες φοιτητές πλήρωναν νοίκι, ειδικά εάν σπούδαζαν εκτός της βάσης τους, χωρίς να παρακολουθήσουν διά
ζώσης τα µαθήµατά τους. Αν µη τι άλλο, αυτές οι οικογένειες
των φοιτητών πρέπει να στηριχθούν.
Προβλέπεται επίσης ως προϋπόθεση συµµετοχής των µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η
προηγούµενη υποβολή τους σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19. Δεν µπορεί να υποχρεώσουµε µαθητές και φοιτητές να κάνουν τεστ για να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν µεταδίδεται από
τα παιδιά;
Όσον αφορά στις µετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, στην ουσία ο εκπαιδευτικός που µετατάσσεται σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας υποβαθµίζεται βαθµολογικά
και οικονοµικά. Βέβαια, απαιτείται και η συναίνεση του εκπαιδευτικού, οπότε ενδεχοµένως αυτή η ρύθµιση να εξυπηρετεί φωτογραφικά ορισµένους.
Εµείς στην Ελληνική Λύση έχουµε πει και θα εξακολουθήσουµε να το λέµε µέχρι να εισακουστούµε ότι είναι ανεπίτρεπτο
ο χώρος της υγείας να αντιµετωπίζεται µε προχειρότητα και βιασύνη. Τα σοβαρά προβλήµατα της δηµόσιας υγείας δεν λύνονται
έτσι και είναι στη διάθεσή σας οι στοχευµένες προτάσεις µας για
τη διαχείριση της πανδηµίας.
Τέλος, µε κάθε ευκαιρία οφείλουµε να αναφέρουµε την
ανάγκη παροχής κινήτρων στις εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες συµπολίτες µας που έφυγαν από τη χώρα µας τα προηγούµενα χρόνια των µνηµονίων, προκειµένου να επιστρέψουν πίσω στην
πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητηθεί από κάποιον συνάδελφο, συγκεκριµένα από τον
κ. Μπλούχο, να πάρει τον λόγο για δύο λεπτά. Δεν προβλέπεται,
γιατί ειπώθηκε από το πρωί και ψηφίστηκε από το πρωί. Και είδα
ότι, εάν εγώ δώσω τον λόγο, πρέπει να είµαι δίκαιος και να δώσω
τον λόγο παντού.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα προτείνω -εφόσον τα δύο λεπτά δεν γίνουν
τέσσερα, µόνο µε αυτή την προϋπόθεση- να δώσω σε όλους από
δύο λεπτά, για να είµαι δίκαιος. Μόνο µε αυτή την προϋπόθεση
θα µπορέσω να δώσω τον λόγο.
Κύριε Μπλούχο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Δεν θα χρειαζόταν, αλλά θέλω να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μια µικρή ανοχή
µέχρι τα τρία λεπτά. Δύο θα χρεώσω.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Εµείς οφείλουµε γενικότερα, αλλά και ο κόσµος να µη συµπαρασύρεται και να µη συµπαρασυρθεί από τον ακραίο και οµιχλώδη λαϊκισµό. Τι εννοώ; Αυτός ο υποφαινόµενος στον οποίο
απευθύνθηκε ο συνάδελφος προηγουµένως είναι υπηρέτης του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας επί εικοσαετία. Κι αν κάτι τον διακρίνει, είναι ο απόλυτος σεβασµός στον ασθενή του και στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και, κατ’ επέκταση, ο σεβασµός των
εργαζοµένων του συστήµατος αυτού που µάχονται, των πραγµατικών αγωνιστών.
Μάλλον δεν αντιληφθήκατε κάποιον όρο που χρησιµοποίησα.
Μιλάτε εσείς οι Αντιπολιτεύσεις για ενίσχυση µε χιλιάδες προσλήψεις, λες και πρόκειται για ανειδίκευτο προσωπικό! Για απολύτως εξειδικευµένο πρόκειται και αυτό είναι σε έλλειψη.
Να το εξειδικεύσω λίγο. Χιλιάδες ΜΕΘ και χιλιάδες προσλήψεις. Τι πιο εξωπραγµατικό; Είτε έτσι είτε αλλιώς, άνοιξαν επιπλέον πάρα πολλά κρεβάτια ΜΕΘ και δόθηκε η δυνατότητα
έκπτυξης κλινών ΜΕΘ και υπό διαφοροποιηµένες συνθήκες,
ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα διασωληνώσεων.
Είναι ξεκάθαρο όµως. Απαιτείται για κάθε κλίνη ΜΕΘ ικανός
αριθµός εξειδικευµένου προσωπικού. Πώς προκύπτει, όµως,
αυτό το προσωπικό; Για γιατρούς; Επιπλέον διετή εξειδίκευση.
Για νοσηλευτές; Σοβαρή ενασχόληση µε το αντικείµενο, για να
αποκτηθεί η σχετική επάρκεια, δεδοµένου ότι ουδέποτε το σύστηµά µας δηµιούργησε ουσιαστικές συνθήκες οργανικής εξειδίκευσής του και δεδοµένου ότι µεγάλο ποσοστό των
υπηρετούντων νοσηλευτών ανήκει στην κατηγορία των ΔΕ. Και
αυτούς τους ΔΕ πρώτος εγώ τους σέβοµαι στην κλινική µου
πράξη.
Και διερωτάται κανείς εύλογα: Οι ήδη υπάρχοντες και εξειδικευµένοι εξυπηρετούν τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες του συστήµατος. Στην ελεύθερη αγορά υπάρχει ελάχιστος αριθµός, είτε
εκτός συστήµατος είτε σε ιδιωτική απασχόληση, όχι µεγάλος
αριθµός.
Λοιπόν, λαϊκισµός σε αυτό το επίπεδο δεν χωρά και δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η ντροπή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κ. Βαρεµένος έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από τη Μαγνησία, του οποίου
το όνοµα µου διαφεύγει κιόλας -δεν κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός όσο ο Ηρόστρατος, που είχε κάψει τον ναό, για να γίνει
γνωστός-, αυτό που πέτυχε είναι να γίνει φανερό ότι για πρώτη
φορά στα τελευταία χρόνια έχουµε απόλυση για λόγους πολιτικής εκδίκησης. Δεν πρόκειται για πολιτική αποδοκιµασία ή πολιτική κριτική. Ο κ. Κοντοζαµάνης που διαβάζει τώρα «τας Γραφάς»
ξέρει ότι η Κυβέρνηση µπήκε σε επικίνδυνες ατραπούς προχωρώντας σε τέτοιου είδους απολύσεις µε πολιτικά κίνητρα.
Από εκεί και πέρα, προσπάθησαν εδώ οι διάφοροι οµιλητές
της Νέας Δηµοκρατίας να πουν πόσο καλά τα πήγε η Κυβέρνηση
στη διαχείριση της πανδηµίας. Τα πήγε τόσο καλά, που δεν θέλει
να το συζητάει ο κόσµος. Κάνει τα πάντα, από τη διασπορά τοξικότητας µέχρι τον διχασµό, για να στρέψει αλλού τη συζήτηση.
Τόσο καλά τα πήγε, που δεν θέλει να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης στον κόσµο.
Κι όχι µόνο αυτό. Η Κυβέρνηση επιδίδεται µέσω µιας πρωτοφανούς προπαγάνδας στην προσπάθεια καλλιέργειας µιας ψευδούς συνείδησης στον ελληνικό λαό. Θέλει να πείσει τον
ελληνικό λαό ότι δεν είναι αυτό που ζει, αλλά είναι ένα παράλληλο σύµπαν. Πρόκειται για µια επικοινωνιακή κάψουλα, στην
οποία νοµίζει ότι έκλεισε τον ελληνικό λαό και ότι ο ελληνικός
λαός δεν µπορεί να δραπετεύσει από εκεί. Θα δραπετεύσει από
αυτή την κάψουλα! Κάποια στιγµή θα τελειώσει -δεν ξέρω µετά
από πόσες παρατάσεις θα χρειαστεί να δώσετε σε διάφορες
ρυθµίσεις- και η πανδηµία και τότε ο ελληνικός λαός µε νηφαλιότητα θα αποφανθεί για τα πεπραγµένα του καθενός.
Και πάει πολύ να µιλάει η Νέα Δηµοκρατία για έλλειψη υπευθυνότητας στην Αντιπολίτευση. Προφανώς, κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Προφανώς, θέλει να µιλάει για σκοινί στο σπίτι του
κρεµασµένου. Δεν την έχουµε µιµηθεί ούτε στο ελάχιστο στην
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τοξική αντιπολίτευση που είχε ασκήσει, στη θανατολαγνεία. Δεν
θέλω να θυµίσω συγκεκριµένες περιπέτειες στις οποίες επιδόθηκε σε αυτό το σπορ.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να µιλήσω για το θέµα
των τροπολογιών. Πολλές φορές υπάρχει, ας πούµε, πρώτο
άρθρο και δεύτερο στην τροπολογία. Μπορεί να συµφωνείς µε
το ένα άρθρο και να διαφωνείς µε το άλλο. Γιατί δηλαδή να πρέπει να επιλέξεις ενδεχοµένως αυτό που δεν θες να επιλέξεις;
Αυτό κάνει η κ. Κεραµέως µε την τροπολογία που προσκόµισε
και δεν έχουµε τη δυνατότητα να πούµε «ναι» σε αυτό που συµφωνούµε και «όχι» σε αυτό που διαφωνούµε.
Και τέλος, για το καζίνο θέλω να πω ότι εµείς δεν αρνούµεθα
ότι είµαστε υπέρ της µεταφοράς. Απλώς, λέµε όχι µε αυτή τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. Και δεν είναι καν κατεπείγον
τούτο εδώ. Πρέπει να ανακαλύψουµε έναν καινούργιο όρο που
να χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία. Και λέµε, επίσης, ότι αυτό
θα έπρεπε να γίνει µετά από διαβούλευση και µε τον καλύτερο
δυνατό συναινετικά τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
Πουλάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα µπω στη διαδικασία αντιπαράθεσης µεταξύ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της Συµπολίτευσης.
Απλά, θα ήθελα να επισηµάνω τέσσερα πράγµατα.
Πρώτον, όσον αφορά το άρθρο 1, που αφορά τα rapid test. Με
τις νοµοτεχνικές που καταθέσατε φαίνεται ότι αφαιρείτε τη διενέργεια ελέγχου και καταγραφής των αποτελεσµάτων από τους
φαρµακοποιούς. Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το άρθρο 2, τις νοµοτεχνικές του άρθρου 2, εδώ κάτι δεν σας πήγε καλά. Φαίνεται ότι οι αλλαγές που
φέρνετε µάλλον δεν είναι ξεκάθαρες και θα ήθελα διευκρίνιση
πάνω σε αυτό το συγκεκριµένο άρθρο. Για τα self-test εννοώ.
Γιατί τα self-test από εδώ και πέρα θα µπουν στη ζωή µας και θα
πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές και θα πρέπει να υπάρχει και
µια αξιοπιστία για το πώς θα διενεργηθούν οι διαγωνισµοί. Γιατί
τώρα µπορεί να πήρατε µία παρτίδα πέντε-δέκα εκατοµµυρίων
self-test. Αύριο θα προκηρύξετε άλλον διαγωνισµό και θα πρέπει
να υπάρχουν ξεκάθαροι όροι.
Ένα τρίτο θέµα που θέλω να σας θέσω είναι το πώς τα εµβολιαστικά κέντρα διαµορφώνονται. Στο άρθρο 38, αν δεν κάνω
λάθος, µαζί µε τους νοσηλευτές ΤΕ, ΠΕ βάζετε τώρα και ΔΕ,
αλλά βάζετε και µαίες, για να πάνε να στελεχώσουν τα εµβολιαστικά κέντρα και, απ’ ό,τι φαίνεται, αντιδρούν. Υπάρχει θέµα,
γιατί κλείνουν όλα τα κέντρα, είτε είναι κέντρα που έχουν τον θηλασµό είτε είναι κέντρα που παρακολουθούν τις εγκύους. Αυτό
πρέπει να το ξαναδείτε.
Κι ένα τελευταίο και θα κλείσω, για να µη µακρηγορώ. Όσον
αφορά τις ΜΧΑ, φαίνεται ότι οι νεφρολόγοι µειώνονται κατά έναν
γιατρό σε κάθε µονάδα χρόνιας αιµοκάθαρσης. Εκεί που θα
έπρεπε να είναι τρεις, είναι δύο. Ένα είναι αυτό.
Και το δεύτερο που θέλω να σας επισηµάνω, γιατί η Ελληνική
Νεφρολογική Εταιρεία δεν είναι σύµφωνη µε αυτό, είναι µετά
από αυτό που προτείνετε, µετά από τον έναν µήνα, εφόσον δεν
υπάρξει ενδιαφέρον, ο γιατρός ο παθολόγος, ο καρδιολόγος, ο
οποίος θα πάει να αναλάβει στη µονάδα χρόνιας αιµοκάθαρσης
θα πρέπει να εκπαιδεύεται, όπως προτείνει η Ένωση Ελλήνων
Νεφρολόγων έξι µήνες. Αυτό δείτε το.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Βλέπω ότι οι υπόλοιποι εισηγητές δεν επιθυµούν να µιλήσουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
θα έπαιρνα τον λόγο εάν το πρωί όσα λέχθηκαν από του Βήµατος
της Βουλής από τον κ. Μπλούχο δεν ήταν πραγµατικά απολύτως
προσβλητικά για τον ιατρικό κόσµο.
Και θα ήθελα από τον κύριο Υπουργό, που φαντάζοµαι ότι θα
µιλήσει σήµερα, γιατί δεν τον ακούσαµε, να µας πει εάν συµφω-
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νεί µε την παρακάτω φράση. Σας το θυµίζω, κύριε Υπουργέ. Είπε
ο κ. Μπλούχος: «Ο προσωκρατικός φιλόσοφος Δηµόκριτος είχε
σηµειώσει εµφατικά ότι υπάρχουν δύο είδη γνώσης, κύριε
Ξανθέ», απευθυνόµενος στον κ. Ξανθό, τον πρώην Υπουργό, «η
µία η γνήσια και η άλλη η νόθα, η σκοτεινή. Προφανώς, εσείς,
κυρίες και κύριοι της Μείζονος αλλά και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης», δεν τη γλιτώσατε, κύριε συνάδελφε, «επιλέξατε τον
δρόµο της δεύτερης, της νόθας και της σκοτεινής. Δεν θέλετε
µάλλον να αναγνωρίσετε το πραγµατικό πρόβληµα. Για παράδειγµα», εδώ έχει σηµασία, «δεν είναι ο χώρος του ΕΣΥ πεδίο ευκαιριακής δράσης, όπως εσείς θεωρείτε, για να εξαντλήσετε µε
όρους κοινωνικής απασχόλησης, µε ανειδίκευτο ή άλλο προσωπικό. Πού τα είδατε αυτά;».
Και ερωτώ οι επίκουροι απασχολούµενοι είναι ανειδίκευτο
προσωπικό; Είναι ύβρις προς τον ιατρικό κόσµο αυτό που ξεστόµισε ο κύριος συνάδελφος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Δεν ξεστόµισα αυτό. Παρερµηνεύσατε αυτό που είπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτό ακριβώς είπατε.
Υπάρχει στα Πρακτικά, σας το διάβασα.
Αντί, λοιπόν, να υποκλίνεστε στο µεγαλείο των ανθρώπων της
πρώτης γραµµής, τι κάνετε; Τους εκδικείστε και σηµατοδοτείτε
τη στάση σας µε την εκδικητική απόλυση του κ. Καταραχιά.
Σας ρώτησε και πριν ο συνάδελφος από το ΚΚΕ, κύριε
Υπουργέ, επιµένετε; Είναι δε αλήθεια ότι σήµερα στα δικαστήρια
ήταν απ’ έξω ο Υπουργός Υγείας από την Αίθουσα και τι σηµατοδοτεί αυτό; Ήταν αντίδικος;
Αυτό δεν είναι, λοιπόν, εκδικητική στάση; Τι άλλο είναι; Τα χειροκροτήµατα τελικά τι ήταν; Για τις τηλεοράσεις; Ήταν µια
ακόµα υποκρισία; Ήταν µια ακόµα επικοινωνιακή φιέστα από
αυτές που µας έχετε φλοµώσει;
Ουσία, κύριε Υπουργέ! Ουσία και δεσµεύσεις! Πόσους θέλετε
να φτάσουν πλέον οι ασθενείς, τα κρούσµατα, οι απώλειες για
να σοβαρευτείτε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µια
ερώτηση στον κ. Κοντοζαµάνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Βεβαίως, µπορείτε.
Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Κοντοζαµάνη, γιατί τους πολίτες της Καλύµνου τούς στέλνετε για εµβολιασµό στον Αρχάγγελο της Ρόδου, για να τονωθεί ο εσωτερικός τουρισµός; Είχε
γίνει και στην Αιτωλοακαρνανία, εκατό χιλιάδες από το Αγρίνιο
τους στέλνατε στο Αιτωλικό και στο Θέρµο. Γιατί; Άρχισαν να έρχονται τουρίστες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Κοντοζαµάνη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς,
και προκειµένου να υπάρξει µια στοιχειώδης συναντίληψη και να
µπορούµε να συνεννοηθούµε, να υπενθυµίσω σε όλους µας κάποια στοιχειώδη πράγµατα µε βάση τους κανόνες της κοινής λογικής και της εµπειρίας. Βιώνουµε, όλος ο πλανήτης βιώνει, µια
πανδηµία. Τι σηµαίνει πανδηµία; «Παν» και «δήµος», είναι επιδηµία που εξαπλώνεται µε γρήγορους ρυθµούς σε παγκόσµια κλίµακα και απειλεί το σύνολο σχεδόν του πλανήτη.
Πώς αντιµετωπίζεται µια πανδηµία; Έχει πλήρως και εξαρχής
καταστεί σαφές ότι είναι ένας συνδυασµός δυνάµεων η αντιµετώπιση της πανδηµίας και πρέπει να αφοµοιωθεί αυτό από
όλους. Κατ’ αρχάς, η πανδηµία αντιµετωπίζεται µε την τήρηση
στοιχειωδών µέτρων ατοµικής προστασίας και ήταν αυτά τα
µέτρα που τηρήσαµε, τα απλά µέτρα, που µας έγιναν συνήθεια
στο πρώτο κύµα της πανδηµίας. Ήταν θέµα συµπεριφοράς κυρίως η επιτυχής διαχείριση της πανδηµίας, πρωτίστως δηλαδή
θέµα δηµόσιας υγείας, τήρηση των αποστάσεων, µάσκα και πλύσιµο των χεριών. Και τα µάθαµε αυτά να τα κάνουµε αυτοµατοποιηµένα και µας έγιναν συνήθεια, ως απαραβίαστο και
αυτονόητο µέρος της καθηµερινότητάς µας.
Η πανδηµία, επίσης, αντιµετωπίζεται από ένα σύστηµα υγείας
µε σχέδιο και οργάνωση, το οποίο έρχεται να αντιµετωπίσει τις
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περιπτώσεις αυτές που τα µέτρα ατοµικής προστασίας για οποιονδήποτε λόγο δεν στάθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις ικανά προκειµένου να αποφευχθεί η µόλυνση από τον ιό. Αυτό έγινε κυρίως
στο δεύτερο -και γίνεται τώρα- κύµα της πανδηµίας. Και υπήρξε
σχεδιασµός, το είχαµε πει από την αρχή ότι σχεδιάσαµε µε βάση
το πιο ακραίο σενάριο, και τα καταφέραµε.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι παγκοσµίως κανένα σύστηµα
υγείας δεν µπορεί από µόνο του να αντιµετωπίσει µια πανδηµία.
Γνωρίζετε εσείς, για παράδειγµα, κτήρια τα οποία αντέχουν σεισµό 15 Ρίχτερ; Δεν υπάρχει σύστηµα υγείας που να µπορεί να
αντιµετωπίσει µια πανδηµία. Και είδαµε τι έγινε στα άλλα κράτη.
Πιο πλούσια κράτη, πιο σύγχρονα κράτη µε πιο οργανωµένα συστήµατα υγείας κατέρρευσαν, πράγµα το οποίο δεν συνέβη εδώ,
στην Ελλάδα. Είδαµε ασθενείς να διακοµίζονται από τη µια χώρα
στην άλλη.
Θέλω να επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχει αντέξει χάρη στον σχεδιασµό ο οποίος
υπήρξε, χάρη στην υπερπροσπάθεια των υγειονοµικών, των γιατρών, όλου του προσωπικού και τις ενέργειες φυσικά που έγιναν
πριν από την έναρξη της πανδηµίας, γιατί βλέπαµε ότι έρχεται
και προετοιµαστήκαµε κατάλληλα, σε ενέργειες που έγιναν για
την ενίσχυσή του, σε οικονοµικούς πόρους, σε ανθρώπινους πόρους και σε εξοπλισµό. Βρίσκεται στα όριά του, το έχουµε πει.
Έχουµε ξεπεράσει τις δυνάµεις µας, αλλά είναι όρθιο και παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπορώ να δεχθώ τον ισχυρισµό κάποιων ότι το σύστηµα υγείας είναι αποκλειστικά αυτή τη στιγµή
µόνο για τη διαχείριση του κορωνοϊού. Όλα τα περιστατικά αντιµετωπίζονται. Στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών των νοσοκοµείων το 50% µε 55% των προσελεύσεων αφορά περιστατικά,
τα οποία δεν είναι COVID και αντιµετωπίζονται. Τα εξειδικευµένα
νοσοκοµεία, όπως τα ογκολογικά, τα παιδιατρικά, τα ψυχιατρικά
αντιµετωπίζουν τα συγκεκριµένα περιστατικά.
Από αυτά που ακούστηκαν σήµερα επιβεβαιώνεται δυστυχώς
το εξής: Η Αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
συµπεριφέρεται σαν να µη θέλει να τελειώσει η πανδηµία. Καλλιεργεί ένα κλίµα τοξικότητας και εχθροπάθειας και υπονοµεύει
τον έναν και µόνο στόχο που έχουµε αυτή τη στιγµή: να τελειώσουµε µια ώρα αρχύτερα από την πανδηµία…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Με αυτό που λέτε τώρα µας προσβάλλετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Υπονοµεύετε αυτή την εθνική προσπάθεια και επιµένετε
στην καταστροφολογία. Θα το πω ξανά, το είπα και χθες στην
επιτροπή. Με δυσκολία προσπαθείτε να µη δείξετε τη στεναχώρια σας, επειδή τα έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα. Ευτυχώς, η
κοινωνία αντιλαµβάνεται πλήρως, το έχουν πει άλλωστε και
πρώην στελέχη σας, τι θα είχε συµβεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που
σήµερα κραυγάζουν και αλαλάζουν ήταν στο τιµόνι της χώρας.
Είπα και επιµένω ότι µε ψεύδη και λαϊκισµό υπονοµεύετε αυτή
την εθνική προσπάθεια. Αναφερθήκατε στα self-test και σήµερα,
αφού δεν σας βγήκε αυτή η αστειότητα -θα τη χαρακτήριζα εγώπερί «SIEMENS», ήλθατε και µας λέτε ότι τα τεστ αυτά δεν έχουν
σήµανση CE. Δεν γνωρίζετε ότι το τεστ της «SIEMENS» έχει σήµανση CE; Πώς φτιάξαµε τις προδιαγραφές; Χωρίς να έχει σήµανση CE; Ας το ξεχάσουµε αυτό.
Οι προδιαγραφές των αυτοδιαγνωστικών προβλέπονται από
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προκειµένου να χαρακτηρισθούν τα τεστ αυτά ως αυτοδιαγνωστικά και να επιτραπεί η κυκλοφορία τους. Τι κάναµε
προκειµένου να τα φέρουµε σύντοµα στην ελληνική αγορά; Στις
προδιαγραφές θέσαµε ως προϋπόθεση να έχουν λάβει τέτοια
άδεια σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-µέλος και κυρίως στη Γερµανία, που έχει µια συγκεκριµένη λίστα µε προϊόντα που έχει δοθεί
άδεια κυκλοφορίας.
Και έρχοµαι να απαντήσω, κύριε Πουλά, στο δεύτερο ερώτηµά
σας. Αναφερθήκατε στη διάταξη για την κυκλοφορία των τεστ.
Κάναµε µια νοµοτεχνική βελτίωση και προσθέσαµε και τον ΕΟΦ,
για να δώσουµε τη δυνατότητα στον ΕΟΦ ως αρµόδια αρχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να µπορεί, εφόσον κάποιος έρθει και κα-
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ταθέσει φάκελο στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, να του χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ως self-test.
Τι άλλο κάνατε σήµερα; Αφού δεν σας βγήκε αυτή η αστειότητα, που σας είπα, για τα τεστ, έρχεστε και µας λέτε ότι σας
ενόχλησε που µία αρµόδια δηµόσια αρχή, η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας, έκανε τον διαγωνισµό. Δηλαδή το πρόβληµα όλων ήταν ποιος έκανε τον διαγωνισµό;
Να σας πω και κάτι. Η σύµβαση του διαγωνισµού αυτού εγκρίθηκε σήµερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα self-test -το είπατε
και εσείς, το λέµε και εµείς, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετεέρχονται ως µια συµπληρωµατική δράση στη στρατηγική που
έχουµε για το testing στην Ελλάδα. Έρχονται να συµπληρώσουν
τα ταχέα τεστ και τα µοριακά τεστ, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις
πενήντα χιλιάδες ηµερησίως. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να
έχουµε σαφή εικόνα της επιδηµιολογικής κατάστασης στη χώρα.
Και πάλι η Ελλάδα πρωτοπορεί, γιατί είµαστε από τις πρώτες
χώρες που θα τα χρησιµοποιήσουµε, θα τα χρησιµοποιήσει ο κόσµος. Γι’ αυτό λέγονται self-test, ατοµικά τεστ, αυτοδιαγνωστικά.
Υπάρχουν διαδικασίες προκειµένου να δούµε τι θα γίνει µε τα
αποτελέσµατα των τεστ αυτών. Υπάρχει και διεθνής εµπειρία, µελέτη του Γέιλ -στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Λιούπης και το
έχουµε πει κι εµείς-, που δείχνει ότι αυτά τα τεστ µπορούν να περιορίσουν τη διασπορά του ιού. Πρόκειται εποµένως για µία συµπληρωµατική δράση στη στρατηγική µας.
Ο κ. Πουλάς έθεσε ένα ερώτηµα σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 του
νοµοσχεδίου για τα φαρµακεία. Τα φαρµακεία θα διαθέσουν τα
self-test στους πολίτες, όπως έχουµε πει, δωρεάν. Μέχρι σήµερα
τα ταχέα τεστ, τα rapid test δεν µπορούσαν να πωληθούν από
τον πάγκο του φαρµακείου. Το άρθρο αυτό επιτρέπει την πώληση των rapid test στα φαρµακεία. Κάναµε αυτή την νοµοτεχνική βελτίωση, που έχει να κάνει µε τη δυνατότητα των
φαρµακοποιών για την καταχώριση των στοιχείων, διότι πρόκειται για επαγγελµατικό δικαίωµα και δεν µπορεί να ρυθµισθεί µε
υπουργική απόφαση. Θα πωλούνται rapid test χωριστά στα φαρµακεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Να τα αγοράσει ποιος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ο κόσµος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Και να τα κάνει µόνος του;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Όχι, κύριε Πουλά. Είστε γιατρός. Όταν κάποιος κάνει
ένα ταχύ τεστ ή ένα µοριακό δεν το πληρώνει; Μπορεί να το
πάρει από το φαρµακείο αυτή τη φορά και να το κάνει στον γιατρό του. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσω την απορία σας.
Δεύτερον, ακούστηκε πολλές φορές στην Αίθουσα σήµερα ότι
είµαστε απροετοίµαστοι. Επιτρέψτε µου να διαφωνήσω και σε
αυτό. Ο υπερδιπλασιασµός των µονάδων εντατικής θεραπείας
καταδεικνύει έλλειψη προετοιµασίας; Παραλάβαµε πεντακόσιες
πενήντα επτά κλίνες εντατικής θεραπείας τον Ιούλιο του 2019.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Φέρνετε τροπολογία τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε! Σας
παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν θέλετε να λύνεται τίποτα, δηλαδή, σε αυτή την κρίση!
Μη διακόπτετε! Σας παρακαλώ όλους!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παραλάβαµε πεντακόσιες πενήντα επτά κλίνες εντατικής θεραπείας τον Ιούλιο του 2019. Εκατόν πενήντα και πλέον κλίνες,
οι οποίες δεν λειτουργούσαν, είτε επειδή δεν υπήρχε προσωπικό
είτε επειδή δεν υπήρχε εξοπλισµός, λειτούργησαν και αυτές και
αναπτύξαµε και άλλες κλίνες και συνεχίζουµε και έχουµε υπερδιπλασιάσει τη διαθεσιµότητα στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Τι άλλο κάναµε; Δεν κόψαµε κορδέλες για επικοινωνιακούς λόγους. Όταν λειτούργησαν οι µονάδες εντατικής θεραπείας, οι
νέες µονάδες, ήταν πλήρως στελεχωµένες από ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό που χρειαζόταν για τη λειτουργία
τους. Τετρακόσιοι δέκα επιπλέον γιατροί αυτή τη στιγµή υπηρε-

10983

τούν στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Και επειδή µιλήσατε για
τις αναµονές, έχω εδώ αποκόµµατα εφηµερίδων που δείχνουν τι
γινόταν µε τις αναµονές στις µονάδες εντατικής θεραπείας επί
ΣΥΡΙΖΑ, που είχαµε µόνο µία απλή γρίπη να αντιµετωπίσουµε. Τα
νούµερα ήταν πολλαπλάσια από τα σηµερινά. Τις αναµονές
αυτές τις διαχειριζόµαστε µε επιτυχία. Μέχρι κάποιος να µπει στη
µονάδα εντατικής θεραπείας, του παρέχεται η απαραίτητη αναπνευστική υποστήριξη.
Τρίτον, έγινε αναφορά στο ότι η Κυβέρνηση δεν προχώρησε
στις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού. Έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µας να λέµε γι’ αυτές τις προσλήψεις. Θα θυµίσω: δύο
χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις εγκρίσεις µόνιµου ιατρικού προσωπικού στους είκοσι µήνες διακυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας, δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα σε τεσσεράµισι
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ µόνιµο προσωπικό. Σε ό,τι αφορά το λοιπό προσωπικό τα νούµερα πάλι είναι γνωστά. Είχαµε πει στην αρχή της
πανδηµίας για δύο χιλιάδες επικουρικό προσωπικό. Έχουµε ξεπεράσει τις οκτώ χιλιάδες προσλήψεις σε επικουρικό προσωπικό
και υπηρετούν πάνω από δέκα χιλιάδες επικουρικοί στο σύστηµα
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, διότι έχουµε παρατείνει τις συµβάσεις τους για το 2021, προκειµένου να καλύψουµε τις ανάγκες
και τις ελλείψεις του παρελθόντος, που όλοι αναγνωρίζουµε ότι
έχει το σύστηµα υγείας. Σε αυτές βεβαίως έρχονται να προστεθούν και οι προσλήψεις από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Επιτρέψτε µου να καταρρίψω άλλον έναν µύθο, αυτόν που
πολύ συχνά χρησιµοποιεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι η Νέα
Δηµοκρατία δεν πιστεύει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Πραγµατικά πιστεύω ότι σας ενοχλεί που έχουµε ενισχύσει το δηµόσιο
σύστηµα υγείας, που το δηµόσιο σύστηµα υγείας άντεξε στην
πανδηµία, που το Εθνικό Σύστηµα Υγείας το εµπιστεύεται ο ελληνικός λαός πλέον, σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν πρόσφατα, αυξάνοντας την εµπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό, που
έχουµε αποδείξει ότι καθηµερινά ενισχύουµε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας και το στηρίζουµε.
Και συνεχίζετε να µιλάτε για ΣΔΙΤ και για ιδιωτικοποιήσεις.
Επειδή λέει η λέξη ΣΔΙΤ περιέχει το γράµµα «γιώτα», για το «ιδιωτικό». Έχουµε εξηγήσει χιλιάδες φορές ότι οι ΣΔΙΤ είναι χρηµατοδοτικά εργαλεία. Αντί να πάρουµε δάνειο, κάνουµε ΣΔΙΤ,
προκειµένου να βελτιώσουµε τις υποδοµές στο σύστηµα υγείας,
προκειµένου να βελτιώσουµε την παροχή υπηρεσιών. Και σε
αυτό το σηµείο δεν κρύβεται η στενοχώρια σας, επειδή το σύστηµα υγείας, το δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει ανταποκριθεί µε
επάρκεια και πληρότητα την περίοδο αυτή.
Ειπώθηκε επίσης ότι τα µέτρα έχουν αποτύχει. Θα σας θέσω
ένα ερώτηµα: Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει, αν δεν είχαµε πάρει
αυτά τα µέτρα; Υπάρχει επίγνωση τι θα γινόταν στη χώρα; Βλέπετε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης; Εποµένως
τα µέτρα έχουν πετύχει. Και βεβαίως αυτή τη στιγµή διαχειριζόµαστε ένα κύµα, το οποίο κυρίως οφείλεται στις µεταλλάξεις του
ιού, που είναι σφοδρό στη χώρα µας, όπως είναι και στις υπόλοιπες χώρες.
Ακούστηκαν επίσης διάφορα σε ό,τι αφορά τον εµβολιασµό
του πληθυσµού. Η χώρα µας ευτυχώς συµµετείχε στην κοινή ευρωπαϊκή προµήθεια. Γνωρίζαµε ότι υπήρξαν προβλήµατα σε ό,τι
αφορά τις παραδόσεις των εµβολίων, αλλά ο προγραµµατισµός
διεξαγωγής των εµβολιασµών, και σύµφωνα µε τις παραδόσεις
που περιµένουµε, µας δίνει την ευχέρεια να πούµε ότι το καλοκαίρι θα έχουµε επιτύχει το τείχος ανοσίας και θα έχουµε καταφέρει να εµβολιάσουµε το κρίσιµο αυτό ποσοστό του πληθυσµού
και τις ευπαθείς οµάδες που χρειάζεται, προκειµένου η οικονοµία
µας να επανέλθει στην κανονικότητα.
Και να θυµίσω ότι σήµερα η χώρα µας είναι η έκτη χώρα στην
Ευρώπη µε πλήρως εµβολιασµένο πληθυσµό, δηλαδή και µε τις
δύο δόσεις. Και να θυµίσω ακόµα ότι τον περασµένο Νοέµβριο
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έλεγε: «Σιγά µην
έρθει το εµβόλιο τέλος Δεκεµβρίου. Κάντε τουλάχιστον στον
κόσµο το εµβόλιο της γρίπης, το οποίο υπάρχει.».
Έγινε επίσης αναφορά -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- στα ρωσικά εµβόλια και στα άλλα και ότι πρέπει να κυκλοφορήσουν εγκεκριµένα εµβόλια. Μα, φυσικά φέρνουµε τα εγκεκριµένα
εµβόλια στη χώρα και αυτά κυκλοφορούν και βεβαίως έρχονται
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τα εµβόλια που έχουν εγκρίσεις από την αρµόδια Ευρωπαϊκή
Ρυθµιστική Αρχή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων.
Συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα. Κατηγορηθήκαµε ότι προπληρώνουµε τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να έχουµε στη διάθεσή µας µονάδες εντατικής θεραπείας. Τι να προπληρώσουµε;
Οι κλίνες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τοµέα, που έχουµε
πάρει, γεµίζουν την ίδια στιγµή. Έχουµε πάρει περισσότερες και
από τον αρχικό προγραµµατισµό µας. Στην Αττική µόνο από τις
διακόσιες τριάντα τρεις διαθέσιµες κλίνες εντατικής θεραπείας
στον ιδιωτικό τοµέα έχουµε τις εκατόν εβδοµήντα τέσσερις ως
κράτος και οι υπόλοιπες είναι κατειληµµένες από τον ιδιωτικό
τοµέα. Ό,τι αδειάζει γεµίζει αµέσως.
Αυτή τη στιγµή ο ιδιωτικός τοµέας διαχειρίζεται τις κλίνες, τα
µη COVID περιστατικά, έτσι ώστε να έχουµε περισσότερες διαθέσιµες κλίνες στον δηµόσιο τοµέα για να αντιµετωπίσουµε την
πανδηµία και λόγω της εµπειρίας που έχει ο δηµόσιος τοµέας.
Βεβαίως, αυτή τη στιγµή το σύστηµα υγείας είναι ενιαίο. Δηµόσιος τοµέας, ιδιωτικός τοµέας, οι δοµές των Ενόπλων Δυνάµεων
έχουν ενώσει δυνάµεις προκειµένου να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία την πανδηµία.
Και τέλος µία αναφορά στα φάρµακα. Το έχουµε πει πάλι. Από
την πρώτη στιγµή δεν έλειψε καµµία φαρµακευτική θεραπεία που
είχαν ανάγκη όσοι έπασχαν από κορωνοϊό. Θέλω να το ξαναπώ
για µία ακόµη φορά ότι η χώρα µας συµµετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προµήθεια για µονοκλωνικά αντισώµατα. Έχουµε τη θετική γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων για
ένα από αυτά. Θα πάρουµε και αυτό, θα πάρουµε και τα υπόλοιπα τα οποία θα γνωµοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Φαρµάκων και θα τα έχουµε την ίδια στιγµή διαθέσιµα, όπως η
υπόλοιπη Ευρώπη, όπως έγινε και µε τα εµβόλια.
Και επιτρέψτε µου ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε
ο κ. Σαλµάς στην εξαίρεση των ηπαρινών από το clawback. Αυτό
γίνεται προκειµένου να διασφαλίσουµε την επάρκεια των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για προϊόντα τα
οποία δεν είναι εύκολα. Όσοι είναι γιατροί γνωρίζουν ότι η πρώτη
ύλη της ηπαρίνης προέρχεται από χοιρινό βλεννογόνο και η παγκόσµια παραγωγή εξαρτάται από την Κίνα και λόγω της αφρικανικής πανώλης -έχει αξία να το αναφέρω- έχει θανατωθεί η
πλειονότητα των χοίρων στην Κίνα και υπάρχει παγκόσµια έλλειψη. Και το κάνουµε αυτό προκειµένου να διασφαλίσουµε τις
απαραίτητες ποσότητες που έχει ανάγκη η χώρα µας. Δεν υπάρχει προκλητή ζήτηση στις ηπαρίνες. Είναι συγκεκριµένα τα άτοµα
που παίρνουν ηπαρίνες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δίνουµε µία µεγάλη µάχη όλοι
µαζί, όλο το προσωπικό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προκειµένου να νικήσουµε αυτή την πανδηµία. Απαιτείται σοβαρότητα και
επιτρέψτε µου να πω ότι µικροπολιτική παλαιάς κοπής στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας δεν έχει χώρο.
Θα καλέσω όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης την ύστατη
αυτή στιγµή να επιτάξουν λίγη από όση σοβαρότητα και υπευθυνότητα αναµένει η κοινωνία από την Αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε κάτι διαδικαστικό, κύριε Λαµπρούλη; Γιατί εγώ θα κανονίσω τη διαδικασία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είναι διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός να θυµίσω ότι είχε δεσµευθεί να απαντήσει, όταν
του θέσαµε συγκεκριµένα δύο ερωτήµατα σε σχέση µε τα όσα
ειπώθηκαν από συνάδελφο από τη Μαγνησία για τον γιατρό του
«Αγίου Σάββα». Ρωτήσαµε αν συµφωνεί ο Υπουργός µε τα όσα
ελέχθησαν από τον Βουλευτή, τον κ. Μαραβέγια συγκεκριµένα,
και αν ο συγκεκριµένος γιατρός, ο οποίος σήµερα-αύριο απολύεται, θα προσληφθεί. Είπε ότι θα απαντήσει στο τέλος και
απάντηση δεν πήραµε. Περιµένουµε να µας απαντήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα και εγώ τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έγινε κατανοητό. Θα
ξαναµιλήσει.
Κύριε Σκουρλέτη, τι ακριβώς θέλετε; Μόνο αν είναι κάτι διαδικαστικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Διαδικαστικό είναι.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία, αν κατάλαβα καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώνεται όταν
πω εγώ «ολοκληρώθηκε η συζήτηση…».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Την ώρα που τελείωνε ο κύριος Υπουργός, έρχεται τροπολογία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εκπλήττεστε εσείς ειδικά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εκπλήσσοµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν ξαναείδατε σε
αυτή τη Βουλή που κυβερνήσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Εκπλήσσοµαι εγώ ειδικά και ζητώ να αποσυρθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συγνώµη, αλλά όλοι
µάς βλέπουν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: …ως τελευταία παρέµβαση της Κυβέρνησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): …µας ακούν, µας κρίνουν, µας συγκρίνουν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Βεβαίως, µας συγκρίνουν. Να αποσυρθεί, δεν γίνεται αυτό το πράγµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ξέρετε τι άλλο,
κύριε Σκουρλέτη; Εγώ αυτή τη στιγµή είµαι Έλλην πολίτης και
το πρωί έβλεπα µερικούς από εσάς να υπερασπίζεστε όσα γίνονται µε αυτή την τροπολογία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κατ’ αρχάς, δεν είναι
σωστό αυτό που κάνετε, να µη µε αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν
σας τιµά αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν µε αφήνετε να ολοκληρώσω.
Θα είχα τελειώσει. Γιατί το κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε κάτι. Πριν
και πάνω απ’ όλα, είµαι κι εγώ Έλλην πολίτης και ανησυχώ για
τα παιδιά µου, για τους δίπλα µου και κοιτάω εδώ θέµατα τα
οποία όλοι σας στις πρωινές εκποµπές υπεραµύνεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Είστε Πρόεδρος, δεν
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Είστε Πρόεδρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, είµαι Πρόεδρος.
Βεβαίως είµαι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτή τη στιγµή ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη. Ούτε ο κ. Γεωργιάδης προφανώς, που ήρθε εκ των υστέρων, θα πάρει τον λόγο,
όπως αντιλαµβάνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφήστε να την ξέρω
πολύ καλύτερα τη διαδικασία εγώ. Προχωρήστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ζητώ αυτή τη στιγµή
να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία. Δεν γίνεται. Ο επισπεύδων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τώρα δεν θα κρίνω
εγώ. Θα δώσω τον λόγο, όπως έχω δικαίωµα, στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Γεωργιάδη, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 827 και ειδικό 146 και συγκεκριµένα για το άρθρο 7.
Στη συνέχεια, θα πάρει τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας, προκειµένου να τοποθετηθεί επί του συνόλου των τροπολογιών, ποιες αποδέχεται, ποιες δεν αποδέχεται και αν θέλει
να απαντήσει σε οτιδήποτε.
Αν θελήσετε τον λόγο µετά τον Υπουργό, εγώ θα σας δώσω
τον λόγο για διευκρινίσεις, κύριε Σκουρλέτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ως προς το σχόλιο που έκανε ο κ. Σκουρλέτης για την τροπολογία, να πω ότι είµαστε σε µια κατεπείγουσα διαδικασία για την
αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων. Όπως θα διαπιστώσετε
από την τροπολογία αυτή, και τα επτά άρθρα -εγώ θα σας µιλήσω για το άρθρο 7, για τα υπόλοιπα έξι ο συνάδελφός µου-
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είναι όχι απλά επείγοντα, αλλά υπερεπείγοντα.
Εγώ θα ήθελα πραγµατικά, κύριε Σκουρλέτη -δεν ξέρω αν
είστε εσείς ή ο κ. Βαρεµένος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος-,
να µας πείτε αν διαφωνείτε µε κάποιο απ’ αυτά και αν ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να αποσύρουµε κάποιο από αυτά. Διότι όλα εδώ πέρα µέσα
είναι άµεσα πράγµατα, που τώρα χρειαζόµαστε, άµεσα. για την
πανδηµία. Και αν αυτό δεν το καταλαβαίνουµε µέσα σε µία
Βουλή µε αυτά που ζούµε, µε συγχωρείτε, αλλά έχουµε χάσει
πάσα έννοια κοινοβουλευτικού διαλόγου. Εάν, όµως, πείτε ότι
αυτό το άρθρο δεν είναι ή είναι κάτι άλλο, να µας το πείτε και να
ακούσει και η ελληνική κοινή γνώµη, αν δεν θέλετε να παίρνουµε
γιατρούς, αν δεν θέλετε να κάνουµε επιτάξεις, αν δεν θέλετε να
πληρώνουµε τα νοσοκοµεία για τις επιπλέον ΜΕΘ.
Πάµε τώρα στο άρθρο 7, που αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Την 1η Μαρτίου, πριν από λίγες µέρες δηλαδή, ετέθη από τον
ΣΕΤΕ µε πολύ επείγουσα επιστολή σε εµένα, στον κ. Παπαθανάση, στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Υπουργό των Οικονοµικών το αίτηµα -το οποίο εµείς το κρίναµε απολύτως
λογικό, γι’ αυτό το φέρνουµε και το νοµοθετούµε- για την άµεση
παράταση κατά δύο έτη των µισθώσεων των τουριστικών καταλυµάτων, εφόσον βέβαια οι εκµισθωτές είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των ενοικίων.
Για ποιον λόγο χρειάζεται αυτή η τροπολογία; Διότι από τις εννιάµισι χιλιάδες ξενοδοχεία που έχουµε στην Ελλάδα, περισσότερα από χίλια είναι µε ενοίκιο. Και όταν ένα ξενοδοχείο
ενοικιάζεται, αυτός που το νοικιάζει και κάνει την ανακαίνισή του
και φτιάχνει το ξενοδοχείο για να το νοικιάσει -συνήθως δώδεκα
έτη είναι η διάρκεια αυτών των µισθώσεων- και κάνει σοβαρά
έξοδα και λαµβάνει σοβαρά δάνεια είναι αδύνατο να έχει προϋπολογίσει ότι θα χάσει κατ’ ουσίαν δύο από τα δώδεκα χρόνια.
Διότι πλέον, όπως όλοι καταλαβαίνουµε, το έτος 2020 ο ελληνικός τουρισµός υπολειτούργησε και το έτος 2021, ακόµα και αν
πετύχουµε πολύ καλύτερη επίδοση από ό,τι το 2020, πράγµα που
επιθυµούµε και εργαζόµαστε για να το πετύχουµε, θα είµαστε
σίγουρα πολύ πιο κάτω από το 2019 και από µία φυσιολογική µας
χρονιά, για τους λόγους που όλοι αντιλαµβανόµαστε.
Άρα σε κάποιες µισθώσεις αυτού του είδους η απώλεια πλέον
δύο ετών για τις επενδύσεις του µεγέθους που αποτελούν τα
τουριστικά καταλύµατα είναι πάρα πολύ σοβαρή ζηµιά. Γι’ αυτόν
τον λόγο, προχωρούµε στην παράταση κατά δύο έτη. Δηλαδή,
για τα δύο έτη που έχασαν, χωρίς να φταίνε, λόγω της πανδηµίας
αυτοί που είχαν κάνει το επιχειρηµατικό τους σχέδιο σε ένα ξενοδοχείο, αλλά το 2020 και το 2021 τα πράγµατα πήγαν στραβά,
λόγω ανωτέρας βίας, ερχόµαστε και λέµε ότι αν είσαι συνεπής
στις υποχρεώσεις σου και, άρα, δεν είσαι µπαταχτσής, για να το
πούµε πολύ απλά, σου δίνουµε αυτόµατα αυτά τα δύο χρόνια
που έχασες, για να µπορείς να συµπληρώσεις την επένδυσή σου,
να εξυπηρετήσεις τα δάνειά σου, να διατηρήσεις τις θέσεις εργασίας σου. Αυτό είναι το άρθρο 7.
Να πω, επίσης, για να κλείσω, ότι µέσα στο νοµοσχέδιο έχουµε
δύο άρθρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα άρθρα 101 και 102.
Το ένα είναι η αυτόµατη παράταση των επαγγελµατικών µισθώσεων. Κατά ποιον τρόπο; Για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που
έκλεισαν µε κρατική εντολή, πάλι κατά την ίδια έννοια που είπα
πριν για τον τουρισµό -εκεί η ζηµία είναι µεγαλύτερη και τα µεγέθη πολύ µεγαλύτερα-, αλλά για τις τρέχουσες επαγγελµατικές
µισθώσεις όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές µε κρατική εντολή,
έναν µήνα, τρεις µήνες, επτά µήνες, οκτώ µήνες, όπως, παραδείγµατος χάριν, οι επιχειρήσεις εστίασης, γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, εφόσον είναι συνεπείς στις πληρωµές τους ως προς τα
ενοίκιά τους προς τους ιδιοκτήτες, θα έχουν αυτόµατη παράταση κατά αυτούς τους µήνες. Δηλαδή, για τους µήνες που είναι
κλειστές, αυτοµάτως παρατείνεται η αντίστοιχη µίσθωση στον
χρόνο µπροστά, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να µη φανεί ότι
έχουν χάσει λόγω της κρατικής εντολής για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας ένα κοµµάτι από τα προβλεπόµενα έσοδα τα οποία
είχαν προϋπολογίσει.
Επαναλαµβάνω, επειδή µου το ζήτησε µετ’ επιτάσεως η ΠΟΜΙΔΑ, ο κ. Παραδιάς και τον ευχαριστώ γι’ αυτό, γιατί ήταν δίκαιη
η επισήµανσή του: Έχουµε προβλέψει ότι αυτό εφαρµόζεται σε
εκείνους οι οποίοι είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και,
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άρα, προσπαθούµε να προστατεύσουµε και το δικαίωµα των ιδιοκτητών στην ιδιοκτησία τους, το οποίο δεν θέλουµε σε καµµία
περίπτωση να παραβιάσουµε.
Το άλλο άρθρο που έχουµε, για το οποίο επίσης δεν πιστεύω
να υπάρξει καµµία διαφωνία, είναι η παράταση ως προς το ακατάσχετο και το αφορολόγητο των χρηµάτων του ΕΣΠΑ που δίνουµε σε επιχειρήσεις για την αγορά των θερµαντικών σωµάτων,
καθώς το σχετικό πρόγραµµα παρατάθηκε, λόγω µεγάλης ζήτησης, και άρα δίνουµε και παράταση ως προς τη δυνατότητα των
επιχειρήσεων να πάρουν τα χρήµατα αυτά χωρίς να τα κατασχέσει η εφορία, ο ΕΦΚΑ ή οι τράπεζες έναντι παλαιών χρεών. Δεν
πιστεύω ότι υπάρχει έστω ένας συνάδελφος που θα έχει οποιαδήποτε αντίρρηση γι’ αυτές τις τροπολογίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα θα δώσω µε τη σειρά στους εισηγητές, προκειµένου να τοποθετηθούν επί των άρθρων της συγκεκριµένης
τροπολογίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε να προηγηθείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ναι. Θα τοποθετηθούν προφανώς οι εισηγητές, αλλά εγώ ζητάω σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πολύ ευχαρίστως,
κύριε Σκουρλέτη.
Έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ειλικρινά, η ανευθυνότητα είναι απερίγραπτη. Όχι µε βάση το περιεχόµενο, αλλά,
αν τελικά είναι τόσο σοβαρές αυτές οι τροπολογίες, είναι δυνατόν να τις υποτιµάτε τόσο πολύ και να ερχόσαστε στο και πέντε;
Και έχετε την απαίτηση για µία τροπολογία µε επτά άρθρα να τοποθετηθούν τα κόµµατα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους;
Ποιον κοροϊδεύετε; Πώς απαξιώνετε την κοινοβουλευτική διαδικασία; Αύριο έχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισµού. Καταθέστε το αύριο και ελέγξετε µας αν είµαστε εµείς σοβαροί και
υπεύθυνοι για να τοποθετηθούµε.
Εµείς αρνούµαστε να τοποθετηθούµε στο περιεχόµενο της
συγκεκριµένης διάταξης. Διότι η ανευθυνότητα τελικά δεν αποτυπώνεται µόνο στον τρόπο της νοµοθέτησης, αποτυπώνεται στα
αποτελέσµατα της πανδηµίας, όταν έχουµε φτάσει στις οκτώ χιλιάδες νεκρούς.
Θα περίµενα από τον κ. Κοντοζαµάνη στην πλατιά του παρέµβαση πριν από λίγο να µη λέει πράγµατα τα οποία δεν έχουν
σχέση µε την πραγµατικότητα.
Κύριε Κοντοζαµάνη, όταν το 80% των χειρουργείων έχουν αναβληθεί, που δεν αφορούν άλλες υποθέσεις, τότε ναι, έχουν γίνει
µίας ασθένειας τα βασικά νοσοκοµεία, για COVID. Το ξέρετε καλύτερα. Οµολογήστε, λοιπόν! Ο κόσµος θέλει ειλικρίνεια. Μην
κουνάτε το χέρι σας απαξιωτικά. Ο κόσµος σε αυτές τις συνθήκες θέλει ειλικρίνεια, για να µπορεί να αντέξει. Όταν κλονίζεται
η εµπιστοσύνη του σε αυτούς που κυβερνούν, τότε εµφιλοχωρούν απόψεις οι οποίες µπορεί να είναι τροµακτικές. Και εσείς
πραγµατικά δείχνετε πολλαπλά ανεύθυνοι µε αυτή την υπόθεση.
Τι να κάνουµε; Έτσι είναι! Εκεί οδήγησε η στρατηγική σας. Και
αντί να αναλάβετε τις ευθύνες σας, λέτε ότι η ευθύνη είναι θέµα
self-test, self-ευθύνης. Τη µετακυλίετε για άλλη µια φορά. Επιτίθεστε από τη µία στην Αντιπολίτευση, από την άλλη στους πολίτες. Αναλάβετε τις ευθύνες σας! Τι να κάνουµε; Αποτύχατε!
Τουλάχιστον τώρα ζητήστε τη συνδροµή όλων των πολιτικών δυνάµεων και αλλάξτε ρότα! Διότι αυτή η αποτυχία µεταφράζεται
σε ανθρώπινες ζωές!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το νοµοσχέδιο που
συζητάµε είναι κατεπείγον. Οι ρυθµίσεις που έρχονται είναι κι
αυτές κατεπείγουσες. Και το πρωί τις άκουγα εγώ στα κανάλια
από πολλούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Όπως το καζίνο; Το
καζίνο είναι κατεπείγον;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εγώ, λοιπόν, αν δεν
προλαβαίνετε να τις µελετήσετε, σας προτείνω να διακόψουµε
τη συνεδρίαση µέχρι τις 20:00’, για να ολοκληρώσετε τη µελέτη
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Για αύριο! Για αύριο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε, κύριε
Σκουρλέτη. Επειδή την έχουµε µάθει τη Βουλή αυτή πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω ότι κατά τον Κανονισµό οι συνεδριάσεις
των κατεπειγόντων είναι το πολύ δεκάωρες και ολοκληρώνονται.
Άρα αυτά τα πράγµατα, ενώ προτείνετε ψήφιση διαφορετική, θα
πάνε την άλλη βδοµάδα και «οι καιροί ου µενετοί». Ο κόσµος περιµένει, έχει αγωνία, απαιτεί λύσεις. Δέχεστε την πρόταση να διακόψουµε µέχρι τις 20:00’;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν δέχεστε την πρόταση να µελετήσετε καλύτερα.
Ορίστε, κύριε Βαρεµένε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να
τοποθετηθείτε επί της τροπολογίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Βεβαίως. Με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας. Προεδρεύετε. Προς τι ο εκνευρισµός ο δικός σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο. Θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ρωτάω. Προς τι ο δικός σας εκνευρισµός, κύριε Πρόεδρε; Κατ’ αρχάς, εµείς ζητούµε τη συνδροµή
σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Την έχετε τη συνδροµή µου και όσο καλύτερα µπορεί να γίνεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, ειλικρινά. Εδώ που µας χρωστούσανε, ζητάνε και το βόδι, δηλαδή. Είστε εκνευρισµένος
εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θέλετε τον λόγο,
κύριε Βαρεµένε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο, λοιπόν, να πείτε και να κρίνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ακούστε µε. Ειλικρινά δεν µπορώ
να κατανοήσω τη στάση σας σήµερα. Δηλαδή, στο τέλος της οµιλίας του Υπουργού έρχονται αυτές οι τροπολογίες εδώ κι εσείς
ζητάτε τον λόγο από εµάς. Αν είναι δυνατόν!
Ήρθε ο Υπουργός Ανάπτυξης, µίλησε, έφυγε. Και τι είπε; Είπε
για δύο άρθρα. Μάλιστα. Καλά έκανε και τα έφερε κι εµείς θα τα
ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι εδώ και ο Αναπληρωτής Υπουργός. Είχε µια τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός και
είναι εδώ ο κ. Παπαθανάσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Εντάξει, είναι ο κ. Παπαθανάσης.
Λέω, λοιπόν: Έφερε τα άρθρα αυτά που µας περιέγραψε ο
Υπουργός και θα τα ψηφίσουµε. Αυτό εδώ που φέρνετε σήµερα
αυτή την ώρα, στο και πέντε, χωρίς να προλάβουµε να διαβάσουµε κι έρχεται εδώ ο κύριος Πρόεδρος και µας προτείνει καινοφανείς λύσεις, τι σας εµπόδισε να το φέρετε κανονικά; Τι
θέλετε να κάνετε µ’ αυτό; Θέλετε να µας εκθέσετε; Εκτός κι αν
η ανικανότητά σας ξεπέρασε το ταβάνι, ξεπεράσατε την αριστεία, δηλαδή, και πάτε και για τόνο. Εάν υποθέσουµε ότι δεν
είστε ικανοί να το φέρετε, που δεν το υποθέτουµε, γιατί είναι
στοιχειώδες.
Ο κύριος Υπουργός µάς περιέγραψε µια ανάγκη της οποίας
είχε απόλυτη συνείδηση ακόµη όταν έφερνε τα άρθρα. Δεχθήκαµε αυτή τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, που δεν είναι καν κατεπείγον, είναι κάτι καινοφανές, κάτι που εφηύρε η σηµερινή
Κυβέρνηση. Τη δεχθήκαµε µε τις διαµαρτυρίες µας. Κι έρχεται
τώρα µε αυτή τη διαδικασία και δεν µας βοηθάτε, κύριε Πρόεδρε; Τουλάχιστον µη µας ζητάτε τον λόγο.
Εµείς οφείλαµε να είµαστε εκνευρισµένοι. Μας έβγαλαν έξω
από τα ρούχα µας µε αυτή τη διαδικασία, να ακούσουµε το τέλος
της οµιλίας του κ. Κοντοζαµάνη, ο οποίος µας ύβρισε κιόλας,
αντί να δώσει οποιαδήποτε στοιχειώδη απάντηση.
Δεν έχετε, κύριε Κοντοζαµάνη, ούτε το ανάστηµα ούτε το δικαίωµα να απευθύνεστε µε αυτόν τον τρόπο στην Αξιωµατική Αν-
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τιπολίτευση! Δεν το έχετε κι ούτε πρόκειται να το αποκτήσετε,
να µας κουνάτε το δάχτυλο και να µας λέτε ότι θα είµαστε δυσαρεστηµένοι άµα θα τελειώσει η πανδηµία! Κοκκίνισε και η ντροπή
µετά από που είπατε, ως προς αυτή σας την αποστροφή. Και το
επαναλαµβάνω, δεν έχετε το ανάστηµα να απευθύνεστε στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε αυτόν τον τρόπο! Επιλέξτε άλλον
τρόπο!
Αντιπολιτευθήκαµε µε τον πιο υπεύθυνο τρόπο κι έρχεστε και
υβρίζετε. Δεν σέβεστε την Αντιπολίτευση. Τουλάχιστον σεβαστείτε τα θύµατα της πανδηµίας και τον πόνο που προκαλεί η
πανδηµία, αν δεν µπορείτε να κάνετε το άλλο κι αν δεν µπορείτε
να σιωπήσετε µπροστά στο δράµα του ελληνικού λαού και να
διατυπώνετε ύβρεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Μιλάτε για δράµα εσείς, που τους καλείτε σε συγκεντρώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Υπουργέ. Θα πάρετε τον λόγο όταν χρειασθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Σας απάντησα για το συγκεκριµένο
απόσπασµα της οµιλίας σας, για τη συγκεκριµένη αποστροφή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Κατά το ήµισυ απαντήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Βαρεµένε, συνεχίστε επί του θέµατος που σας έδωσα τον λόγο, επί της τροπολογίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν χάθηκε ο κόσµος να έρθει
αύριο. Και µη µου πείτε ότι είναι άσχετο. Γιατί, τα υπόλοιπα
άρθρα είναι σχετικά µε τα άρθρα που αφορούν την υγεία; Να
έρθει αύριο! Χάθηκε ο κόσµος µέχρι αύριο; Να τηρήσουµε µία
στοιχειώδη διαδικασία. Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Πουλάς έχει τον λόγο, µετά ο κ. Λαµπρούλης, η κ. Μπακαδήµα και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής. Για όλους θα υπάρχει η δυνατότητα. Μόνο αν θέλετε, σας
παρακαλώ, τηρήστε το τρίλεπτο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο κουβέντες θα πω µόνο. Κατ’ αρχάς, όταν η τροπολογία
αυτή έρχεται στο παρά πέντε δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρή Κυβέρνηση. Δυστυχώς, µε τον τρόπο που νοµοθετείτε, µας δείχνετε
αυτή τη στιγµή ότι υπάρχει θέµα στην Κυβέρνηση. Αυτά είναι
προβλήµατα τα οποία τα ξέρετε. Τα ξέρατε όλες αυτές τις µέρες.
Κι έρχεστε τελευταία στιγµή να τα φέρετε; Σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση δεν εργάζεται, δεν δουλεύει. Έχετε θέµατα. Δεν είναι δυνατόν να φέρνετε τελευταία στιγµή πράγµατα για υποχρεωτικό
εµβολιασµό, για υποχρεωτικό έλεγχο κορωνοϊού. Εδώ θίγονται
και θέµατα δηµοκρατίας. Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά.
Φέρατε και την άλλη, τη χαριστική ρύθµιση για τις ιδιωτικές
κλινικές, που δεσµεύεστε ότι θα πληρώσετε και µάλιστα λέτε ότι
θα είναι και ακατάσχετα και αφορολόγητα.
Εµείς σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την τροπολογία δεν θα
συµµετάσχουµε. Δεν θα συµµετάσχουµε στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Λαµπρούλης, έχει τον λόγο,
εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι όσο περνάει η ώρα κινδυνεύουµε να
έχουµε καµµιά ακόµα πιο επείγουσα τροπολογία υπουργική ή
διυπουργική, όπως θέλετε πείτε το.
Καταγγέλλουµε τη διαδικασία σε ό,τι αφορά την τροπολογία,
κύριε Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτο. Και δηλώνουµε ότι στη συγκεκριµένη τροπολογία θα απόσχουµε από την ψηφοφορία. Ήδη
η τροπολογία έχει ενταχθεί στον κατάλογο που µας έχει µοιραστεί για την ψηφοφορία που θα ξεκινήσει σε λίγο.
Άρα, λοιπόν, εµείς θα απόσχουµε από αυτό και εκφράζουµε
την έντονη διαµαρτυρία µας. Και φυσικά, αυτά θα ειπωθούν και
στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Το δεύτερο που θέλω να πω και στο οποίο θα επαναληφθώ
είναι ότι περιµένω από τον Υπουργό να απαντήσει στα ερωτήµατα που του θέσαµε και δεσµεύτηκε ότι θα απαντήσει.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε κι εµείς
να µην πούµε ότι δυσανασχετούµε µε όλη αυτή την κατάσταση
που συνεχώς επαναλαµβάνεται και την τελευταία στιγµή να µας
φέρνετε τροπολογίες.
Κύριε Υπουργέ, είδαµε ότι θέλετε το τεστ να είναι υποχρεωτικό. Είναι, όµως, άλλο το να θέλουµε να κάνουµε µία ανίχνευση
του ιού και άλλο να βάζουµε υποχρεωτικότητα στα τεστ. Δεν
θεωρώ ότι αυτό είναι θέµα της τελευταίας στιγµής. Ως Ελληνική
Λύση είµαστε αντίθετοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μπακαδήµα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό.
Το κάνατε και στο πολυνοµοσχέδιο-σκούπα, όταν φέρατε τελευταία στιγµή -και ήµασταν εδώ και περιµένουµε τελευταία στιγµήτην τροπολογία µε ένα κοµµάτι από το σχέδιο για τον εµβολιασµό. Το κάνετε και τώρα φέρνοντας τελευταία στιγµή, χωρίς να
έχουµε τον χρόνο να προλάβουµε να δούµε την τροπολογία και
να τοποθετηθούµε όπως θα έπρεπε, µία εξίσου σηµαντική τροπολογία. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί το κάνετε και ειλικρινά
σας λέω ότι αδυνατώ. Μπορούσατε κάλλιστα να τη φέρετε
αύριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά, εξάλλου, που θα φέρνατε τροπολογία άσχετη µε το νοµοσχέδιο που θα συζητούσαµε.
Εµείς ως ΜέΡΑ25, όπως είχαµε επισηµάνει και καταγγείλει και
την προηγούµενη φορά, το ίδιο θα κάνουµε και σήµερα και θα
απόσχουµε από την ψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Σταµατήστε πλέον να ποδοπατάτε την αρχή της καλής νοµοθέτησης στο επιτελικό κράτος που εσείς οι ίδιοι νοµοθετήσατε.
Εσείς οι ίδιοι νοµοθετείτε, εσείς οι ίδιοι τα καταστρατηγείτε. Δεν
θα γίνει το ΜέΡΑ25 συνένοχος και δεν θα συµµετάσχει σε αυτό
το παιχνίδι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μπακαδήµα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μπλούχος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΟΥΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε µία σαφώς αιτιολογηµένη κατεπείγουσα διαδικασία, νοµίζω
ότι κρινόµαστε όλοι από την από την υπεραντιδραστικότητα που
εµφανίζουµε. Όµως, είναι µόνιµη στον χώρο πλέον αυτόν και επί
παντός η θορυβοκρατία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ.
Έχει ζητήσει τον λόγο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Κατρίνης.
Κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσυπογράφω αυτά που είπε η κ. Μπακαδήµα. Εµείς, ούτως
ή άλλως, ως Κίνηµα Αλλαγής είχαµε αποχωρήσει από τη διαδικασία όταν ήρθε πάλι, µισή ώρα πριν λήξει η συνεδρίαση, το πακέτο των άρθρων για τη στρατηγική του εµβολιασµού. Το είπε
και ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Πουλάς.
Θέλω να πω, όµως, κύριε Πρόεδρε, για να µην κουράσω επαναλαµβάνοντας τα ίδια, ότι είναι προσβλητικό για την Εθνική Αντιπροσωπεία να έρχονται πέντε λεπτά, στην κυριολεξία, πριν
λήξει η διαδικασία τέτοιου είδους τροπολογίες.
Εγώ να δεχθώ, κύριε Υπουργέ, ότι ο Διοικητής του Οφθαλµιατρείου παραιτήθηκε τα ξηµερώµατα της Τρίτης που καταθέσατε
το νοµοσχέδιο και το φέρνετε ως υπερεπείγον. Δεν µπορώ,
όµως, να καταλάβω το εξής: Σήµερα, πήγε η κ. Σακελλαροπούλου, η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, και ξεναγήθηκε από τον κ.
Χαρδαλιά στο Εµβολιαστικό Κέντρο του Ελληνικού. Πριν από
τρεις µέρες, πήγε ο κ. Μητσοτάκης στο Μέγα Εµβολιαστικό Κέντρο του Περιστερίου.
Ισχυρίζεστε εσείς ότι έχετε στρατηγική για τον εµβολιασµό
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στη χώρα, όταν φέρνετε µε το άρθρο 4, µε αυτόν τον τρόπο, τροπολογία για να ιδρύσετε εµβολιαστικά κέντρα δέκα θέσεων; Θέλετε να µας πείσετε εµάς και τον ελληνικό λαό ότι έχετε
στρατηγική για τον εµβολιασµό, την οποία επικοινωνιακά µάλιστα
πανηγυρίζετε µε αυτού του είδους τις επισκέψεις;
Νοµίζω ότι δεν είναι σοβαρή διαδικασία και δεν µπορείτε να
πείσετε και κανέναν ότι πραγµατικά έχετε συγκεκριµένη στρατηγική, που θα οδηγήσει στο µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι δεν είναι το θέµα να περιµένουµε
να µελετήσουµε µία ώρα την τροπολογία. Είναι θέµα για το αν η
Κυβέρνηση σέβεται την Εθνική Αντιπροσωπεία και τη διαδικασία
ή στον βωµό του υπερεπείγοντος και του κατεπείγοντος θεωρεί
ότι µπορεί ακόµα και µε το τέλος της διαδικασίας να φέρνει διατάξεις που ουσιαστικά αποκαλύπτουν τα δικά της τα κενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.
Δεν βλέπω κάποιον άλλο ο οποίος να θέλει να λάβει τον λόγο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, ο κ. Κοντοζαµάνης, προκειµένου
να τοποθετηθεί επί των τροπολογιών -τις αναφέρω για τα Πρακτικά- µε γενικό αριθµό 819 και ειδικό αριθµό 138, µε γενικό
αριθµό 826 και ειδικό αριθµό 145, µε γενικό αριθµό 827 και ειδικό
αριθµό 146.
Ο Υπουργός θα κλείσει τη σηµερινή συνεδρίαση, σύµφωνα µε
τον τρόπο που εκείνος νοµίζει, απαντώντας και σε κάποια ερωτήµατα συναδέλφων τα οποία ετέθησαν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αποδεχόµαστε τις υπουργικές τροπολογίες µε γενικό αριθµό 819 και ειδικό αριθµό 138, µε
γενικό αριθµό 826 και ειδικό αριθµό 145 και µε γενικό αριθµό 827
και ειδικό αριθµό 146.
Σε ό,τι αφορά κάποια ερωτήµατα που ετέθησαν, κύριε Λαµπρούλη, ευτυχώς, βρισκόµαστε, ζούµε σε κράτος δικαίου. Πιστεύω ότι όποιος θεωρεί ότι καταπατώνται τα δικαιώµατά του
µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, προκειµένου να βρει το
δίκιο του.
Κύριε Βαρεµένε, χρησιµοποίησα λόγια τα οποία έχουν ειπωθεί
από εσάς, από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως
το: «Έχετε φέρει την καταστροφή». Δεν σας κατηγόρησα για κάτι
παραπάνω, πέρα από αυτά τα οποία έχετε πει, το ότι φέρνουµε
την καταστροφή και ότι έχουµε καταρρεύσει κ.τ.λ..
Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπώ, γιατί η επανάληψη είναι µήτηρ µαθήσεως: Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πει τι
θα είχε συµβεί στη χώρα εάν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαµε
την πανδηµία.
Κύριε Σκουρλέτη, σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία και άλλα
πράγµατα που έχουµε κάνει στο σύστηµα υγείας, δεν έχουµε
ανακαλύψει τον τροχό. Γίνονται και σε άλλες χώρες του κόσµου.
Ανατρέξτε, κάντε µία πλοήγηση στο διαδίκτυο και θα δείτε ότι
δεν είναι πρωτόγνωρα αυτά τα οποία έχουµε κάνει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «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».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο Προεδρείο
τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας:
«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», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και στο σύνολό του 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
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Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
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.
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Άρθρο 54: Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
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
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Άρθρο 86: Ρυθµίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασµών για τους οικονοµικά πληγέντες από τις δυσµενείς 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 προ-
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σωπικού σε προνοιακούς φορείς
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
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απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω 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.
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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 εκπλήρωση 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.
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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.
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.
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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.
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
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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
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.»
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Άρθρο 20
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής
και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών

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.

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.

Άρθρο 26
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια
αεροδιακοµιδών ασθενών

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

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 Πρά-
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ξης 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 36
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης
φαρµάκων µέσω του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο 31
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

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.

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
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 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.»
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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, 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 COVID-19.»
Άρθρο 41
Παράταση θητείας αιρετών µελών των επιστηµονικών
συµβουλίων των νοσοκοµείων
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 Επιτροπής
της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280)
και η εκ των πρότερων ανάληψη δέσµευσης πίστωσης του
φορέα.»
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
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).
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
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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
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
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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.
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:
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«8. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., που συµµετέχουν σε εθελοντική
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
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δηµόσιου τοµέα ή νοσηλευτικού ιδρύµατος που λειτουργεί µε τη
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
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αυτού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), αλλά η χρονική διάρκεια αυτών είχε λήξει,
εξοφλούνται άµεσα µε την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης 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 COVID19 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 θε-
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ραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,
iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολειπόµενων
ποσών µε βάση τον συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,
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
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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 φαρµακευτικής 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
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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 επιστροφής 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.
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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
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
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
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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
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
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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
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.
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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 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.
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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
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
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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:
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.
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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.
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.

11030

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
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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.
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 κατα-
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θέσεις 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 δεδοµένων 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
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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.
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
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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 καταβάλλεται 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
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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.
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 Δη-
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µοσίου 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
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
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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 χορηγείται, 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.
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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)
εργάσιµες 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
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(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 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
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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 προηγούµενου 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 (χρε-
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ωστικές), 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 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
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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’ 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
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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’ εξαίρεση, 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
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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,
(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 Επενδύ-
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σεων, 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.
(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
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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 χωροθέτηση 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.
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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
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,
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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.
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 λειτουρ-
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γίας 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.
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
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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 απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση
αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος
χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω
ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που
λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, 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, ατε-
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λώς 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 πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την
αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το
άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν
η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης
των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής 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
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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 ηµεροµηνία 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
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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
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
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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
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
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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 Επενδύσεων, 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.»
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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.
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.
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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 απόφαση 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.
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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, 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
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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.
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Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων-παιδοκόµων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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..

Άρθρο 105
Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 40
του ν. 4778/2021

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.

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.
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 αερο-
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πορικών 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.
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 καθορίζον-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ται 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
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κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθµ. 12549/4426/1
6.3.2020 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.
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.
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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.
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 111
Παράταση της διάρκειας των επαγγελµατικών
µισθώσεων

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 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.

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
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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 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 παρατείνεται
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.
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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,
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
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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 χαρτοσήµου,
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
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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
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 ορισµέ-

νου 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

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

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».

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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): H ζητηθείσα εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 1η Απριλίου 2021 και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τον αναθεωρηµένο, µε ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

