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Αθήνα, σήµερα στις 10 Ιουνίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.14’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
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 Εσωτερικών: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό
του δηµοσίου τοµέα και άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
3ης Ιουνίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία, επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ειδικότερα η συζήτηση του σχεδίου νόµου προτείνεται να διεξαχθεί σε συνδυασµό φυσικής παρουσίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης σε δωδεκαµελείς κύκλους, που περιλαµβάνουν
οµιλητές µε την εξής αναλογία ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα: έως
εικοσιπέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, έως δεκαπέντε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έως πέντε από το Κίνηµα Αλλαγής, το ΚΚΕ, την Ελληνική
Λύση και το ΜέΡΑ25. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές και
η αρµόδια υπηρεσία έχει καταρτίσει κατάλογο, που θα σας διανεµηθεί. Υπενθυµίζω ότι οι οµιλητές που θα τοποθετηθούν µέσω
τηλεδιάσκεψης θα µιλήσουν µόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι των
οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Η υπηρεσία έχει κάνει -για να ξέρετε τον προγραµµατισµό
σας, ιδιαίτερα οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποιέναν υπολογισµό του χρόνου µε κάποια σχετική άνεση και περίπου γύρω στις οκτώ το βράδυ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένων και των τοποθετήσεων των
πέντε Υπουργών που θα έρθουν για τις τροπολογίες τους.
Συµφωνεί το Σώµα µε την κατ’ αρχάς διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε.
Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε τον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας και εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τηλεργασία στη χώρα µας τη
βλέπαµε στο παρελθόν µε αρκετή καχυποψία, αφού κάποιοι διέκριναν πίσω από αυτή απολύσεις εργαζοµένων, µείωση των αµοι-

βών τους και αύξηση της ανεργίας, παρά το γεγονός βέβαια ότι
στο εξωτερικό είναι µια καθιερωµένη πρακτική εδώ και χρόνια.
Φυσικά δεν µπορεί καν να συζητάµε σήµερα για τέτοια καχυποψία, ειδικά για το δηµόσιο, µε το οποίο ασχολείται το νοµοσχέδιό
µας. Και µετά ήρθε η πανδηµία και οι πρωτόγνωρες συνθήκες
που επέβαλε και που απαίτησαν τη λήψη άµεσων µέτρων σε
πολλά επίπεδα της καθηµερινότητάς µας και, µεταξύ άλλων, και
στον εργασιακό τοµέα.
Η τηλεργασία αποτέλεσε µια άµεση λύση, έστω κι αν στο µεγαλύτερο ποσοστό της εφαρµόστηκε χωρίς να υπάρξει συγκεκριµένη περίοδος προσαρµογής και χρόνος προετοιµασίας αλλά
και εκπαίδευσης. Στην πορεία ασφαλώς αυτό άλλαξε, συστηµατοποιήθηκε και δηµιούργησε πλέον και στην Ελλάδα νέα δεδοµένα στο εργασιακό περιβάλλον και, παρά το γεγονός ότι η
εφαρµογή της υπήρξε άµεση και βίαιη, µε πολλές συνακόλουθες
δυσκολίες για εργαζόµενους και επιχειρήσεις, η τηλεργασία σήµερα αποτιµάται θετικά από το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων, οι οποίοι παρατήρησαν εξοικονόµηση χρόνου και
κόστους. Αυτό αποτυπώνεται και σε έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία όσοι τηλεργάζονται εµφανίζονται πιο θετικοί στις προσδοκίες τους για το µέλλον της εργασίας
σε σχέση µε όσους πηγαίνουν στον χώρο εργασίας τους.
Εδώ και αρκετά χρόνια ακαδηµαϊκοί και επιστήµονες που
ασχολούνται µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού καταδεικνύουν τα οφέλη από την υιοθέτηση πρακτικών ευέλικτης τηλεργασίας, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Καθίσταται, λοιπόν, σαφής η ανάγκη θέσπισης συγκεκριµένων κατευθυντήριων γραµµών και κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρµογή αυτών των
πρακτικών, η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και
των νέων τεχνολογιών, ώστε τελικά να µεγιστοποιήσουµε τα
οφέλη για την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου
ελήφθησαν υπ’ όψιν: Πρώτον, µια σειρά από πρακτικές που
εφαρµόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Δεύτερον, διεθνείς έρευνες και µελέτες, όπως του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η µελέτη για τη χρηστή
διακυβέρνηση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τρίτον, τα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου και Δεκεµβρίου του
2020 σχετικά µε την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές στη
ζώνη του ευρώ και τέλος ο οδηγός του Διεθνούς Οργανισµού
Εργασίας για τηλεργασία κατά την περίοδο της πανδηµίας αλλά
και µετά από αυτή.
Ποιοι είναι όµως οι στόχοι αυτού του νοµοσχεδίου; Άµεσοι
βραχυπρόθεσµοι στόχοι του παρόντος αποτελούν η διασφάλιση
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ενός αποτελεσµατικού πλαισίου τηλεργασίας για τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, µε προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εµπλεκοµένων µερών, η διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και η
προστασία των δικαιωµάτων των υπαλλήλων υπό καθεστώς τηλεργασίας.
Άµεσος στόχος είναι και η ενίσχυση της παραγωγικότητας και
η ενδυνάµωση των εργαζοµένων µέσα από την προαγωγή της
αυτονοµίας τους στην οργάνωση της εργασίας. Στόχος είναι η
προσέλκυση νέων ψηφιακά καταρτισµένων στελεχών, η εξοικονόµηση πόρων από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών αλλά και των εργαζοµένων που προκύπτει από τη µείωση
των µετακινήσεων και η άµεση προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού στον δηµόσιο τοµέα. Κι αυτό έχει µεγάλη σηµασία.
Μακροπρόθεσµοι στόχοι του αξιολογούµενου νοµοσχεδίου
για την προώθηση της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα είναι να
συµβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας ανθρώπων µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, στην εξοικονόµηση χρόνου και κόστους µετακίνησης των εργαζοµένων, στη ρύθµιση του χρόνου
εργασίας τους και στην καλύτερη ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. Μακροπρόθεσµος επίσης στόχος είναι
η µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται µε την καθηµερινή µετακίνηση. Πρόσφατα, εδώ στη
Βουλή µας, ψηφίσαµε την εισαγωγή στους σχεδιασµούς των πόλεών µας της βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Πρόσφατα µιλήσαµε για µετάβαση στην πράσινη οικονοµία και στους στόχους
του 2030. Στους σχεδιασµούς µιας κοινωνίας λιγότερων ρύπων
η τηλεργασία σίγουρα θα παίξει σηµαντικό ρόλο. Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για άτοµα µε
αναπηρίες και στοχεύει να χρησιµεύσει ως εργαλείο για την αντιµετώπιση της ερήµωσης της υπαίθρου.
Κατά τη διεξοδική συζήτηση στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων συµφώνησαν
στις αρχές που διέπουν τον θεσµό της τηλεργασίας και µπορούν
να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, ο οικειοθελής χαρακτήρας
της. Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον φορέα και
τον εργαζόµενο, µε εξαίρεση περιπτώσεις θεµάτων υγείας από
την πλευρά του εργαζόµενου καθώς και περιπτώσεις κινδύνου
της δηµόσιας υγείας, οπότε η εργασία καθίσταται πλέον υποχρεωτική.
Δεύτερον, η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Οι τηλεργαζόµενοι
απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους µη τηλεργαζόµενους υπαλλήλους, όπως ειδικότερα
ορίζονται από τις γενικές ειδικές διατάξεις, παραδείγµατος
χάριν, τη µισθοδοσία τους και την υπηρεσιακή ανέλιξή τους.
Τρίτον, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Ο φορέας
πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που µπορεί να χρησιµοποιούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εργαζόµενο στο πλαίσιο της εφαρµογής της τηλεργασίας.
Τέταρτον, ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής. Ο φορέας σέβεται
την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόµενου. Η χρήση οποιουδήποτε συστήµατος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας πρέπει να επιβάλλεται από τις
λειτουργικές ανάγκες του φορέα και να περιορίζεται στο πλαίσιο
του επιδιωκόµενου σκοπού. Όπως ανέφερα, ένα πολύ σηµαντικό
κοµµάτι που καλείται να διασφαλίσει το παρόν νοµοσχέδιο
αφορά στην προστασία προσωπικών δεδοµένων κατά την εφαρµογή της τηλεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 6, προβλέπεται µια σειρά προδιαγραφών, οι οποίες, εάν δεν
διασφαλίζονται κατ’ ελάχιστον από τον εκάστοτε φορέα, δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί η τηλεργασία ή, εάν έχει ξεκινήσει,
αυτή διακόπτεται. Ο φορέας σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο
προστασίας δεδοµένων έχει την ευθύνη, πρώτον, για την ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων αναφορικά µε τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδοµένων, δεύτερον, για την
παροχή του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού, τρίτον, για
την ασφαλή πρόσβαση των τηλεργαζοµένων στα πληροφοριακά
συστήµατα του φορέα και την ασφαλή χρήση αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδοµένα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παράλληλα ρυθµίζονται πρακτικά ζητήµατα, που αφορούν
στην εφαρµογή της τηλεργασίας µε τα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12,
όπως είναι η χρονική οριοθέτηση της τηλεργασίας µέσα στο
έτος, το µέγιστο ποσοστό υπαλλήλων ανά διεύθυνση που δύναται να απασχολείται µε τηλεργασία, ο τόπος παροχής αυτής,
καθώς και η εξασφάλιση του σχετικού εξοπλισµού και της πληροφορικής υποστήριξης από τον εκάστοτε φορέα.
Ιδιαίτερα σηµαντικός θεωρείται ο προσδιορισµός του ωραρίου
των εργαζοµένων, όπως και το γεγονός ότι µετά το πέρας αυτού
οι τηλεργαζόµενοι διατηρούν το δικαίωµα αποσύνδεσης από τα
µέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιµοποιούν για την
εκτέλεση της εργασίας, µε στόχο την προφύλαξη της ιδιωτικής
τους ζωής. Η δηµόσια διοίκηση σε λίγο καιρό θα είναι σε θέση
να λειτουργεί άρτια και αποτελεσµατικά µε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε έκτακτες, µε στόχο πάντα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Το έργο επιχειρησιακής συνέχειας στον δηµόσιο τοµέα
εµπεριέχεται στην ψηφιακή στρατηγική του Τοµέα Εσωτερικών
και Δηµόσιας Διοίκησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
2020 - 2025 και αφορά στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων
ενεργειών, ώστε οι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα να µπορούν
να εκτελούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως µε ασφάλεια και
µε αποτελεσµατικότητα. Μάλιστα, έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µελέτη για τη βιωσιµότητα του προβλεπόµενου πληροφοριακού συστήµατος, µε παράλληλες δοκιµές των συστηµάτων ασφαλείας
και µε πιλοτική εφαρµογή του µοντέλου τηλεργασίας το οποίο
πρόκειται να εφαρµοστεί.
Στο δεύτερο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου αντιµετωπίζονται διάφορα ζητήµατα, όπως το διάστηµα αξιολόγησης των
υπαλλήλων και το χρονικό περιθώριο άσκησης ένστασης όταν
δεν συµφωνούν µε αυτή την αξιολόγηση. Δεύτερον, η γραµµατειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας του. Τρίτον, οι
απολαβές των δηµοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται ως δηµοσιογράφοι τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέταρτον, ο διορισµός συγγενών υπαλλήλων του δηµοσίου που απεβίωσαν κατά και
εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους. Εδώ, στο άρθρο 23,
µε τον καθορισµό σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων επιλύεται ένα καίριο και χρόνιο ζήτηµα µεγάλων καθυστερήσεων
αλλά και εξόδων για τους δικαιούχους. Πέµπτον, στο άρθρο 24
προβλέπεται παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων µέσω της
βάσης δεδοµένων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπό την ευθύνη της. Με το άρθρο 25 τακτοποιείται η καταβολή µισθωµάτων
για τα κτήρια του ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορούν το έτος 2020. Τέλος, στο άρθρο 26 προβλέπεται η
χορήγηση κινήτρων σε υπαλλήλους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού αποµακρυσµένων περιοχών και νησιών, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα της υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών, µε τη δυνατότητα που δίνεται
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού να
παρέχουν στέγαση και σίτιση σε δηµοσίους υπαλλήλους κάθε ειδικότητας που υπηρετούν σ’ αυτές τις περιοχές.
Κυρίες και κύριοι, µέσα από την πολύ δηµιουργική συζήτηση
που έγινε στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης αποσαφηνίστηκαν
διάφορες ενστάσεις -που δεν είχαν σχέση µε τις βασικές αρχές
του νοµοσχεδίου, αλλά µε την εφαρµογή στην πράξη κάποιων
άρθρων του- και απαντήθηκαν κάποιες ερωτήσεις που έχουν
σχέση µε τη νεωτεριστική φύση της τηλεργασίας στο δηµόσιο.
Ξεκαθαρίστηκε ότι η ανάθεση τηλεργασίας δεν είναι µια υπηρεσιακή µεταβολή, η οποία µπορεί να επηρεάσει το µέλλον του δηµοσίου υπαλλήλου, αλλά είναι απλά µια λειτουργική ρύθµιση που
αφορά στον χώρο εργασίας του και αυτό, σε συνδυασµό µε τον
οικειοθελή χαρακτήρα της τηλεργασίας, δεν απαιτεί τη χρήση
αντικειµενικών ή άλλων κριτηρίων ένταξης σε αυτή και αφήνεται
στην αρµοδιότητα του κάθε φορά προϊσταµένου της υπηρεσίας.
Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, ότι ο χρόνος της τηλεργασίας δεν
µπορεί να είναι απεριόριστος για οποιαδήποτε κατηγορία υπαλλήλων, γιατί δεν πρέπει ο τηλεργαζόµενος δηµόσιος υπάλληλος
να αποκόπτεται τελείως από το εργασιακό του περιβάλλον.
Ασφαλώς ξεκαθαρίστηκε και το ψευτοδίληµµα της προστασίας
του υπαλλήλου από αδήλωτη υπερωριακή απασχόλησή του µετά
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την αποσύνδεσή του από την τηλεργασία του, αφού πρόκειται
ουσιαστικά για την ίδια αντιµετώπιση και συµπεριφορά που µπορεί να έχουν όλοι οι υπάλληλοι, είτε εργάζονται µε αυτοπρόσωπη
παρουσία είτε µε τηλεργασία. Δηλαδή, το πώς θα διαχειριστούν
τον χρόνο τους και την ιδιωτικότητά τους µετά το ωράριό τους.
Τέλος, µε τροπολογία που κατατέθηκε και συµπεριλαµβάνεται
στο παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εισαγωγή και τον διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά το ποιος έχει την ευθύνη
για τη διενέργεια αυτού του διαγωνισµού. Εν προκειµένω, την
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται για κάθε
νέο διαγωνισµό µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και η
οποία καθορίζει το σώµα βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και τον ορισµό επιτηρητών από δηµόσιους
υπαλλήλους. Στους διαγωνισµούς αυτούς συµµετέχουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ και εξαιρούνται οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 2 ορίζεται η διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού σε δύο στάδια και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης του διαγωνισµού.
Στο άρθρο 3 ορίζεται η υποχρέωση των εισακτέων, µετά την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, να δηλώσουν τα τµήµατα που
επιθυµούν µε σειρά προτίµησης. Σε ό,τι αφορά τον φετινό διαγωνισµό, που θα γίνει περί το φθινόπωρο, µπορεί να περιληφθεί
γραπτή δοκιµασία και στα Ιταλικά και στα Ισπανικά ως δεύτερη
ξένη γλώσσα.
Επίσης, στο δεύτερο µέρος της τροπολογίας, που αφορά την
κινητικότητα στο δηµόσιο, ορίζεται ότι εξαιρείται το προσωπικό
των αποκεντρωµένων διοικήσεων από τη συµµετοχή του στους
κύκλους κινητικότητας και διασαφηνίζεται ότι για όσους έχουν
υποχρέωση παραµονής σε παραµεθόριο νοµό ή νησί είναι δυνατή η µετάταξή τους ή η απόσπασή τους, µέσα όµως στα όρια
της περιοχής δέσµευσής τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον
µισό χρόνο της υποχρεωτικής παραµονής, ειδικά στην περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγου.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν απαιτείται σε περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας και λόγων συνυπηρέτησης, η συµπλήρωση
της διετίας, πάντα όµως µε την επιφύλαξη ότι ο διορισµός δεν
έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητας. Όλα τα αιτήµατα µετάταξης ή απόσπασης αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία εµπεριέχονται στην εν λόγω τροπολογία.
Κυρίες και κύριοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα βήµα
αξιοποίησης µιας ευκαιρίας και µιας πρακτικής που δηµιουργήθηκε στη χώρα µας κάτω από ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες. Μπορούµε σήµερα να δούµε πώς θα γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί
στην υιοθέτηση αυτής της πρακτικής, ώστε µε ανοικτό µυαλό και το τονίζω αυτό- να εξαλείψουµε τις αδυναµίες και να αξιοποιήσουµε στο µέγιστο τα οφέλη που µπορεί να προσφέρει.
Αυτό το νοµοσχέδιο για την εργασία στο δηµόσιο διαθέτει
πέρα από το γενικό πλαίσιό του και την ευελιξία των συµπληρώσεων και βελτιώσεων µέσα από διατάγµατα, τα οποία µπορούν
να εξειδικεύσουν διαδικασίες, ώστε να επιδείξει µεγάλη προσαρµοστικότητα στις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται.
Το νοµοσχέδιο προφανώς δεν θεωρεί την τηλεργασία στο δηµόσιο πανάκεια για την επίλυση όλων των προβληµάτων του ούτε
ένα όχηµα για τη ριζική αλλαγή του µοντέλου αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναµικού του, αλλά ένα συνδυαστικό εργαλείο, µία
σύγχρονη εναλλακτική πρόταση, η οποία µε θεσµοθετηµένους
πλέον όρους και κανόνες θα διευκολύνει σε κανονικές και έκτακτες συνθήκες τη λειτουργία του δηµοσίου και θα διευκολύνει
τους υπαλλήλους του δηµοσίου να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Με την πεποίθηση ότι είναι ένα χρήσιµο και εκσυγχρονιστικό
νοµοσχέδιο για τον δηµόσιο τοµέα, καλώ όλους τους συναδέλφους να δώσουν τη θετική τους ψήφο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού, γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω κάνοντας µία
αναφορά στη σηµερινή µέρα, που είναι µέρα γενικής απεργίας,
µέρα αγώνα των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι αγωνίζονται και
διεκδικούν τα δικαιώµατά τους ενάντια στο εργασιακό νοµοσχέδιο-έκτρωµα που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει εισαγάγει και συζητείται αυτή την εβδοµάδα στις αρµόδιες επιτροπές
και την εποµένη στην Ολοµέλεια της Βουλής, ενάντια σε ένα νοµοσχέδιο που ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώµατα, ακρωτηριάζει το Εργατικό Δίκαιο, τόσο ως προς την προστατευτική όσο και
ως προς τη συλλογική διάσταση και λειτουργία του. Είναι ένα νοµοσχέδιο που πλήττει όλους τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα, πλήττει και τους ήδη εργαζόµενους,
αφού ενθαρρύνει την υπερεκµετάλλευση, µε µείωση αποδοχών
και κατάργηση δικαιωµάτων, αλλά και τους ανέργους, αφού δυσχεραίνει ή µάλλον αποτρέπει προσλήψεις. Πλήττει όµως και
τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, αφού ο περιορισµός της
αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων τούς επηρεάζει δυσµενώς. Διαλύει τον συνδικαλισµό και καταστρατηγεί το δικαίωµα
στην απεργία. Καταδικάζει τη νέα γενιά σε ένα µέλλον ανασφάλειας, φτηνής και ελαστικής εργασίας.
Συνεπώς και στη Βουλή, αυτή την εβδοµάδα, αλλά και παντού
αλλού στην κοινωνία συγκρούονται δύο αντιλήψεις, δύο κόσµοι,
θα έλεγα: Η «αναπτυξιακή» πρόταση της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας και η αναπτυξιακή πρόταση του προοδευτικού
χώρου, που συνίσταται στην κοινωνικά δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, µε τις δυνάµεις της εργασίας και τις δυνάµεις της παραγωγικής δηµιουργίας στην πρωτοπορία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα συνεχίσει να αγωνίζεται
µαζί µε τους εργαζόµενους στη Βουλή και όπου αλλού στην κοινωνία, για να µην περάσει αυτό το αντεργατικό νοµοσχέδιοέκτρωµα και, αν περάσει και ψηφιστεί, δεσµευόµαστε ότι, όταν
µε τη λαϊκή βούληση αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας,
αυτό το νοµοσχέδιο -ο νόµος πλέον, εφόσον ψηφιστεί- θα καταργηθεί.
Τώρα ως προς το υπό κρίση νοµοσχέδιο, έστω και σε light, µη
κραυγαλέα, µορφή αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης οι οποίες ρυθµίζουν σηµαντικά πεδία του δηµόσιου χώρου, µε τρόπο που δηµιουργεί
κινδύνους και για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Όσον αφορά τον τρόπο νοµοθέτησης, βρισκόµαστε ακόµη µία
φορά ενώπιον µιας διαδικασίας κακής νοµοθέτησης από την Κυβέρνηση των αρίστων και του επιτελικού κράτους της νεοδεξιάς
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ είχαµε λάβει διαβεβαιώσεις στην
επιτροπή ότι δεν θα βρεθούµε ενώπιον εκπλήξεων και ότι θα κατατεθεί µία τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε
τον διαγωνισµό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και την κινητικότητα, εµφανίζεται σειρά υπουργικών τροπολογιών, ολόκληρων νοµοσχεδίων, επί παντός επιστητού, τα οποία
θα ψηφιστούν χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση και µε διαδικασίες fast track.
Αυτή η πρακτική είναι γνωστό ότι συνιστά απαξίωση του Κοινοβουλίου, απαξίωση της ίδιας της δηµοκρατίας. Δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν νοµοθετείτε µε αυτόν τον τρόπο για
πρώτη φορά. Το πράττετε συνεχώς, προκειµένου να περνούν
πολλά εν κρυπτώ και παραβύστω. Η πανδηµία ως προς αυτό σάς
ήρθε «κουτί». Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να σας
καταλογιστούν ευθύνες όλων των ειδών.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει το πεδίο της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα υπό κανονικές αλλά και υπό έκτακτες συνθήκες. Ενώ
ήδη χιλιάδες εργαζόµενοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καθώς και του ιδιωτικού- εργάστηκαν ή εργάζονται ακόµα εξ
αποστάσεως µε τηλεργασία εδώ και πάνω από δώδεκα µήνες,
σήµερα -δηλαδή µε µεγάλη καθυστέρηση- εισάγεται το παρόν
νοµοσχέδιο, προκειµένου να θεσπιστούν κανόνες στο συγκεκριµένο τοπίο.
Διερωτόµαστε κατ’ αρχάς αν έγινε αποτίµηση - αξιολόγηση
της µέχρι σήµερα λειτουργίας της τηλεργασίας στο δηµόσιο,
ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα στη διαµόρφωση του
νοµοσχεδίου. Η ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης που ξεκί-
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νησε από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίο εργαλείο, που συνδέεται µε τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και ανταποκρίνεται στην παρούσα τεχνολογική εξέλιξη
και πρόοδο. Όµως πρέπει να γίνεται συγκροτηµένα και να έχει
συγκεκριµένο προσανατολισµό. Η γρήγορη και πρόχειρη λειτουργία ψηφιακών εργαλείων µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων αλλά και των συναλλασσόµενων
πολιτών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το ζήτηµα των προσωπικών
δεδοµένων είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργία της
τηλεργασίας και το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται να εκδοθεί και που θα καθορίζει συγκεκριµένα τον τρόπο προστασίας
πρέπει να εκδοθεί τάχιστα. Διαφορετικά, η έναρξη εφαρµογής
του νόµου, του υπό κρίση νοµοσχεδίου που θα καταστεί νόµος
του κράτους, θα είναι στον αέρα.
Το νοµοσχέδιο δεν επιτυγχάνει να ρυθµίσει ολοκληρωµένα το
πεδίο της τηλεργασίας, διότι εµπεριέχει σηµαντικές αοριστίες
και δεν διασφαλίζει -επαναλαµβάνω- τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Επιπλέον, τα περισσότερα ζητήµατα θα ρυθµιστούν στο
µέλλον βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων, µε προεδρικό διάταγµα
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και µε υπουργικές αποφάσεις για τα υπόλοιπα θέµατα.
Στο πλαίσιο της τηλεργασίας πρέπει να κατοχυρώνεται ρητά
το δικαίωµα του εργαζόµενου στην αποσύνδεση -πράγµατι κατοχυρώνεται µε µια γενική ρήτρα-, το ωράριο εργασίας, όλα τα
δικαιώµατα που προβλέπει η εργατική νοµοθεσία και ισχύουν για
τους υπόλοιπους εργαζόµενους µε φυσική παρουσία και να απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε δυσµενής υπηρεσιακή εξέλιξη και
κρίση εκ του λόγου ότι ο εργαζόµενος ζητεί ή παρέχει τηλεργασία.
Το δικαίωµα στην αποσύνδεση σηµαίνει ότι ο τηλεργαζόµενος
διακόπτει την παροχή εργασίας, δεν επικοινωνεί, δεν απαντά και
δεν ανταποκρίνεται σε µηνύµατα τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή σε οποιασδήποτε µορφής επικοινωνίας εκτός του
ωραρίου εργασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια των ηµερών ανάπαυσης, των ρεπό και των ηµερών αδείας οποιουδήποτε είδους.
Το δικαίωµα στην αποσύνδεση εµπεριέχει και την υποχρέωση
του εργοδότη να µην ενοχλεί µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την
αποστολή, παραδείγµατος χάριν, µηνυµάτων στον τηλεργαζόµενο.
Είναι προφανές ότι πρέπει να απαγορεύεται ρητά κάθε δυσµενής διάκριση εις βάρος του τηλεργαζόµενου που ασκεί αυτό το
δικαίωµα. Τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που απαιτούνται για
να εξασφαλίσουν την αποσύνδεση από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικούς
όρους της σύµβασης εργασίας. Επιπλέον, το πλαίσιο ρύθµισης
της τηλεργασίας θα πρέπει να προβλέπει τη διάθεση στον τηλεργαζόµενο του απαραίτητου εξοπλισµού και του σχετικού λογισµικού από τον φορέα, προκειµένου να διασφαλίζονται τα
προσωπικά δεδοµένα του δηµοσίου, των τηλεργαζοµένων και
των συναλλασσόµενων και η ιδιωτικότητα, τόσο των τηλεργαζοµένων όσο και των συναλλασσόµενων. Φαίνεται, όπως είπε ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών στην αρµόδια επιτροπή, ότι αυτό
προβλέπεται να γίνει δύσκολα. Δηλαδή, θα το δούµε.
Αν πάντως ο τηλεργαζόµενος διαθέσει τον δικό του χώρο, εξοπλισµό και λογισµικό για την παροχή τηλεργασίας, ο φορέας επιβάλλεται να καλύψει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και της
δαπάνης στην οποία θα υποβληθεί ο τηλεργαζόµενος.
Η τηλεργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση. Ο κανόνας, ειδικά στο δηµόσιο, πρέπει να
είναι -και δεν µπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό- η εργασία µε
φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα, του εργοδότη.
Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει η ένταξη σε καθεστώς τηλεργασίας να
έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον εργαζόµενο. Δεν µπορεί να
επιβάλλεται από τον εργοδότη, τον προϊστάµενο της υπηρεσίας.
Το οικειοθελές του χαρακτήρα της τηλεργασίας πρέπει να διασφαλίζεται µε τρόπο ώστε να µην αφήνεται η αποδοχή της στο
διευθυντικό δικαίωµα, αυθαίρετα και χωρίς κριτήρια. Ο περιορισµός του αριθµού των τηλεργαζοµένων δηµοσίων υπαλλήλων
επιβάλλει τη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων για την επιλογή
τους. Γι’ αυτό, εκτός των αντικειµενικών κριτηρίων, πρέπει να
προβλεφθεί το αιτιολογηµένο της άρνησης της υπηρεσίας στο
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αίτηµα του εργαζοµένου για τηλεργασία αλλά και το δικαίωµα
ένστασης των υπαλλήλων, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.
Από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Εσωτερικών στην
αρµόδια επιτροπή φαίνεται ότι η εµφανιζόµενη ως οικειοθελής
τηλεργασία διολισθαίνει προς την άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος µε την απόφαση του φορέα-εργοδότη, αφού αυτός
θα αποφασίζει για την επιλογή του προσωπικού της δηµόσιας
υπηρεσίας που θα τίθεται υπό καθεστώς εργασίας και αυτό θα
γίνεται, επαναλαµβάνω, χωρίς κριτήρια, που δεν προβλέπονται
από το νοµοσχέδιο.
Συνεπώς, συµπερασµατικά, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τηλεργασία δεν θα είναι ο κανόνας για κάποιους εργαζόµενους, ότι
δεν θα αποτελέσει για τους προϊσταµένους των υπηρεσιών εργαλείο επιβολής κυρώσεων και για κάποιους προνοµιούχους εργαζόµενους δώρο. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να έχει
κανόνες διατυπωµένους µε σαφή τρόπο και ολοκληρωµένα,
πράγµα που δεν συµβαίνει.
Επιπλέον, θα έπρεπε στο νοµοσχέδιο να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζοµένων, όπως ακριβώς προστατεύεται κάθε εργαζόµενος από το ισχύον Εργατικό Δίκαιο. Η γενική αναφορά
που γίνεται στο νοµοσχέδιο χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση.
Και έρχοµαι τώρα σε ένα θέµα που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την ανάπτυξη της χώρας. Η τηλεργασία θα µπορούσε να συµβάλει στην
περιφερειακή ανάπτυξη µε την αξιοποίησή της για την ενίσχυση
της ανάπτυξης των παραµεθόριων νησιωτικών, ορεινών, αποµονωµένων και αραιοκατοικηµένων περιοχών, µε µέτρα διευκόλυνσης της παραµονής ή της εγκατάστασης εργαζοµένων του
δηµοσίου, που θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται είτε από
το σπίτι τους είτε από σταθµούς-κέντρα τηλεργασίας σ’ αυτές
τις περιοχές. Μια τέτοια πρόβλεψη ανταποκρίνεται στη συνταγµατική ρύθµιση του άρθρου 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, βάσει της οποίας ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν
δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους. Έτσι, στα κριτήρια επιλογής των
υποψηφίων για τηλεργασία θα πρέπει να συµπεριληφθεί η µόνιµη κατοικία ή η µετεγκατάσταση σε αγροτικές, νησιωτικές, αποµονωµένες και γενικά µειονεκτικές περιοχές.
Το άρθρο 26 του νοµοσχεδίου για την παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους των ΟΤΑ των ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών και συγκεκριµένα για την παροχή δωρεάν σίτισης και
καταλύµατος διαµονής από τους ΟΤΑ -όπως προβλέπεται ήδη
για τους εκπαιδευτικούς, το ιατρικό, το παραϊατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας, των νοσοκοµείων, των
ΕΚΑΒ και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώµατος- θα έλεγα ότι είναι αδύναµο, αφού αυτή η παροχή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Θα έπρεπε οι ΟΤΑ να υποχρεούνται προς τούτο,
µε την αυτονόητη αντίστοιχη υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης να καλύψει τη σχετική δαπάνη µε τους αναγκαίους πόρους.
Αναφορικά µε την τροπολογία για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης, αλλάζει το περιεχόµενο του δεύτερου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, καθιερώνεται η γραπτή και προφορική δοκιµασία στην
ενότητα Δηµόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση -δεν υπήρχε µέχρι
τώρα- και η γραπτή δοκιµασία στην ξένη γλώσσα, η άριστη
γνώση της οποίας µέχρι τώρα πιστοποιούνταν µε τον αντίστοιχο
τίτλο.
Οι αλλαγές αυτές προβλέπεται να ισχύσουν από τον επόµενο,
τον επικείµενο διαγωνισµό, τον εικοστό όγδοο . Αυτό προσκρούει
στη συνταγµατική τάξη και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση και της ασφάλειας δικαίου. Εποµένως δεν πρέπει να ισχύσουν από τον επόµενο, τον επικείµενο διαγωνισµό, αλλά από το µεθεπόµενο, όπως
ακριβώς απαιτούν οι συνταγµατικοί κανόνες, οι αρχές, επαναλαµβάνω, της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση και της ασφάλειας δικαίου.
Οι υποψήφιοι, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται,
να υποστούν πρόσθετη ψυχική και σωµατική ταλαιπωρία και να
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υποβληθούν σε πρόσθετες δαπάνες µε την αλλαγή του περιεχοµένου και του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων. Δεν είναι ούτε
νόµιµο ούτε ηθικό.
Καλείστε, κύριε Υπουργέ, να µην παίζετε µε την αγωνία των
υποψηφίων, αλλά και να µη δίνετε λαβή σε εύλογες υποψίες για
πληροφόρηση κάποιων εκ των προτέρων. Καλείστε, λοιπόν, να
τροποποιήσετε τη ρύθµιση και να περιλάβετε µεταβατική διάταξη, ώστε ο νέος τρόπος εισαγωγής να ισχύσει από τον µεθεπόµενο διαγωνισµό.
Συµπερασµατικά, η τηλεργασία µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο
συµπληρωµατικό εργαλείο για τον δηµόσιο τοµέα, όµως, επαναλαµβάνω, δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εργασία.
Και φυσικά δεν θα πρέπει να αποτελέσει µοχλό για την περαιτέρω µείωση του προσωπικού στις δηµόσιες υπηρεσίες, τη µείωση µισθών, την αύξηση του φόρτου εργασίας, την
ελαστικοποίηση του ωραρίου και βέβαια τις απευθείας αναθέσεις, που αποτελούν για την Κυβέρνησή σας την πεπατηµένη,
τον κανόνα. Θα σας παρακολουθούµε και θα σας ελέγχουµε συνεχώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ. Γεώργιος Καµίνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τίτλος του νοµοσχεδίου το
οποίο συζητάµε σήµερα είναι «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας,
διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και
άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και όλοι ξέρουµε
ότι αυτό δεν ισχύει, λόγω της βροχής τροπολογιών από τα
Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Υγείας που κατατέθηκαν µέχρι τώρα και ποιος ξέρει και τι άλλο µάς περιµένει.
Το σχέδιο νόµου στην αρχική διαβούλευση περιείχε αρχικά
µόλις είκοσι άρθρα. Κατά την κατάθεση του νοµοσχεδίου στην
αρµόδια επιτροπή τα άρθρα έγιναν είκοσι επτά και τώρα, αν υπολογίσουµε αθροιστικά τον αριθµό των άρθρων που περιλαµβάνουν όλες τις τροπολογίες, πάµε συνολικά στα εξήντα δύο, υπό
την αίρεση ότι δεν θα προκύψει κάτι καινούργιο.
Τι καταφέρνουµε έτσι; Υπονοµεύουµε τη διαβούλευση στην
ευρύτερη έννοιά της. Πρώτα απ’ όλα τη διαβούλευση ως στάδιο
της προκοινοβουλευτικής διαδικασίας, εκεί δηλαδή που τίθεται
το νοµοσχέδιο υπό την κρίση γενικά της κοινωνίας, και κατά δεύτερο λόγο υποτιµάµε τη διαβούλευση στο κατ’ εξοχήν κέντρο
της, που είναι η ίδια η Βουλή.
Φυσικά ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι αυτό έχει γίνει κατά
κόρον στο παρελθόν και αυτό το γνωρίζουµε όλοι. Εγώ αρνούµαι
να συµβιβαστώ µε αυτή τη συνήθεια. Γιατί; Γιατί και παραβιάζεται
το άρθρο 75 του Συντάγµατος, που επιβάλλει συγκεκριµένα χρονικά όρια για την εισαγωγή για συζήτηση τροπολογιών και προσθηκών, αλλά και η ίδια η Κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία
επαγγελλόµενη την ορθή νοµοθέτηση. Νοµίζω ότι όταν έχεις
κάνει κάτι σηµαία σου και έρχεσαι ο ίδιος εκ των υστέρων και το
υπονοµεύεις µε τέτοιον κυνισµό, τότε η ζηµιά που επιφέρεις είναι
διπλή. Και θα πρέπει πάντοτε η Αντιπολίτευση να διαµαρτύρεται
σε αυτές τις συνήθειες, γιατί έτσι αποφεύγει ή µάλλον τουλάχιστον αποσοβεί τον κίνδυνο να εθιστούµε κάποια στιγµή όλοι µε
αυτή τη συνήθεια, µε έναν µιθριδατισµό σε αντικοινοβουλευτικές
πρακτικές, οι οποίες ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Προσπαθώντας να βάλω, λοιπόν, σε µια τάξη τα ζητήµατα, θα
αναφερθώ στο θέµα της τηλεργασίας και θα κάνω στη συνέχεια
έναν σύντοµο σχολιασµό για την τροπολογία που αφορά την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και την κινητικότητα και στο
τέλος θα εκφράσω κάποιες γενικότερες σκέψεις για τα θέµατα
της δηµόσιας διοίκησης.
Ως προς την τηλεργασία, η ανθρωπότητα πράγµατι προσπαθεί
εδώ και ενάµιση χρόνο να οριοθετήσει αυτό που βιώνει από το
απρόοπτο ξέσπασµα της πανδηµίας και προσπαθεί να το οριοθετήσει κάπως µέσω της επιστήµης και της τεχνολογίας. Η µεν
επιστήµη δηµιούργησε το εµβόλιο, που είναι το πιο ισχυρό όπλο
που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον πλανήτη για την ανάσχεση της
πανδηµίας. Η δε τεχνολογία επιτάχυνε την ψηφιακή µετάβαση,
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µέσω της ραγδαίας διάδοσης του ηλεκτρονικού εµπορίου, της
ψηφιοποίησης των συναλλαγών και των διαδικασιών, της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης. Μέσα σ’ αυτόν τον ενάµιση
χρόνο έγιναν τεράστια βήµατα. Έννοιες που φάνταζαν µέχρι
πρότινος µακρινές τώρα πια αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι
της καθηµερινότητας. Η τηλεργασία ειδικότερα και η τηλεκπαίδευση ήρθαν για να µείνουν, αλλά µε ποιους όρους;
Η τηλεργασία αναφέρεται πια σχεδόν σε κάθε κείµενο πολιτικής, είτε σε επίπεδο διεθνών ευρωπαϊκών οργανισµών είτε στην
ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία, µετασχηµατίζει αποφασιστικά τον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας, διευκολύνει την ευελιξία
στην παροχή της εργασίας, που δεν συναντά πια χωρικούς περιορισµούς, και επιβεβαιώνει µε τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο
ότι ζούµε πια σε έναν πλήρως διασυνδεδεµένο κόσµο.
Η παγκοσµιοποίηση σήµερα πια δεν αφορά µόνο την ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου, αλλά και την ελευθερία κίνησης της
εργασίας. Και σε εµάς επιβλήθηκε και επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις
λόγω του lockdown. Τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας
κλήθηκαν να προσαρµοστούν σε µια αχαρτογράφητη συγκυρία,
χωρίς σαφή θεσµικά εργαλεία.
Γι’ αυτό και εµείς ταχθήκαµε υπέρ της ύπαρξης ενός θεσµικού
πλαισίου που να ρυθµίζει την τηλεργασία και να βασίζεται σε κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ’ όλα, ότι αποτελεί σε συνθήκες
κανονικότητας πάντα δικαίωµα του δηµοσίου υπαλλήλου και όχι
υποχρέωση, ότι δεν επηρεάζει στο παραµικρό τις µισθολογικές
απολαβές και τα εργασιακά δικαιώµατα, ότι δεν προκαλεί ανισότητες ανάµεσα σε τηλεργαζόµενους και µη, ότι εξασφαλίζονται
πλήρως τα προσωπικά δεδοµένα και βεβαίως ότι εξασφαλίζεται
και η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας. Τέλος, ότι η τηλεργασία δεν πρέπει να εκφυλιστεί σε µια
αποµόνωση ανεπιθύµητων από τη διοίκηση υπαλλήλων ή σε κοινωνικό αποκλεισµό ατόµων µε αναπηρία.
Το παραπάνω σχέδιο νόµου ανταποκρίνεται στους παραπάνω
άξονες; Εν µέρει ναι. Αποτελεί ένα πρώτο βήµα, επιφυλακτικό,
αλλά πάντως σε µια γενικότερα θετική κατεύθυνση, γι’ αυτό και
θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση είναι σωστή η κατεύθυνση της προηγούµενης γνωµοδότησης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 19, που θα ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Υπάρχουν µείζονα ζητήµατα, που αφορούν
το σύστηµα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας που εισάγει
η περίπτωση δ του άρθρου 5 ή η δυνατότητα χρήσης κάµερας
όχι µόνο για τις τηλεδιασκέψεις, αλλά και για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζόµενου.
Πιστεύουµε έτσι ότι η γνωµοδότηση της αρχής θα καθησυχάσει όποιους εύλογους φόβους έχουν διατυπωθεί σχετικά µε την
προστασία των δικαιωµάτων στην ιδιωτικότητα και την οικογενειακή ζωή αυτού που εργάζεται στο δηµόσιο.
Προς τη θετική κατεύθυνση, επίσης, είναι και η εξαγγελία του
Υπουργείου για τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης µε τη «MICROSOFT» για την ενίσχυση και βελτίωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε η µετάβαση στο νέο καθεστώς τηλεργασίας να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο οµαλή και χωρίς αποκλεισµούς.
Υπάρχουν κάποια ζητήµατα του νοµοσχεδίου που χρήζουν,
όµως, περαιτέρω νοµοτεχνικής βελτίωσης, τµήµα των οποίων
αποτελούν οι προτάσεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας των Ατόµων µε Αναπηρία, τις οποίες εµείς υιοθετήσαµε µε την κατάθεση
ξεχωριστής τροπολογίας και αφορούν: πρώτα απ’ όλα, την αποδοχή του αιτήµατος τηλεργασίας δηµοσίων υπαλλήλων µε αναπηρία ή των γονέων τους, των φυσικών, θετών αναδόχων, των
δικαστικών συµπαραστατών των ατόµων µε αναπηρίες ή συζύγων ατόµων µε αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%,
τον διπλασιασµό του χρονικού ορίου τηλεργασίας για τα άτοµα
µε αναπηρία από τις σαράντα τέσσερις στις ογδόντα οκτώ ηµέρες κατ’ έτος, κατά την παροχή του σταθµού τηλεργασίας να
λαµβάνονται όλες οι αναγκαίες πρόνοιες προσβασιµότητας.
Εκτός από αυτά, προτείνουµε και κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Στο άρθρο 8, οι προβλεπόµενες σαράντα τέσσερις ηµέρες τηλεργασίας να µην παρέχονται ανά τρίµηνο, αλλά να
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αυξηθούν και να παρέχονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Στο άρθρο 13, η απόφαση του προϊσταµένου της διεύθυνσης
που καθορίζει τις θέσεις τηλεργασίας να είναι αιτιολογηµένη, επίσης, ένα θέµα που αφορά τον δηµόσιο τοµέα και ιδιαίτερα την
αξιολόγηση και την κινητικότητα.
Σχετικά, επίσης, µε τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης διάβασα
προσεκτικά την τροπολογία που αφορά τα νέα µαθήµατα. Και
αναρωτιέµαι. Από τη στιγµή που οι εξετάσεις για τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης θα διεξαχθούν τον Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και
ουσιαστικά αιφνιδιάζονται οι υποψήφιοι, αφού προστίθεται νέα
ύλη, τι θα κοστίσει στο Υπουργείο να διεξαχθεί ο επόµενος διαγωνισµός µε το υφιστάµενο σύστηµα;
Πρόκειται για βιασύνη που προκαλεί απορία, παραβιάζει την
αρχή της προβλεψιµότητας της διοικητικής δράσης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη.
Πιστεύω στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Πιστεύω
στην αναβάθµιση. Χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία να εµπλουτιστεί το διοικητικό συµβούλιο µε νέα µέλη, υψηλού επιπέδου.
Όµως, έχετε µια τάση να αλλάζετε διαρκώς τους κανόνες του
παιχνιδιού και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να αιφνιδιάζετε. Η
µεγαλύτερη επανάσταση που έχουµε να κάνουµε ως χώρα είναι
η τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού από όλους µέσα σε ένα
πλαίσιο εµπιστοσύνης.
Θα ήθελα, τέλος, να αναφερθώ -επειδή γενικεύσαµε κάπως τη
συζήτηση, και καλό ήταν, στην επιτροπή µας- για το θέµα των
µεγάλων µεταβολών που εκκρεµούν αυτή τη στιγµή, γιατί µέχρι
σήµερα αποσπασµατικές προσπάθειες έχουµε δει και επίσης
αποσπασµατικές είναι και οι διαρκείς µεταβολές που φέρνετε
στο σύστηµα κινητικότητας και στην αξιολόγηση.
Στο θέµα της αξιολόγησης πρέπει να έρθει ένα νέο σύστηµα
ολοκληρωµένο και να συµφωνηθεί µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις, γιατί θα πρέπει να ισχύσει σε βάθος χρόνου. Δεν θα το
εφαρµόσετε κανονικά µόνο εσείς και δεν πρέπει να µεταβάλλεται
και αυτό διαρκώς µέσα στον χρόνο.
Στο δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκα και στο οποίο αναφέροµαι πάρα πολύ συχνά είναι το ότι πρέπει να προχωρήσουµε στο
θέµα µιας γνήσιας αποκέντρωσης, να ενδυναµώσουµε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι απλώς να ξεκαθαρίσουµε
τις αρµοδιότητες, αλλά επίσης να µεταφέρουµε και την πρόβλεψη και την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας, όλα
αυτά να περάσουν στην αρµοδιότητα των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κάθε µεταρρύθµιση τέτοιας εµβέλειας αποτελεί ένα τεράστιο
εγχείρηµα. Το τελευταίο σοβαρό εγχείρηµα ήταν ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο οποίος προέβλεπε και κάτι σηµαντικό. Προέβλεπε και
ένα σύστηµα αξιολόγησης της εφαρµογής των διατάξεών του,
το οποίο ποτέ δεν έγινε.
Αντ’ αυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ προτίµησε να έρθει να µεταβάλει το
εκλογικό σύστηµα. Εδώ ισχύουν όλα αυτά που είπα για τους κανόνες του παιχνιδιού. Και έρχεστε εσείς εκ των υστέρων και αυτό
το οποίο ουσιαστικά πάτε να µεταρρυθµίσετε είναι πάλι οι κανόνες του παιχνιδιού, ενώ αυτό που εκκρεµεί είναι η ουσία.
Είναι βέβαια µεγάλη µεταρρύθµιση, αλλά υπάρχουν ίσως τρόποι να γίνει µε έναν σταδιακό και ίσως καλύτερο τρόπο. Αυτό
ήταν µια άποψη που είχα εκφράσει επανειληµµένα στην Κεντρική
Ένωση των Δήµων Ελλάδος κατά τη διάρκεια της εποχής των
µνηµονίων, που το τελευταίο το οποίο σκεφτόντουσαν πολλοί
ήταν οι µεταρρυθµίσεις, ενώ τότε έπρεπε να προχωρήσουµε στις
µεταρρυθµίσεις.
Είπα τότε, από τη στιγµή που ίσως τροµάζει το ενδεχόµενο
µιας τόσο µεγάλης µεταρρύθµισης στο θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προχωρήσουµε σε πιλοτικές µεταρρυθµίσεις, γιατί
τότε είχαν αρχίσει κάποιοι δήµοι να µπαίνουν «στο κόκκινο» από
οικονοµική άποψη. Ήταν οι δήµοι χρεωµένοι και εκεί η επιτήρηση
που είχε επιβληθεί ήταν πολύ πιο έντονη.
Εποµένως είπα τότε γιατί να µη βάλουµε και κάποιους δήµους
«στο πράσινο» µε κάποια κριτήρια. Όταν έλεγα «στο πράσινο»,
φυσικά δεν υποψιαζόµουν ότι θα γίνω µετά Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής και ότι θα ανοίξει και η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ.
Είχα απλώς υπ’ όψιν µου ότι πρέπει να µπουν σε µια υψηλότερη
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ταχύτητα κάποιοι δήµοι, µε κάποια κριτήρια. Είπα κάποια κριτήρια: δήµοι οι οποίοι βελτιώνουν την οικονοµική τους κατάσταση,
δήµοι οι οποίοι υπηρετούν τα δάνειά τους στις τράπεζες, προβαίνουν σε οικονοµίες κλίµακας, έχουν υψηλούς δείκτες απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ.
Σε αυτούς τους δήµους, λοιπόν, θα µπορούσαν σιγά σιγά να
αρχίσουν να αφαιρούνται έλεγχοι, να εκχωρούνται περισσότερες
αρµοδιότητες και να µπορεί πλέον η πολιτεία να κρίνει και να
αξιολογήσει το πώς θα µπορούσε να προχωρήσει ένα σύστηµα
µιας πραγµατικής αποκέντρωσης και ενδυνάµωσης της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήταν µια περίοδος δοκιµασίας για όλους, η οποία θα αποτελούσε και κίνητρο για τους άλλους δήµους να προβούν σε αυτές
τις αλλαγές, σε αυτές τις βελτιώσεις στη λειτουργία τους, ούτως
ώστε να µπορέσουν και αυτοί να ανασάνουν από τον ασφυκτικό
έλεγχο του κράτους ή από την πανταχού παρουσία της κεντρικής
εξουσίας, η οποία ουσιαστικά δεν αφήνει ακόµα την αυτοδιοίκηση να αναπτύξει στον πλησιέστερο δυνατό βαθµό τις δυνατότητές της. Και χωρίς µια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα
έχουµε ποτέ βέβαια και επιτελικό κράτος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 11 Ιουνίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 848/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου
(Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Είναι τα 110 εκατοµµύρια ευρώ του σχεδίου “Ελλάδα 2.0” αρκετά για αντιπληµµυρικά έργα σε Κρήτη, Δυτική
Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία;».
2. Η µε αριθµό 837/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Υλοποίηση κυβερνητικού σχεδιασµού για την υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ».
3. Η µε αριθµό 838/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Αγνοούνται οι θέσεις µελισσοκοµικών συλλόγων, συνεταιρισµών, της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μελιού και της
Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Μελισσοκοµίας στην απόφαση για τη λειτουργία του “Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού Μητρώου”».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 854/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Μέτρα
στήριξης αυτοαπασχολούµενων επιχειρηµατιών».
2. Η µε αριθµό 839/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Παραχώρηση ακινήτων δηµοσίου στον
Δήµο Ηρακλείου».
3. Η µε αριθµό 855/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα στήριξης αυτοαπασχολούµενων επιχειρηµατιών».
4. Η µε αριθµό 844/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
A’ Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Άνιση
µεταχείριση δικαιούχων συντάξεων ορφανών τέκνων και χηρείας».
5. Η µε αριθµό 857/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Επέκταση ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας
οδηγών τουριστικών λεωφορείων».
6. Η µε αριθµό 845/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Όλυµπος: η Κυβέρνηση εξετάζει την εγκατάσταση βιοµηχανικών αιολικών σταθµών».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5213/536/22-3-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Τρίκαλα: καταστροφή τµήµατος
του ποταµού Αγιαµονιώτη».
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Δελής εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μεγάλη µέρα σήµερα, απεργιακή. Και από τούτο εδώ το Βήµα
χαιρετίζουµε µε περηφάνια τις χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα
που δίνουν µια ηχηρή απάντηση στο προκλητικό, αντεργατικό τερατούργηµα που έφερε στη Βουλή η Κυβέρνηση. Ενώνουµε τη
φωνή µας µαζί τους και λέµε στην Κυβέρνηση: Αποσύρετε τώρα
τον νόµο σας! Έτσι και αλλιώς, οι αγώνες της εργατικής τάξης θα
τον στείλουν εκεί που πρέπει, στα σκουπίδια!
Από τούτο εδώ το Βήµα, επίσης, καταγγέλλουµε τη δικαστική
απόφαση που κατ’ απαίτηση Κυβέρνησης και εφοπλιστών έβγαλε
παράνοµη τη σηµερινή απεργία των ναυτεργατών! Παράνοµη µια
απεργία που έχει προκηρυχθεί εδώ και δέκα µέρες; Παράνοµη µια
απεργία για ένα τέτοιο αντεργατικό νοµοσχέδιο, που τσακίζει τη
ζωή των εργαζοµένων; Σκεφτείτε, δηλαδή, τι έχει να γίνει µετά την
ψήφιση του νοµοσχεδίου!
Όµως, όσοι νοµίζουν ότι µε κάτι τέτοια θα υποτάξουν τους εργαζόµενους είναι γελασµένοι και ανιστόρητοι. Το δείχνει και η σηµερινή µεγάλη απεργία στα λιµάνια και σε όλους τους χώρους
δουλειάς.
Στο νοµοσχέδιο τώρα. Στην πραγµατικότητα αυτό για την τηλεργασία στο δηµόσιο, αν και ξεχωριστό νοµοθέτηµα, ουσιαστικά
αποτελεί τµήµα του άλλου, του µεγάλου αντεργατικού νοµοσχεδίου, όπου υπάρχουν και οι διατάξεις για την τηλεργασία στον
ιδιωτικό τοµέα.
Και µολονότι στο «νοµοσχέδιο Χατζηδάκη», όπως έχει ονοµαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ επιλέγουν υψηλούς αντιπολιτευτικούς
τόνους -µόνο στη Βουλή, είναι αλήθεια γιατί, κατά τα άλλα, τα στελέχη τους την υπονοµεύουν ανοιχτά την απεργία-, για το σηµερινό
νοµοσχέδιο ακολουθούν µία διαφορετική τακτική, όπως λίγο πολύ
και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το µεν ΚΙΝΑΛ δηλώνει ανοιχτά ότι το
ψηφίζει επί της αρχής, δηλαδή επί της ουσίας, ο δε ΣΥΡΙΖΑ ταλαντεύεται µε αµηχανία, χωρίς πάντως ούτε αυτός να αµφισβητεί
την ουσία του.
Ας προβληµατιστεί ο κόσµος γι’ αυτή τους τη στάση για νοµοθετήµατα τα οποία εντάσσονται στην ίδια πολιτική και υπηρετούν
την ίδια στρατηγική, τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, την
οποία άλλωστε υπηρέτησαν ως κυβερνήσεις και µε µεγάλη µαστοριά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Όµως, αυτή η στρατηγική, η καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα,
όπως δείχνει κάθε µέρα και η ζωή, αποτελεί και τη βασική αιτία
για τον αντεργατικό χαρακτήρα οποιουδήποτε µέτρου λαµβάνεται
στο όνοµά της, µιας που -και όπως το ζουν οι εργαζόµενοι- όταν
η πλευρά αυτού του νοµίσµατος, της ανταγωνιστικότητας, γράφει
«µεγάλη κερδοφορία», στην άλλη γράφει πάντα «µεγάλη εκµετάλλευση εργασιακή» και όσο αυξάνει η µία τόσο αυξάνει και η άλλη.
Αυτή την ίδια στρατηγική της ανταγωνιστικότητας υπηρετεί και
η τηλεργασία στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς αυξάνει την ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων µέσω του
ευέλικτου, µα κυρίως µέσω του απλήρωτου χρόνου εργασίας. Ή
όπως το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2002 στο πρώτο
της ακόµα φιρµάνι για την τηλεργασία: «Αυτή συµβάλλει ώστε οι
επιχειρήσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές», ποτέ δεν τις ξεχωρίζει τις
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επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, «να εκσυγχρονίζουν την οργάνωση της εργασίας συµπεριλαµβάνοντας διευθετήσεις για την
ελαστική εργασία, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την πραγµατοποίηση της αναγκαίας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας.». Με λίγα λόγια δηλαδή, και ζωή και δουλειά «λάστιχο».
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΕΒ, οι
τραπεζίτες, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι απαιτούν την καθιέρωση
της τηλεργασίας. Και τώρα µε την πανδηµία, να, βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν για να το πετύχουν. Ό,τι, λοιπόν, αντιλαϊκό
έρχεται ως έκτακτο µέτρο λόγω της πανδηµίας πολύ πολύ γρήγορα το βλέπουµε να παγιώνεται και να µονιµοποιείται.
Μάλιστα, δεκαέξι µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας και
την πρώτη ΠΝΠ τον Μάρτη του 2020 που επέβαλε την πλατιά
εφαρµογή της τηλεργασίας -στο δηµόσιο δε το ποσοστό της τηλεργασίας ξεπέρασε και το 30%- επιβεβαιώνεται αυτό που είπαµε από την πρώτη στιγµή από τότε, ότι τόσο η τηλεργασία όσο
και µια σειρά άλλα αντεργατικά µέτρα που ενεργοποιήθηκαν
γρήγορα γρήγορα, µε πρόσχηµα την έκτακτη κατάσταση, στην
πραγµατικότητα ήρθαν για να µείνουν στη ζωή των εργαζοµένων
και µετά την πανδηµία. Ακριβώς όπως έγινε, δηλαδή, και στο µακρινό για τους νεότερους 1990, µε τη µερική απασχόληση και τα
ελαστικά ωράρια.
Τι λέγανε τότε οι κυβερνήσεις όταν τα ψήφιζαν; Ότι τάχα αυτά
θα ήταν σε προαιρετική βάση, όχι υποχρεωτικά, ότι θα βοηθούσαν αυτούς που θέλουν απλώς ένα εισόδηµα συµπληρωµατικό,
ένα χαρτζιλίκι ας πούµε, ότι θα βοηθούσε τα νέα ζευγάρια και
τις γυναίκες να προσέχουν τα παιδιά τους και άλλα τέτοια χαριτωµένα.
Τι βλέπουµε µετά από τριάντα χρόνια; Τη µερική απασχόληση
να έχει όχι µόνο καθιερωθεί, µα και να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη νέα γενιά και µάλιστα σε εκείνους τους κλάδους
που γνωρίζουν και τη µεγαλύτερη ανάπτυξη: τουρισµός,
εστίαση, εµπόριο.
Σύµφωνα δε µε την ΕΛΣΤΑΤ, η µεγάλη πλειοψηφία των νέων
συµβάσεων εργασίας που υπογράφονται είναι πια συµβάσεις µερικής απασχόλησης και στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα.
«Με ένα σµπάρο δυο τρυγόνια» για το κεφάλαιο: και κατάργηση
της σταθερής κανονικής εργασίας και ανακύκλωση ταυτόχρονα
της ανεργίας και της φτώχειας, για να µη χαλάει και εκείνη η κρίσιµη κοινωνική συνοχή.
Μα µήπως δεν ακούγονταν και τα ίδια και πριν από µερικά χρόνια για τη λεγόµενη «διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου» και σήµερα ακούγονται πια σαν υπουργικά ανέκδοτα για τις ελιές; «Μη
φοβάστε», έλεγαν στους εργαζόµενους. «Ο καθένας θα φτιάχνει
το δικό του ωράριο εργασίας κατά πώς θέλει και τον βολεύει.».
«Σας συµφέρει», έλεγαν στους εργαζόµενους, «η διευθέτηση.».
Και πού φτάσαµε µετά την ψήφιση από το ΠΑΣΟΚ του νόµου το
2011, ενός νόµου που θυµίζουµε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τον διατήρησε;
Να έρχεται σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται να καταργήσει το οκτάωρο, για να το αντικαταστήσει µε το δεκάωρο,
παρακαλώ, και τις δωρεάν υπερωρίες για τους εργοδότες.
Κάπως έτσι, λοιπόν, µε τον ίδιο παραπλανητικό τρόπο ανοίγονται πάντα οι νέοι αντεργατικοί δρόµοι και όλα όσα έρχονται τάχα
ως έκτακτα και προσωρινά πολύ γρήγορα γίνονται τακτικά και
µόνιµα. Το ίδιο ακριβώς πάει να γίνει και µε την τηλεργασία.
Ας δούµε εδώ τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης. Κατ’ αρχάς,
η Κυβέρνηση προβάλλει το φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωµα,
λέει, της τηλεργασίας µέσω της µείωσης των µετακινήσεων.
Είναι απλά πρόσχηµα, καθώς είναι η ίδια Κυβέρνηση και η ίδια
πολιτική η οποία θυσιάζει ακόµα και περιοχές «NATURA» στον
βωµό των καπιταλιστικών κερδών, σπέρνει µε ανεµογεννήτριες
παρθένα δάση και βουνά, κάνει πως δεν βλέπει την ατµοσφαιρική
ρύπανση στη δυτική Θεσσαλονίκη και το Θριάσιο και φτάνει να
αυξάνει την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και έπεται συνέχεια. Δεν τα λες και πολύ φιλοπεριβαλλοντικά όλα αυτά.
Το βασικό, όµως, αν και αµυντικό κατά βάση, κυβερνητικό επιχείρηµα είναι άλλο: Ο οικειοθελής χαρακτήρας, λέει, της εργασίας
για τους εργαζόµενους και επιπρόσθετα µαζί ένα θετικό, τα περίφηµα οφέλη που προσφέρει η τηλεργασία στους εργαζόµενους.
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Έρχεται, όµως, εκείνο το άρθρο 7 στην παράγραφο 3 και λέει
τα εξής: «Σε περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας και έκτακτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί
την πρόταση του φορέα για τηλεργασία.». Άντε να το καταλάβω
για τον κίνδυνο της δηµόσιας υγείας. Για τις έκτακτες, όµως,
συνθήκες και ανάγκες; Ποιος αλήθεια τις ορίζει ως τέτοιες; Το
λέει παρακάτω το άρθρο 19. Ο Υπουργός των Εσωτερικών µαζί
µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κατά περίπτωση
αρµόδιο Υπουργό θα βγάζουν, λέει, µια κοινή υπουργική απόφαση και απλά θα ανακοινώνουν και θα ορίζουν κατά το δοκούν
τις έκτακτες συνθήκες και ανάγκες.
Με συγχωρείτε, εσείς αυτό το λέτε «οικειοθελή χαρακτήρα»,
«οικειοθελή εφαρµογή της τηλεργασίας»; Γιατί αυτό νοµίζουµε
ότι λέγεται αλλιώς, είναι τα «παραθυράκια» του νόµου για να επιβάλλεται και να γενικεύεται η τηλεργασία.
Την ίδια βέβαια µικρή αξία έχουν και οι διατάξεις των άρθρων
8 και 9, για τους χρονικούς και ποσοτικούς περιορισµούς της τηλεργασίας, οι οποίοι µπορούν πολύ εύκολα να παρακάµπτονται,
καθώς πάλι στο άρθρο 19 «δύνανται να αναπροσαρµόζονται το
χρονικό διάστηµα καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του
φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό
καθεστώς τηλεργασίας». Το ποσοστό µάλιστα των υπαλλήλων
προς τηλεργασία µπορεί και να διπλασιαστεί, να φτάσει από το
25% στο 50% σε κάθε υπηρεσία. Κι όλα αυτά µε µια απλή απόφαση ενός προϊσταµένου. Δεν το λέµε εµείς, δεν το λέµε εµείς,
το δήλωσε και ο κύριος Υπουργός προχθές στην επιτροπή, λέγοντας επί λέξη: «Γιατί εγώ σας το λέω από τώρα, θέλω να υπάρχει µία ευελιξία», είπε, «στον διευθυντή να πάρει µια απόφαση.».
Μετά από αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο χαρακτηρισµός της τηλεργασίας ως οικειοθελούς παραµένει µεν, αλλά
µόνο ως κατ’ ευφηµισµόν. Όσο για τα οφέλη και την ισορροπία
επαγγελµατικής και ιδιωτικής οικογενειακής ζωής που φέρνει η
τηλεργασία δήθεν, τι να πούµε; Την έζησαν αυτή την ισορροπία
χιλιάδες µικροµάνες µέσα στα σπίτια τους, όταν αναγκάστηκαν
στο διάστηµα της καραντίνας να τηλεργάζονται µε τα µωρά τους
κρεµασµένα στον λαιµό τους και τα µικρά τους παιδιά στα πόδια
τους. Αντί να µεριµνήσετε για ένα σύγχρονο δίκτυο βρεφονηπιακών παιδικών σταθµών που να καλύπτουν όλες τις σηµερινές
ανάγκες των νέων ζευγαριών, τους τάζετε τα απατηλά οφέλη της
τηλεργασίας. Όπως την έζησαν αυτή την ισορροπία -λέµε τώρακαι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που σήκωσαν µονάχοι τους
και µε δικά τους, παρακαλώ, προσωπικά έξοδα το βάρος της τηλεκπαίδευσης χιλιάδων παιδιών, όταν το κράτος δεν κουνούσε
ούτε το δαχτυλάκι του για να τους βοηθήσει, βγάζοντας µονάχα
εγκυκλίους και ανακοινώσεις για κλεισίµατα σχολείων.
Καλό είναι όσοι εύκολα και άκριτα συναινούν στην τηλεργασία
να προσέξουν αυτό που είπε ο κ. Νίκας, Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου και στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, ότι όλος ο τεχνολογικός εξοπλισµός της τηλεργασίας πρέπει να αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του εργαζόµενου, χωρίς καµµία υποχρέωση και ευθύνη του κράτους.
Μα, µήπως αυτό δεν έγινε και πράξη µέσα στην καραντίνα,
όταν χιλιάδες εργαζόµενοι διατάχθηκαν σε τηλεργασία, χωρίς
καν το κράτος να τους ρωτήσει αν έχουν τον απαιτούµενο τεχνολογικό εξοπλισµό για µια τέτοια εργασία; Στο άρθρο 12 µάλιστα
το λέει και ανοιχτά: «Ο υπάλληλος δύναται», προς το παρόν δύναται, «εφόσον το επιθυµεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του
τεχνολογικού εξοπλισµού.». Όλοι βέβαια καταλαβαίνουν τι σηµαίνει αυτό. Μόνο να σκεφτεί κανείς µε τι παµπάλαιους υπολογιστές δουλεύουν οι περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες και τότε
θα καταλάβει ότι το πάνε σιγά σιγά, ώστε το βάρος του εξοπλισµού να βαραίνει τον τηλεργαζόµενο.
Επίσης, στο άρθρο 11 λέει ότι ο υπάλληλος οφείλει -ακούστε,
ο υπάλληλος!- να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόµενος χώρος τηλεργασίας πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές και συνάδει µε τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Τι είναι τώρα αυτά; Εκτός από το οικονοµικό βάρος και ατοµική ευθύνη; Ατοµική ευθύνη ακόµα και για τις συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας στην εκτέλεση µιας εργασίας; Ο εργοδότης καµµία
ευθύνη;
Αν πάµε δε και στο ζήτηµα της προστασίας των προσωπικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεδοµένων, εκεί είναι που µας ζώνουν τα φίδια. Δεν είναι µόνο
το επίσηµο φακέλωµα µε τη βούλα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οδηγίες που όλοι σας τις ψηφίζετε, είναι και αυτό το
πρόσφατο παρελθόν της Κυβέρνησης στο θέµα που είναι εξαιρετικά βεβαρηµένο. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η «CISCO»
έχει τη δυνατότητα και το δικαίωµα από τη σύµβαση που υπέγραψε µαζί της η Κυβέρνηση να συλλέγει και να αξιοποιεί δεδοµένα χρήσης από την τηλεκπαίδευση χιλιάδων µαθητών και
εκπαιδευτικών. Για ποια ακριβώς προστασία προσωπικών δεδοµένων µάς µιλάτε;
Αν πάµε δε και στο νοµοσχέδιο, τότε όλα τα συστήµατα παρακολούθησης του εργαζόµενου µπορούν να τεθούν σε λειτουργία,
αρκεί ο φορέας να το θεωρεί ανάλογο -λέει- του σκοπού, κάτι
που κατέκρινε στην επιτροπή προχθές και ο ίδιος ο Προέδρος
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, ο κ. Μενουδάκος.
Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο νοµοσχέδιο αφαιρέθηκε
αυτό που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο, το οποίο έλεγε ότι για τα
συστήµατα παρακολούθησης -για την κάµερα δηλαδή, για να καταλαβαινόµαστε- είναι απαραίτητη όχι µόνο η προηγούµενη ενηµέρωση του τηλεργαζόµενου, αλλά και η συγκατάθεσή του. Αυτό
αφαιρέθηκε. Δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο.
Πάµε στο περιβόητο δικαίωµα αποσύνδεσης. Φυσικά και το
υποστηρίζουµε αυτό το δικαίωµα ως βασικό και αδιαπραγµάτευτο εργασιακό δικαίωµα. Για να γίνεται πράξη, όµως, αυτό το
δικαίωµα πρέπει να υποχρεώνεται πρώτα και κύρια ο όποιος εργοδότης να αποσυνδέει πρώτα αυτός την πρόσβαση του εργαζόµενου στα αρχεία και στις εφαρµογές της τηλεργασίας, µε
φραγές στο λογισµικό και στα ηλεκτρονικά µηνύµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα-δύο λεπτά και από τη δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Διαφορετικά, όπως έδειξε και η πείρα της πανδηµίας, πολλοί
διευθυντές και προϊστάµενοι δεν χαµπαριάζουν και τόσο από
ωράρια και ακατάλληλες ώρες. Και µάλιστα, µε τον πέλεκυ της
αξιολόγησης του προϊσταµένου, που τον κρατάει ο προϊστάµενος πάνω από το κεφάλι των υπαλλήλων, πείτε µου τώρα εσείς
τι θα έχει αυτό το δικαίωµα αποσύνδεσής τους.
Υπάρχουν οφέλη, άραγε, από την τηλεργασία; Ασφαλώς. Όχι,
όµως, για τους εργαζόµενους, αλλά για τους µεγάλους εργοδότες, είτε τους ιδιώτες είτε το δηµόσιο. Κατ’ αρχάς, µε τη µεγάλη
εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών. Το πιο σηµαντικό εργοδοτικό όφελος, όµως, είναι άλλο. Είναι η απογείωση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων µε τηλεργασία. Γιατί η εργασία,
ξέρετε, µορφή µπορεί να αλλάζει και αλλάζει στο έδαφος των
κατά καιρούς τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό, όµως, που δεν αλλάζει στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής είναι
η εκµεταλλευτική της ουσία. Ίσα ίσα που µε την τηλεργασία η
εκµετάλλευση των εργαζοµένων και αυξάνει και βαθαίνει. Άρα
να γιατί µε την τηλεργασία τα καπιταλιστικά κέρδη αβγαταίνουν.
Πώς, λοιπόν, να µην τρίβουν τα χέρια τους οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι σε όλους τους κλάδους;
Αυτοί, όµως, που πρέπει να ανησυχούν από τη θεσµοθέτησή
της είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και να µην υποτιµήσουν τις συνέπειες της τηλεργασίας στη ζωή τους και τα δικαιώµατά τους.
Γιατί καταργεί κάθε διάκριση ανάµεσα στον εργάσιµο και µη εργάσιµο χρόνο. Γιατί αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας.
Επεκτείνει το ωράριο, την απλήρωτη δουλειά. Γιατί όχι µόνο δεν
εξισορροπούνται, όπως διακηρύσσετε και διακινείτε, µα συγχωνεύονται τελικά και τελικά χάνονται τα όρια της προσωπικής, οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Γιατί αποµονώνει τον
εργαζόµενο από τον χώρο δουλειάς και από τους συναδέλφους
του, µε αποτέλεσµα να µπαίνουν εµπόδια στην κοινωνική του, τη
συνδικαλιστική του δράση και να υπονοµεύεται ακόµα και ο ίδιος
ο κοινωνικός χαρακτήρας της ανθρώπινης εργασίας, το θεµέλιο
δηλαδή του πολιτισµού. Γιατί οξύνονται τα µυοσκελετικά προβλήµατα, εντείνονται η νοητική και οπτική κόπωση, χωρίς καν όλα
αυτά να λογίζονται και ως επαγγελµατικές ασθένειες.
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Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία. Το ζήτηµα είναι πώς αξιοποιείται
και σε όφελος τίνος αξιοποιείται. Η τεχνολογία και η εκτόξευση
της παραγωγικότητας της εργασίας, όλα αυτά, σήµερα φωνάζουν ότι και µπορεί και πρέπει να λιγοστεύει ο ανθρώπινος µόχθος των πολλών. Μπορεί, δηλαδή, να µειωθεί δραστικά ο
εργάσιµος χρόνος.
Εσείς, όµως, αλλά και όλοι όσοι στηρίζετε και υπηρετείτε αυτό
το σύστηµα τι κάνετε; Κάνετε το ακριβώς αντίθετο. Αυξάνετε τα
εργασιακά ωράρια και µάλιστα χωρίς πληρωµή και φέρνετε και
την τηλεργασία, για να βαθύνει ακόµα περισσότερο και η ευελιξία και η εκµετάλλευση. Θέλετε, λοιπόν, να αξιοποιήσετε την τεχνολογία; Πολύ ωραία. Αφήστε κατά µέρος την τηλεργασία και
ψηφίστε τώρα το επτάωρο, πενθήµερο, τριανταπεντάωρο. Τώρα
όµως. Γιατί αυτή είναι η πραγµατική πρόοδος.
Φυσικά καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση, ο συνάδελφος
κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, «όταν έχεις καεί µε τον χυλό, φυσάς και το γιαούρτι», λέει µια παροιµία. Έτσι, λοιπόν, θέλω να ξέρετε µια εντύπωση που έχουµε εµείς. Όταν ακούµε για µεγαλόπνοα σχέδια
που θα δώσουν λύσεις σε προβλήµατα, έχουµε µάθει από τη µία
να κρατάµε πολύ µικρό καλάθι και από την άλλη να ψάχνουµε
ποιον λάκκο έχει η φάβα. Κρατάµε µικρό καλάθι γιατί; Γιατί χρόνια -όχι εσείς προσωπικά, οι κυβερνήσεις σας- µας φλοµώσατε
µε ψέµατα. Και δυσπιστία γιατί; Γιατί τελευταία µε όσα αντισυνταγµατικά ψηφίζετε πραγµατικά σάς έχει φοβηθεί το µάτι µας.
Έχουµε φοβηθεί, έχουµε τροµάξει.
Κι επειδή πάντα η Ελληνική Λύση και στοιχειοθετεί µε επιχειρήµατα τα όσα λέει και αφού σήµερα συζητάµε για µια τεχνολογική αναβάθµιση -έτσι τη λέµε-, θα σας διαβάσω µία δήλωση του
2013. Ακούστε, κύριε Βορίδη. Δήλωση: «Μπορώ σήµερα να υποσχεθώ ότι θα έχουµε δωρεάν Wi-Fi, ασύρµατο ίντερνετ, σε όλη
την Ελλάδα σε έναν χρόνο.». Αντώνης Σαµαράς, 2013. Τι να πιστέψεις µετά από τους πολιτικούς και από τις κυβερνήσεις; Πέρασαν οκτώ χρόνια κι ακόµα δεν έχουµε βάλει οπτικές ίνες.
Ακόµη πουλάνε οι εταιρείες µε κατοστάρες ταχύτητες κι έχουµε
ταχύτητα οκτώ έως δέκα στα σπίτια.
Πάµε τώρα και στη δυσπιστία, όταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, λοιπόν, έχετε επιδοθεί ως Κυβέρνηση σε ένα αδιανόητο
πραγµατικά, κύριε Υπουργέ -και κάποια στιγµή όταν µιλήσετε θα
ήθελα την τοποθέτησή σας- κρεσέντο ολοκληρωτικών δηλώσεων, που θα ζήλευαν πραγµατικά και σύµβουλοι του σκοτεινού
παρελθόντος. Και σήµερα εδώ που µιλάµε για την τηλεργασία
θέλω να επισηµάνω, για να µείνει στα Πρακτικά, ότι θα είναι τροµερό -γιατί τα έχουµε δει όλα µε εσάς- αν τολµήσετε να διανοηθείτε µε οποιονδήποτε τρόπο αύριο, µεθαύριο να αποµονώσετε
µε την τηλεργασία ανεµβολίαστους ανθρώπους, που δεν θα τους
επιτρέψετε να πάνε στη δουλειά τους.
Γιατί έχουµε ακούσει απίστευτα πράγµατα και από το ιερό
αυτό Βήµα της Βουλής από τον Πρωθυπουργό. Ήταν ανατριχιαστικά πράγµατα τα όσα είπε προχθές ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Αντιδράσαµε πολύ, µε δηλώσεις του Προέδρου, µε
ανακοινώσεις και οµιλίες µας εδώ. Δεν µπορώ να παρεξηγήσω ή
να εµποδίσω έναν µαγαζάτορα αν θέλει να αποκλείσει έναν ανεµβολίαστο πολίτη από το µαγαζί του. Και ρωτάµε εµείς: Υπάρχει
κανονιστικό πλαίσιο; Υπάρχει συντεταγµένη πολιτεία; Υπάρχει
νοµοθεσία; Ποιος τα ορίζει αυτά; Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει; Να πούµε και το άλλο, ότι από αύριο θα καπνίζουµε στα µαγαζιά µας. Εµείς το αποφασίζουµε. Κάποιοι. Μία
µερίδα. Είναι τροµερός αυτός ο αποκλεισµός των ανθρώπων.
Και φυσικά µε το που ειπώθηκε, την ίδια µέρα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έβλεπες τίτλο στα δελτία ειδήσεων: «Ανοίγει η
συζήτηση για τον υποχρεωτικό εµβολιασµό.». Μπα, αφού είπαµε
ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός. Μας διαβεβαιώσατε σε όλους
τους τόνους, όταν όντες ανησυχούντες, είχαµε πει µην τολµήσετε και προχωρήσετε. Γιατί είµαστε κατά της υποχρεωτικότητας εµείς. Δεν είµαστε κατά σε τίποτα άλλο.
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Καθένας πρέπει να επιλέξει να κάνει αυτό που θέλει. Ούτε θα
του πούµε να το κάνει ούτε να µην το κάνει. Ό,τι θέλει ο καθένας.
Ό,τι ισχύει και στο κόµµα µας, ό,τι ισχύει και στην οικογένειά µας,
ό,τι ισχύει για όλους. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όµως, υποχρεωτικό. Και πάτε να το κάνετε υποχρεωτικό. Και πλέον έχει
ανοίξει ο διάλογος και η κουβέντα για την υποχρεωτικότητα. Και
βλέπετε, βγαίνουν οι δηµοσιογράφοι και σας υποκαθιστούν. Κάνουν τη δουλειά της Κυβέρνησης. «Και βεβαίως πρέπει να το κάνουµε υποχρεωτικό.». Είναι, πραγµατικά, φοβερά αυτά που
συµβαίνουν! Φοβερά!
Δεν θέλουµε, λοιπόν, να πιστέψουµε ότι µπορεί να σκέπτεστε
τόσο πονηρά µε το θέµα της τηλεργασίας, γιατί είναι ένα πολύ
σοβαρό θέµα η τηλεργασία. Η Ελληνική Λύση δεν γυρνάει την
πλάτη στο µέλλον ούτε είµαστε άνθρωποι των σπηλαίων. Ακολουθούµε την τεχνολογία µε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι νέων ανθρώπων που ιδεολογικά µάς ακολουθούν και µας στηρίζουν και,
προφανώς, δεν γυρίζουµε την πλάτη στην τεχνολογία. Άλλο αυτό
και άλλο το πώς θα το εφαρµόσω και πώς θα µπορέσω να κάνω
το επόµενο βήµα στο µέλλον.
Δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη. Αποδεδειγµένα δεν σας έχουµε
εµπιστοσύνη. Και µε όσα κάνετε τους τελευταίους µήνες, µας
κάνετε να ανησυχούµε και για τους Έλληνες.
Λέω ξανά και κλείνω µε αυτό: Αν τολµήσετε να εφαρµόσετε
την τηλεργασία ως ένα ακόµα µέτρο αποκλεισµού και διχασµού
της ελληνικής κοινωνίας, θα µας βρείτε µπροστά σας κανονικά,
µε ό,τι δύναµη έχουµε.
Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγµή έξω. Προσπαθούν πολιτικά
να το εκµεταλλευτούν τα αριστερά κόµµατα. Έχει πολύ κόσµο
έξω. Για αυτό το λέω, κύριε Βορίδη. Έχει πορείες, διαδηλώσεις.
Ξεχνάει, βέβαια, κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί λίγο να καπηλευθεί
το θέµα. Εδώ δεν είναι 2015 τώρα. Εδώ έχετε κυβερνήσει. Το ξεχνάτε αυτό. Εδώ είναι «Κράµερ εναντίον Κράµερ». Δηλαδή, θα
βγει ο Αλέξης Τσίπρας έξω σήµερα να κάνει τι; Να πει τι; Να διαµαρτυρηθεί για ποιο πράγµα ακριβώς; Για αυτά τα οποία υπέγραψε ως µνηµονιακές υποχρεώσεις και πρέπει ως την Πέµπτη
το νοµοσχέδιο να ψηφιστεί και, επειδή θα υπάρχει πολύς κόσµος
εδώ, το βάλαµε τριήµερο και το αρχίζουµε από τη Δευτέρα, για
να τελειώσει την Τετάρτη; Γιατί ο προγραµµατισµός ήταν για
Πέµπτη. Όµως, την Πέµπτη πρέπει να έχετε ψηφίσει το νοµοσχέδιο αυτό, γιατί είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Δεν είναι κάτι άλλο.
Τι συζητάµε τώρα; Εσείς το φέρατε. Είναι φοβερό! Και θα βγείτε
τώρα πάλι στους δρόµους. Δηλαδή, όπως βγαίνατε 17 Νοέµβρη
και πηγαίνατε στην Αµερικανική Πρεσβεία, µετά αλλάξατε πορεία
και πήγατε από εκεί. Ό,τι σας βολεύει. Ή θα διαµαρτύρεστε ή
όχι. Θα βάλετε πάλι το αµπέχονο, θα βάλετε πάλι το t-shirt και θα
βγείτε. Δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Ξεχνάτε ότι έχετε κυβερνήσει. Δεν είστε πλέον το αγνό, παρθένο κόµµα, το οποίο είχε
ένα κρεσέντο λαϊκισµού και, δυστυχώς, έπεισε τον κόσµο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Νέα Δηµοκρατία, έχουµε πολλές
µέρες να τα πούµε. Κύριε Βορίδη, είναι -από καταβολής της
Νέας Δηµοκρατίας, δείτε το- η πρώτη φορά που το φιλελεύθερο
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας πάει κόντρα και καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Και δείχνετε µε αυτόν τον τρόπο δεν θα πω τίποτε άλλο, θα τα αναλύσουµε τις επόµενες ηµέρεςτο σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόσωπό σας. Τίποτε άλλο.
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Όταν συζητούσαµε στην επιτροπή το
νοµοσχέδιο που µας ζητήσατε να ψηφίσουµε, είχαµε θέσει κάποια βασικά ερωτήµατα. Ποια ερωτήµατα; Αν θεσπιστεί η τηλεργασία στο δηµόσιο. Αυτή τη στιγµή φέρνει ο Μάκης ο Βορίδης,
ο Υπουργός Εσωτερικών, αυτό το νοµοσχέδιο. Το διαβάσαµε, το
αναλύσαµε, είδαµε τι έχει µέσα, τι δεν έχει, τι θα έπρεπε να έχει,
σας είπαµε τι πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να έχει µέσα. Θα σταµατήσουν οι ουρές στις δηµόσιες υπηρεσίες; Όχι. Και δεν είναι
θέµα του νοµοσχεδίου αυτό. Είναι βαθιά η σήψη στη δηµόσια διοίκηση της χώρας. Θα εξυπηρετείται άµεσα ο πολίτης µε ένα
γρήγορο ραντεβού ή θα αναγκάζεται να πηγαίνει δύο και τρεις
φορές; Θα εξυπηρετούν οι δηµόσιες υπηρεσίες τηλεφωνικά; Θα
βγαίνουν πιο γρήγορα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης; Απαντήστε
µας µε µια πρόταση. Θα εξυπηρετείται ο πολίτης, ναι ή όχι; Αυτή
είναι η ερώτηση. Έχει αλλάξει η εικόνα του δηµοσίου όπως την
ξέρουµε; Έχουµε να κάνουµε µε µία µαγική εικόνα εκεί έξω. Το
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βλέπετε. Υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση; Ρωτάει ο πολίτης. Εδώ
ψηφίζετε νοµοσχέδια. Θα υπάρχει άµεση εξυπηρέτηση στις εφορίες, στα ασφαλιστικά ταµεία, στις δηµόσιες υπηρεσίες πρώτης
γραµµής;
Την απάντηση δεν θα τη δώσω εγώ. Την απάντηση την έδωσε
ο Διοικητής του ΕΦΚΑ και, για να τα λέµε σωστά, του e-ΕΦΚΑ.
Άρα ο e-ΕΦΚΑ τι είναι; Είναι ο µετασχηµατισµένος, ψηφιοποιηµένος και σύγχρονος ΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ. Τι είπε, λοιπόν, µε επιστολή
του; Έστειλε επιστολή στο προσωπικό του, κύριε Σκανδαλίδη,
και είπε να σηκώνουν οι υπάλληλοι τα τηλέφωνα -αν έχετε το Θεό
σας!- να ανταποκρίνονται στα e-mail και στις τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών. Δηλαδή, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ έστειλε mail,
«παιδιά, σας παρακαλώ, να σηκώνετε τα τηλέφωνα και να απαντάτε στα mail.». Στράτα, στρατούλα! Τι παραδέχθηκε, λοιπόν,
εδώ ο Διοικητής του ΕΦΚΑ; Ότι δεν υπάρχει επικοινωνία του πολίτη µε τον e-ΕΦΚΑ και, µάλιστα, ζήτησε από τους διευθυντές,
ανοίγω εισαγωγικά, µεταφέρω δήλωση, «να προχωρήσουν στις
απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί το συντοµότερο η
οµαλή επικοινωνία του πολίτη µε τον e-ΕΦΚΑ». Τι χώρα είµαστε,
ρε παιδιά; Τι νοοτροπία είναι αυτή; Για το Θεό! Τα αυτονόητα!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και, αν είχατε επαφή µε την κοινωνία, κύριε Βορίδη, θα το γνωρίζατε.
Πείτε µου, λοιπόν, όλος αυτός ο µετασχηµατισµός, αυτή η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή -που είναι καλή, ναι- τι νόηµα, τι
αξία έχει, όταν η πιο νευραλγική υπηρεσία του κράτους, της πολιτείας, δεν απαντάει ούτε καν στα τηλέφωνα; Πόσο e-ΕΦΚΑ
είναι, τελικά, ο ΕΦΚΑ, όταν δεν απαντάει στα e-mail που στέλνουν
οι πολίτες; Τι έχει αλλάξει, όταν οι πολίτες εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, να βρίσκουν κλειστές πόρτες, υπηρεσίες κ.λπ.;
Και τα αναφέρω όλα αυτά, για να επισηµάνω ότι ναι -ναι!- το
δηµόσιο πρέπει να εκσυγχρονίζεται, πρέπει να εξελίσσεται, µε
βάση τις νέες συνθήκες και µε βάση τις ανάγκες της εποχής. Και
είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο εκσυγχρονισµός, όµως, αυτός γίνεται µε έναν τελικό στόχο, τον οποίο και δεν πρέπει να ξεχνάµε.
Ποιος είναι ο στόχος; Αυτός της εξυπηρέτησης του πολίτη, για
να είναι πιο εύκολη και πιο προσιτή η επικοινωνία, να γίνει πιο εύκολη η καθηµερινότητά του. Δεν είναι δυνατόν σε συνθήκες πανδηµίας και περιορισµών, µε κλειστές τις πόρτες, οι υπηρεσίες να
µην απαντούν στα τηλέφωνα.
Και επειδή το νοµοσχέδιο έχει ως θέµα την τηλεργασία στο
δηµόσιο, θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο Διοικητής του eΕΦΚΑ. Τι είπε; Είπε: «Κατά τη σταδιακή επιστροφή όλων µας στη
νέα κανονικότητα που διαµορφώνεται στη µετά COVID εποχή, σε
συνδυασµό µε τη µείωση του ποσοστού τηλεργασίας», µείωση,
«τα υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ αποτελούν και πάλι τους κύριους
κόµβους εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων.». Άρα η τηλεργασία
των δηµοσίων υπαλλήλων συντέλεσε στο να µην εξυπηρετούνται
οι πολίτες; Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με την τηλεργασία αποψιλώνονται οι δηµόσιες υπηρεσίες; Αυτό συµβαίνει; Αυτά λέει ο άνθρωπος.
Μας διαβεβαιώσατε ότι το δηµόσιο λειτούργησε όλον αυτόν
τον καιρό και, µάλιστα, δηλώσατε, κύριε Υπουργέ, ότι είστε και
περήφανος για τη λειτουργία του. Οι πολίτες, οι ασφαλισµένοι,
οι συνταξιούχοι, οι υπάλληλοι, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ έχουν αντίθετη άποψη και την έχουν εκφράσει. Σας τη µετέφερα πριν από
λίγο.
Πώς, όµως, µπορούµε να µιλάµε σε επίπεδο νόµου αυτή τη
στιγµή -γιατί πάτε να νοµοθετήσετε την τηλεργασία, την εξ αποστάσεως εργασία- για εναλλακτικές µορφές εργασίας, όταν
έχουµε µείνει πίσω στη βασική µορφή εργασίας του δηµοσίου,
µε πολλές υπηρεσίες του δηµοσίου να έχουν µεγάλο πρόβληµα
υποστελέχωσης, µε µεγάλες ελλείψεις σε επίπεδο υποδοµών, τεχνολογικού εξοπλισµού; Πώς µπορεί, λοιπόν, να αποδώσει η τηλεργασία, όταν χωλαίνουµε στα βασικά; Είναι σαν να λέτε ότι
πάει η οµάδα να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουµε παπούτσια. Πώς θα παίξουµε; Μπορεί να έχουµε διάθεση, προπονητή
καλό, αλλά δεν έχουµε παπούτσια και φανέλες, τον βασικό εξοπλισµό. Πώς θα πάµε να παίξουµε; Γυµνοί; Ακόµα και τώρα οι
υπολογιστές, τα κοµπιούτερ, στις δηµόσιες υπηρεσίες -τα ξέρετε- δεν φτάνουν για όλους τους υπαλλήλους. Οι περισσότεροι
έχουν το µαύρο τους το χάλι τεχνολογικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση, για την οποία δεν ευθύνεστε µόνο εσείς, αλλά όλοι όσοι διοίκησαν τη χώρα αυτή τόσα
χρόνια. Αυτό είναι το δηµόσιό µας. Ένα τέρας! Το πρόσωπό του
είναι ένα τερατόµορφο πρόσωπο.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες
χώρες που δεν έχουν νοµοθετήσει την τηλεργασία. Εδώ δεν σας
αµφισβητώ. Θα συµφωνήσουµε. Ούτε, όµως, εσείς µπορείτε να
αµφισβητήσετε ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες δεν
έχουν τέτοια προβλήµατα ούτε τέτοιο χάλι. Να τα λέµε και αυτά.
Ναι µεν µείναµε πίσω, τελευταίοι, στο να νοµοθετήσουµε την τηλεργασία, αλλά και καµµιά από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει
το χάλι το δικό µας.
Στα µεγάλα και βασικά προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης
πρέπει, λοιπόν, να δώσει προτεραιότητα η πολιτεία. Και µιλάµε
για ένα τεράστιο, αχανές, αφανές, αν θέλετε, δηµόσιο. Και σε
αυτό το δηµόσιο, που περιέγραψα, µε αυτό το άσχηµο πρόσωπο,
πάτε εσείς να νοµοθετήσετε την τηλεργασία. Τι έχει αλλάξει για
να το κάντε αυτό; Ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες µε υπολογιστές, µε
εκτυπωτές, µε αναλώσιµα; Πολλές υπηρεσίες έχουν έλλειψη
ακόµα και σε χαρτί Α4. Είδαµε τώρα µε την τηλεργασία και την
εξ αποστάσεως εργασία οι υπάλληλοι να φεύγουν µε υπηρεσιακούς φακέλους στο σπίτι τους, τεράστιους, για να µεταφέρουν
όλα αυτά τα έγγραφα, χωρίς κοµπιούτερ, χωρίς τίποτα. Και τώρα
πάµε σε ένα οικιακό κοµπιούτερ να κάνουµε τα πάντα; Δηλαδή,
είσαι υποχρεωµένος στο σπίτι σου να έχεις υπολογιστή, που εκεί
πρέπει να δουλέψεις εσύ, να γίνει η τηλεκπαίδευση του παιδιού
σου, η τηλεργασία. Οι οικιακές συνδέσεις χτυπάνε κόκκινο. Και,
επίσης, η χρήση δεδοµένων ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας
είναι πανάκριβη πια σε αυτές τις εταιρείες.
Κύριε Υπουργέ, είστε αποδοτικός. Και θα σας δώσω και τα εύσηµα µετά για την τροπολογία που φέρνετε, γιατί εµείς είµαστε
δίκαιοι. Σας το λέµε και αυτό. Πιάστε τις εταιρείες. Δεν είναι δυνατόν! Είναι ληστρικά τα συµβόλαια και οι χρεώσεις που έχουν.
Ληστρικά. Οι Έλληνες πολίτες και η ελληνική οικογένεια πληρώνει πανάκριβα αυτές τις υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα τα προχωρήσω όλα γρήγορα, γιατί ήδη
εξαντλήθηκε….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε ανοχή και
εσείς, όπως και οι προηγούµενοι συνάδελφοι για δύο, τρία λεπτά
ακόµη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Αν τελικά το λες ευγενικά, πάντα πετυχαίνεις τους στόχους σου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
Αφού, λοιπόν, δεν έχουν διαµορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την εφαρµογή αυτής της µορφής εργασίας, αφού δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός για κάτι
τέτοιο, πώς ο υπάλληλος να τηλεργάζεται; Απλά τα λέω, πώς θα
τηλεργάζεται; Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται και η δυνατότητα ο
υπάλληλος να χρησιµοποιεί τον δικό του σταθµό τηλεργασίας.
Το παρουσιάζετε ως δυνατότητα. Δηλαδή, την έλλειψη δυνατότητας να τον προµηθεύσω µε τα απαραίτητα όπλα, το παρουσιάζετε ως δυνατότητα. Απίστευτο! Δηλαδή δυνατότητα το δικαίωµά
του να χρησιµοποιεί τον δικό του υπολογιστή. Η αλήθεια, όµως,
είναι -και το ξέρετε πολύ καλά- ότι πάτε να καλύψετε τις δικές
σας κυβερνητικές αδυναµίες, του Υπουργείου.
Εφόσον, λοιπόν, θεσπίζεται η τηλεργασία θα πρέπει να µπορείτε να την υποστηρίξετε. Ξεκάθαρα. Και κάποιος καλοπροαίρετα θα έλεγε γιατί να µη χρησιµοποιεί ο υπάλληλος τον δικό
του υπολογιστή, τι πρόβληµα έχεις εσύ; Γιατί οι οικιακές συνδέσεις, τα οικιακά κοµπιούτερ δεν διαθέτουν υψηλούς δείκτες
ασφάλειας. Και δεν το λέµε εµείς, ξέρετε τι γίνεται µε τους
χάκερ. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, στην ακρόαση φορέων που τους ακούσαµε, ήταν ξεκάθαρη. Έτσι όπως είναι διατυπωµένο το νοµοσχέδιο, µας είπαν, υπάρχουν σοβαρά
προβλήµατα και κίνδυνοι όχι µόνο για τα κρατικά δεδοµένα, αλλά
και για τα προσωπικά δεδοµένα του ίδιου του τηλεργαζόµενου
και της οικογένειάς του.
Επίσης, διαφωνούµε µε την ευθύνη. Μετακυλίετε σοβαρά ζητήµατα κύριε Βορίδη, το βάρος και την ευθύνη από το δηµόσιο
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στον υπάλληλο που θέλει να τηλεργασθεί. Ο φορέας αυτός οφείλει να διασφαλίσει σε επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης τον
υπάλληλο.
Θέλω να κάνω και δύο σχόλια για τις τροπολογίες σας και θα
αναφερθώ και στη δευτερολογία µου µετά. Νοµίζω ότι µέχρι να
τελειώσει η µέρα -έχετε και τη συνεργάτιδά σας τώρα δίπλα- οι
αλλαγές στον διαγωνισµό για τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης,
κύριε Βορίδη, θα πρέπει να ισχύσουν από τον επόµενο και όχι
τον τωρινό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ετοιµάστηκαν, πλήρωσαν χρήµατα. Τους βάζετε πάλι σε µια διαδικασία τώρα να πάει
κάποιος να κάνει φροντιστήριο. Μπορεί να έχει proficiency, αλλά
πρέπει να κάνει κάποια µαθήµατα για να δώσει. Είναι υψηλές οι
απαιτήσεις. Δείτε το αυτό για την επόµενη χρονιά. Κάντε την αλλαγή, αλλά να ισχύει από του χρόνου. Έχουν µπει σε µια διαδικασία, έχουν κάνει µια προετοιµασία και τώρα ξαφνικά τούς τα
αλλάζετε όλα. Δείτε το λίγο αυτό.
Επίσης, να πω ότι είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι ως Ελληνική
Λύση, γιατί είχαµε ευήκοα ώτα στο πρόσωπό σας για ένα πολύ
σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο µεταφέραµε και στις επιτροπές
ως Ελληνική Λύση και στην Ολοµέλεια της Βουλής και κατ’ ιδίαν
στον Υπουργό, για το τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν,
κύριε Πρόεδρε, συµπολίτες µας καταστηµατάρχες, οι οποίοι τι
έκαναν, κύριε Πρόεδρε; Είχαν τα µαγαζιά τους κλειστά, γιατί έτσι
αποφάσισε η Κυβέρνηση για δέκα, δεκαπέντε µήνες, συνέχιζαν
να τους χρεώνουν δηµοτικά τέλη, µε κλειστό το µαγαζί, δεν µπορούσαν να δουλέψουν, άρα δεν µπορούσαν να εισπράξουν και
άρα δεν µπορούν να πληρώσουν. Και δεν τα πληρώνουν. Πόσα
είναι; Πενήντα χιλιάδες… Και ο δήµος βάζει πρόστιµα, προσαυξήσεις γιατί τηρεί τον νόµο -άλλες εξήντα χιλιάδες, εκατόν δέκακαι ο άλλος λέει: φυλακή. Δεν µπορούν να βγάλουν φορολογική
ενηµερότητα λόγω του χρέους αυτού.
Επιµείναµε πολλές φορές -και είµαστε χαρούµενοι που το πετύχαµε ως Ελληνική Λύση- στον Υπουργό και κατ’ ιδίαν και από
τις επιτροπές και από την Ολοµέλεια και µε µηνύµατα, να το δει
και σήµερα φέρνει µια τροπολογία. Είναι µια τροπολογία στο
άρθρο 2. Ουσιαστικά είναι µια έκτακτη ρύθµιση προς ΟΤΑ Α’
βαθµού και περιλαµβάνει όλα αυτά, για να µπορέσουν αυτοί οι
άνθρωποι να πάρουν µια αναπνοή, κύριε Πρόεδρε, να πάρουν
µια ανάσα. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσουν να ρυθµίσουν
κάποια πράγµατα.
Κύριε Βορίδη, τα σύκα σύκα και η σκάφη σκάφη. Το δίκιο θα
σας το δίνουµε και εκεί που είµαστε αντίθετοι να µας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, και µε το
«δίκιο…» στον κ. Βορίδη ολοκληρώσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
και να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και θα ολοκληρώσουµε τους εισηγητές και τους αγορητές µε τη συνάδελφο κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
Ο κύριος Υπουργός µού είπε ότι θα ακούσει όλους τους οµιλητές και ύστερα θα µιλήσει.
Ο κ. Πέτσας κάποια στιγµή, µετά από καµµιά ώρα περίπου όποτε θα επιλέξει- θα παρουσιάσει την τροπολογία. Βεβαίως, αν
θέλει, µπορεί και να µιλήσει.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω και εγώ, αναφερόµενη στη σηµερινή µέρα της
πανεργατικής απεργίας, ότι και ως ΜέΡΑ25 στεκόµαστε στο
πλευρό των εργαζοµένων ενάντια σε αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο κανονικοποιεί την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων,
διευρύνει την υφιστάµενη νοµική και ουσιαστική, πραγµατική ανισότητα µεταξύ των εργαζοµένων και των εργοδοτών και σε κάθε
περίπτωση πλήττει στον πυρήνα του τον προοδευτικό συνδικαλιστικό νόµο.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η ψήφιση αυτού του νόµου συνιστά µια
θεσµική οπισθοδρόµηση και θα πρέπει όλοι να παλέψουµε, κατ’
αρχάς για την απόσυρσή του.
Σε ό,τι αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο χρειάζεται κατ’
αρχάς, κύριε Υπουργέ, να ξεκαθαρίσουµε κάτι πολύ ουσιώδες,
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επειδή ακούστηκε αυτό το επιχείρηµα κατά κόρον στην επιτροπή. Το γεγονός ότι έρχεστε εδώ µε αυτό το σχέδιο νόµου να
ρυθµίσετε µε νοµοθεσία ένα πεδίο το οποίο έχει µείνει ήδη αρρύθµιστο αυτό δεν σηµαίνει ότι το προσεγγίζετε και µε τον κατάλληλο τρόπο. Συνεπώς δεν έχει νόηµα να επαναλαµβάνετε
µονότονα ότι κάτι κάνετε, όταν αυτό το οποίο κάνετε καταλήγει
δυσλειτουργικό.
Στις τοποθετήσεις µου στην επιτροπή στάθηκα αναλυτικά και
λεπτοµερώς σε πολλά συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου,
τόσο στην ουσία όσο και προτείνοντας συγκεκριµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Υπέδειξα ακόµη και τη λανθασµένη εσωτερική
παραποµπή. Ενώ, λοιπόν, η προτροπή της Κυβέρνησης είναι να
γίνεται ένας γόνιµος και εποικοδοµητικός διάλογος και να µην
ασκούµε κριτική απλά για την κριτική, από την πλευρά σας είδαµε µια απροθυµία και µια δυστοκία στο να διεξαχθεί τελικά
αυτός ο παραγωγικός διάλογος. Αυτό δεν οδηγεί σε καµµία περίπτωση ως στρατηγική στην καλή νοµοθέτηση και στην καλή νοµοπαραγωγή. Αφού, λοιπόν, σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο κατ’
αρχάς εκφράζεται µια ευρύτερη σύµπνοια ως προς την κατ’
αρχήν αναγκαιότητά του, θα ήταν γόνιµο να διεξάγεται µια πιο
ανοιχτόµυαλη συζήτηση και να βλέπουµε µεγαλύτερη προθυµία
από την πλευρά σας. Αυτό το λέω γενικά ως κριτική από την
πλευρά των Υπουργών να ενσωµατώνουν τουλάχιστον κάποιες,
αν όχι όλες, από τις προτάσεις που κάνουµε ή κάποιες από τις
ιδέες που κάνουµε και όχι να τις απορρίπτετε συλλήβδην και αντανακλαστικά.
Δεν θα επαναλάβω τις προτάσεις που έκανα στην επιτροπή.
Σας απέδειξα, όµως, µε κάποιες από τις προτάσεις ότι µπορείτε
να αποφύγετε την υπερνοµοθέτηση και να ενισχύσετε την αποτελεσµατικότητα του νοµοσχεδίου. Το γεγονός, λοιπόν, ότι απορρίπτετε αυτή την πρόταση συλλήβδην και προσεγγίζετε την
επιχειρηµατολογία µε δύο µέτρα και δύο σταθµά µού προκαλεί
εύλογη καχυποψία ως προς το περιεχόµενο τελικά το οποίο θα
έχουν οι επικείµενες µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις που θα
εκδοθούν, οι εφαρµοστικές αποφάσεις αυτού του νόµου, οι
οποίες προφανώς και θα εκδοθούν σύµφωνα µε την αυθαίρετη
κρίση των Υπουργών.
Υπάρχει αναγκαιότητα να ρυθµιστεί το καθεστώς της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα; Θεωρούµε ότι υπάρχει και δεν είναι
µόνο οι πανδηµικές συνθήκες που προκαλούν αυτή την ανάγκη,
είναι και οι παροχές στους υπαλλήλους µιας δυνατότητας, µιας
ευχέρειας να µπορούν να εργαστούν αποµακρυσµένα, είτε όταν
το επιθυµούν είτε όταν η φύση της υπηρεσίας το επιτρέπει, αλλά
είναι και η ίδια η υπηρεσία που ίσως κληθεί, λόγω κάποιων έκτακτων συνθηκών και ιδιόρρυθµων δυσλειτουργιών και δυσκολιών,
να δείξει κάποια ευελιξία και να επαναπροσδιορίσει τις επιχειρησιακές τις ανάγκες.
Αυτή, λοιπόν, είναι µια πραγµατικότητα που δεν αµφισβητείται,
αλλά από κει και πέρα το νοµοσχέδιο, στη µορφή που έχει λάβει,
ρυθµίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα επιµέρους
και σηµαντικά ζητήµατα;
Εδώ διατηρούµε σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις. Οι ενστάσεις µας, όπως τις διατυπώσαµε ήδη στην επιτροπή, έχουν
να κάνουν κατά κύριο λόγο µε το γεγονός ότι το µεγαλύτερο
βάρος µετατοπίζεται δυστυχώς στους ώµους των υπαλλήλων, µε
την ταυτόχρονη αδράνεια της υπηρεσίας ως εργοδότη. Αυτό,
λοιπόν, είναι το κύριο, το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό το
οποίο διατρέχει οριζόντια το νοµοσχέδιο. Ο εργαζόµενος, δηλαδή, καλείται σε κάποιες κρίσιµες περιπτώσεις να αναλάβει ευθύνες οι οποίες κανονικά αναλογούν στον εργοδότη. Τον
αναγκάζετε, προκειµένου να έχει πρόσβαση στη δυνατότητα της
εργασίας, να παρέχει κάποιες εγγυήσεις οι οποίες δεν του αναλογούν.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το τεκµήριο καταλληλότητας του τόπου παροχής της εργασίας, που ουσιαστικά µετακυλίετε στον εργαζόµενο την ατοµική ευθύνη, ώστε να
εξασφαλίζει ο ίδιος τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του
τόπου όπου εκτελεί την εργασία του. Μάλιστα προκύπτει και ένα
ερώτηµα. Αν τελικά ο τόπος δεν είναι κατάλληλος, αν οι συνθήκες δηλαδή του τόπου παροχής εργασίας δεν είναι κατάλληλες
και ο εργαζόµενος αυτό το επισηµάνει στον εργοδότη, εκεί ο ερ-
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γοδότης τι θα θεωρήσει, ότι αρνείται να παρέχει την εργασία του,
ότι κάνει επίσχεση εργασίας; Ένα ερώτηµα θέτω.
Επίσης, σοβαρά προβλήµατα από τη σιωπή του νοµοσχεδίου
ως προς το σοβαρό ζήτηµα του εργατικού ατυχήµατος -το είπα
και στην επιτροπή- και βεβαίως ως προς το ζήτηµα του ιδιωτικού
εξοπλισµού.
Συνεπώς, αφ’ ενός είναι σίγουρα ευπρόσδεκτο να διαβάζουµε
στο άρθρο 17 ότι οι τηλεργαζόµενοι πρέπει να απολαµβάνουν τα
ίδια δικαιώµατα και να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εργαζόµενο ο οποίος παρέχει την εργασία µε φυσική παρουσία, αλλά
επί του πρακτέου βλέπουµε ότι κάποια άλλα σηµεία του νοµοσχεδίου αντιφάσκουν τελικά µε αυτή την ορθή δέσµευση και καταλήγουν να την αναιρούν ως κάποιο σηµείο.
Κρατώντας, λοιπόν, αυτό το συµπέρασµα, θα ήθελα να επιµείνω στο αρκετά προβληµατικό άρθρο 12, για τον σταθµό της
τηλεργασίας, διότι τα υπόλοιπα άρθρα τα ανέλυσα στην επιτροπή. Στο άρθρο, λοιπόν, 12, που δίνετε κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος τον δικό του
εξοπλισµό, αυτό δεν θα γίνει κατ’ εξαίρεση. Αυτό είναι βέβαιο ότι
θα γίνει ο απόλυτος κανόνας. Δηλαδή, το ερώτηµα είναι αν πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι τον εξοπλισµό και την υποστήριξη
τελικά θα τα παρέχει το δηµόσιο. Και αυτό το λέµε γιατί ήδη η
πράξη έχει δείξει µέχρι τώρα ότι µε προσωπικούς υπολογιστές
και µε την υποδοµή των υπαλλήλων στήθηκε η τηλεκπαίδευση.
Έτσι, λοιπόν, θα στηθεί και η τηλεργασία και η µέχρι τώρα τηλεργασία που παρέχεται, έστω και άτυπα.
Επιµένετε σε αυτή τη διάταξη, παρά το γεγονός ότι πολλοί ανεξάρτητοι φορείς κατά την ακρόαση των φορέων σάς εξέφρασαν
την απόλυτη αντίθεσή τους σε αυτό, επισηµαίνοντας και τον κίνδυνο διαρροής των προσωπικών δεδοµένων του τηλεργαζοµένου.
Υπενθυµίζω τι είπε η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας: «Προκύπτουν θέµατα ασφάλειας δεδοµένων στο υφιστάµενο σχέδιο
νόµου και µάλιστα σοβαρά και για τα κρατικά δεδοµένα και για τα
κρατικά πληροφοριακά συστήµατα και για τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών που εξυπηρετεί ο κάθε εργαζόµενος που είναι
στην τηλεργασία του δηµοσίου και για τα δικά του -του ίδιου του
εργαζόµενου- τα δεδοµένα υπάρχει κίνδυνος αλλά και της οικογένειάς του. Ο λόγος είναι ότι µε το σχέδιο νόµου, όπως έχει
τώρα, επιτρέπει τη χρήση του προσωπικού υπολογιστή του εργαζοµένου. Η πρότασή µας είναι υποχρεωτικά να παρέχει η υπηρεσία τον σταθµό εργασίας, τον υπολογιστή δηλαδή, στον
εργαζόµενο και αυτός ο υπολογιστής να εµπεριέχει κάποια συγκεκριµένα µέτρα ασφάλειας, τα οποία βεβαίως θα υπάγονται σε
όλη την υποδοµή από την πλευρά του κράτους για την τηλεργασία.».
Εκτός βεβαίως από τον τεράστιο αυτόν κίνδυνο, υπάρχει και ένα
ζήτηµα αρχής σε σχέση µε την πρέπουσα συµπεριφορά του δηµοσίου ως εργοδότη. Τα µέσα εκτέλεσης της εργασίας ξέρουµε
ότι τα παρέχει ο ίδιος ο εργοδότης και όχι ο εργαζόµενος. Το δηµόσιο δεν µπορεί εδώ να µιµείται, να ακολουθεί το χαρακτηριστικό
καταχρηστικό παράδειγµα -το ανέφερα- των υπαλλήλων διανοµής, από τους οποίους ζητείται να εργάζονται µε δικό τους όχηµα.
Αφήστε που ακόµη και σ’ αυτές τις απαράδεκτες περιπτώσεις ο
διανοµέας µπορεί να χρησιµοποιεί το όχηµά του και εκτός εργασίας. Αντιθέτως εδώ τον ιδιωτικό εξοπλισµό που επιστρατεύει για
υπηρεσιακούς σκοπούς καθαρά ο τηλεργαζόµενος δεν επιτρέπεται να τον χρησιµοποιεί για τις προσωπικές του ανάγκες. Πώς
είναι, λοιπόν, δυνατόν να υποστηρίζει κανείς αυτή την απαράδεκτη
πρακτική; Και βεβαίως, παρά το γεγονός ότι σας το επεσήµανα,
βλέπουµε ότι δεν γίνεται καθόλου λόγος, σιωπή, για την επιδότηση
των δαπανών των υπαλλήλων, όταν τελικά οι λογαριασµοί -λόγω
ακριβώς της τηλεργασίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας- θα
υπερβαίνουν τον µέσο όρο της οικιακής κατανάλωσης. Εκεί, λοιπόν, καλείτε πάλι τον τηλεργαζόµενο να πληρώσει από την τσέπη
του τα έξοδα της θέρµανσης, της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών, άρα συνεπώς δεν σας απασχολεί καθόλου ότι τα
έξοδα αυτά θα τα πληρώνει από την τσέπη του, δεδοµένου και του
γεγονότος ότι θα παίρνει ήδη κουτσουρεµένους µισθούς από όλη
αυτή τη δεκαετία των µνηµονίων.
Κλείνω µε µια αναφορά στις διατάξεις για τις εισιτήριες εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Όπως σας τόνι-
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σαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θα πρέπει οι αλλαγές στο καθεστώς των εξετάσεων να εφαρµοστούν από τον µεθεπόµενο
διαγωνισµό, µε µια µεταβατική διάταξη. Αυτό το απαιτεί η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη του διοικουµένου, του πολίτη, προς τη
διοίκηση και η υποχρέωση του κράτους της διοίκησης να µην
αιφνιδιάζει τον πολίτη. Αφήστε, λοιπόν, να περάσει ένας εύλογος
χρόνος, ώστε να ανταποκριθούν όλοι στα νέα δεδοµένα, να τα
αφοµοιώσουν και να µπορούν να ανταποκριθούν απρόσκοπτα
και κατάλληλα.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να µας απασχολεί πραγµατικά -και
τελειώνω µε αυτό- σε σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι η λειτουργικότητα, η εφαρµοστικότητα των διατάξεων, ώστε αφ’ ενός
να µπορούν να είναι αποτελεσµατικές και αφ’ ετέρου να εξασφαλίζουν εχέγγυα προστασίας σε τρεις βασικούς τοµείς: Πρώτον,
στον ισότιµο και οµαλό εργασιακό βίο, καθώς εδώ βλέπουµε ότι
µε την τηλεργασία σαφώς και υπάρχει κίνδυνος ελαστικοποίησης
των εργασιακών σχέσεων, δεύτερον, θα πρέπει να µας απασχολεί η ασφάλεια ως προς τη διαρροή των δεδοµένων που διακινούνται ηλεκτρονικά και βεβαίως η αδιάλειπτη συνέχεια της
υπηρεσίας.
Δυστυχώς αυτό που βλέπουµε είναι ότι το νοµοσχέδιο αποτυγχάνει να εξασφαλίσει, να κατοχυρώσει µε πληρότητα και επάρκεια και τις τρεις αυτές κρίσιµες προϋποθέσεις.
Ως προς τις τροπολογίες, θα αναφερθώ στη συνέχεια, στη
δευτερολογία µου. Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ θα πρέπει να καταγγείλω το γεγονός ότι τις καταθέτετε στο παρά πέντε. Δεν
πρόκειται απλά για τροπολογίες. Πρόκειται για ολόκληρα νοµοσχέδια. Θα πρέπει επιτέλους να σταµατήσει αυτή η κάκιστη πρακτική της Κυβέρνησης. Εγώ η ίδια είχα επισηµάνει κάποια στιγµή
ότι µέχρι στιγµής εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, αν µε
ακούτε, εφαρµόζετε την καλή νοµοθέτηση, µη προβαίνοντας σε
τροπολογίες άσχετες, της τελευταίας στιγµής. Αυτή τη στιγµή
βλέπουµε ότι αναιρείτε αυτή την τακτική σας και προφανώς την
καταγγέλλουµε, γιατί ακολουθείτε το πάρα πολύ κακό παράδειγµα γενικά της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αδαµοπούλου.
Θα ξεκινήσουµε µε τον κατάλογο. Επειδή θα δείτε να πέφτουν
πολλοί από τη Νέα Δηµοκρατία, ο λόγος είναι ότι δύο, τρεις συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ µε παρακάλεσαν να µην τους διαγράψω, γιατί είναι έξω µε τους απεργούς. Εποµένως πρώτος θα
µιλήσει ο κ. Κωνσταντινίδης, δεύτερη η κ. Ευαγγελία Λιακούλη,
τρίτη η κ. Κεφαλά Μαρία. Αν µέχρι τότε έχει έρθει ο κ. Ζαχαριάδης και ο κ. Μαµουλάκης θα πάρουν τον λόγο, αλλιώς η κ. Αλεξοπούλου και ο κ. Μελάς.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το συζητούµενο σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συνιστά νοµοθεσία αιχµής, όχι επειδή πραγµατεύεται αιχµηρά
συγκρουσιακά ζητήµατα, αλλά επειδή εισάγει επίκαιρες ρυθµίσεις και σύγχρονα εργαλεία στη δηµόσια διοίκηση.
Παγκοσµίως η τηλεργασία είναι ευρύτατα διαδεδοµένη, ιδίως
στον ιδιωτικό τοµέα, όπου εισήχθη πριν από περίπου τέσσερις
δεκαετίες. Πρακτικά σηµαίνει ότι κάποιος µπορεί να εργάζεται
από απόσταση, ακόµα και από το σπίτι του, µε τη χρήση νέων τεχνολογικών µέσων. Για πολλούς αποτελεί συνειδητή επιλογή,
αφού τους δίνει µεγαλύτερη ευελιξία και ωφέλεια σε χρόνο και
χρήµα.
Και είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ένας άνθρωπος στον
πλήρη εργασιακό του βίο µπορεί να σπαταλήσει κοντά στα δυο
χρόνια από τη ζωή του µόνο στις διαδροµές από το σπίτι στην
εργασία και το αντίστροφο. Εξίσου σοκαριστικό είναι και το κόστος. Ίσα µε ένα µικρό σπίτι µπορεί να του κοστίσει αυτή η διαδροµή. Η τηλεργασία έχει, λοιπόν, σηµαντικά οφέλη, κυρίως για
κάποιους εργαζόµενους, ανθρώπους µε πρόσκαιρες ή και µόνιµες δυσκολίες στη µετακίνηση, εργαζόµενους που έχουν την ευθύνη φροντίδας τρίτων ή που διαµένουν µακριά από την εργασία
τους. Αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, αφού µειώνει την
κυκλοφορία και τα ατυχήµατα, αποσυµφορίζει τα µέσα µεταφο-
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ράς, ελαττώνει την κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό
αποτύπωµα, περιορίζει τη διάδοση των ασθενειών, µειώνει τα
κόστη υποδοµών στους εργασιακούς χώρους. Τέλος, έχει οφέλη
για τους ίδιους τους εργαζόµενους, αφού βελτιώνει την ισορροπία ανάµεσα στην προσωπική εργασιακή τους ζωή και περιορίζει
το κόστος των µετακινήσεων.
Κι όµως µέχρι την πανδηµία η αποµακρυσµένη εργασία δεν
είχε γνωρίσει πολύ µεγάλη άνθηση. Χαρακτηριστικά µέσα σε µια
δεκαετία, από το 2009 µέχρι το 2019, η τηλεργασία -περιστασιακή ή πιο σταθερή- στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το
12,4% µόλις στο 16,1%. Αντίστοιχα στην Ελλάδα από το 4,3%
µόλις στο 5,3%. Μέσα στην πανδηµία, βέβαια, η κατάσταση άλλαξε θεαµατικά. Στο πρώτο κύµα 37% των εργαζόµενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση -πάνω από το 1/3- που πριν απασχολούνταν
στον χώρο εργασίας τους εντάχθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας. Στη συνέχεια αυτό το ποσοστό διαµορφώθηκε στο 25%.
Από τα ενδεικτικά και µόνο στοιχεία είναι φανερή η ώθηση που
δέχτηκε το συγκεκριµένο µοντέλο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Όλες οι εκτιµήσεις, όµως, λένε ότι, εν όψει της παγκόσµιας
ανασφάλειας αλλά και των πλεονεκτηµάτων που εµφανίζει, η
αποµακρυσµένη εργασία ήρθε για να µείνει, τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Όπου, λοιπόν, δεν υπήρχε επαρκές πλαίσιο, έπρεπε να δηµιουργηθεί και αυτό γίνεται µε άµεσο τρόπο πριν από την πανδηµική
άµπωτη µε δύο νοµοθετικές παρεµβάσεις. Το παρόν σχέδιο νόµου
για τον δηµόσιο και το λεγόµενο «εργασιακό» για τον ιδιωτικό
τοµέα, το οποίο συζητείται παράλληλα στην αρµόδια επιτροπή,
οπότε θα έχουµε την ευκαιρία να αναφερθούµε στις αντίστοιχες
ευελιξίες που εξασφαλίζει στην ιδιωτική εργασιακή σχέση, αν και
όπως φαίνεται εκεί θα καπελωθεί η συγκεκριµένη συζήτηση από
άλλες ευέλικτες ρυθµίσεις, στις οποίες η αντιπολιτευτική προπαγάνδα έχει προσδώσει τερατώδη χαρακτηριστικά.
Με εναργή τρόπο ο εισηγητής της Πλειοψηφίας παρέθεσε τις
διατάξεις του σχεδίου, που συνιστούν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την εφαρµογή της τηλεργασίας. Προσδιορίζονται, λοιπόν,
ο σκοπός, το αντικείµενο και το πεδίο αναφοράς, µε τις ρητές
εξαιρέσεις για εκπαιδευτικούς και ένστολους. Τίθενται οι βασικές
αρχές της, δηλαδή, ο ξεκάθαρα οικειοθελής χαρακτήρας της εκτός κι αν πρόκειται για λόγους υγείας του υπαλλήλου ή απειλή
της δηµόσιας υγείας ή για άλλη έκτακτη ανάγκη-, ο κανόνας της
ίσης µεταχείρισης µεταξύ τηλεργαζόµενων και µη υπαλλήλων,
τα χρονικά όρια και ο τόπος παροχής της τηλεργασίας. Περαιτέρω καθορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα, η εκπαίδευση και
η συνεχής ενηµέρωση των εργαζοµένων, η εξασφάλιση πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήµατα του φορέα και η χρήση µε
ασφάλεια των αρχείων µε προσωπικά δεδοµένα.
Ακολούθως ρυθµίζονται τα ουσιαστικά ζητήµατα, όπως τα
χρονικά της όρια, µέχρι σαράντα τέσσερις εργάσιµες ανά ηµερολογιακό έτος, που λαµβάνονται υποχρεωτικά εντός περιόδου
τριών µηνών. Και εκεί εξαιρείται, ευλόγως βεβαίως, η περίοδος
των θερινών διακοπών. Ρυθµίζεται επίσης το µέγιστο επιτρεπτό
ποσοστό υπαλλήλων ανά διεύθυνση που µπορεί να εργάζεται και
ανέρχεται στο 25% των υπαλλήλων των οποίων τα καθήκοντα
είναι συµβατά µε την τηλεαπασχόληση, η υποχρέωση του φορέα
να παρέχει στον υπάλληλο σταθµό τηλεργασίας, συντήρηση και
αναβάθµιση του εξοπλισµού, οι θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιµες για τηλεργασία και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήµατος από τον εργαζόµενο και τη λήψη απόφασης από τη
διοίκηση και φυσικά το δικαίωµα στην αποσύνδεση του τηλεργαζοµένου µετά το πέρας του ωραρίου του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Στο ζήτηµα αυτό οφείλουµε να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, την οποία επιχείρησε να αλλοιώσει ο παραµορφωτικός
φακός της Αντιπολίτευσης. Ουδέποτε καταψήφισαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας το δικαίωµα των εργαζοµένων
στην αποσύνδεση. Το υπερψήφισαν µαζί µε την τροπολογία για
τον χρόνο προσαρµογής για τα κράτη µέλη. Ενείχε αυτό κάποια
σκοπιµότητα; Καµµιά. Αυταπόδεικτο, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση το ψηφίζει άµεσα, δηλαδή σήµερα. Συνεπώς άσφαιρα τα πυρά.
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Πολύ σηµαντικές και οι παρεµβάσεις του δεύτερου µέρους για
την αξιολόγηση, την πειθαρχική διαδικασία, την απασχόληση, τον
διορισµό συγγενή αποβιώσαντος υπαλλήλου, τη δυνατότητα σε
ΟΤΑ ορεινών και νησιωτικών περιοχών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής σε υπαλλήλους τους. Συνεπώς το
σχέδιο νόµου συµβάλλει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, στην ενίσχυση των εργαζοµένων, οι οποίοι εξοικειώνονται
µε τη χρήση των µέσων πληροφορικής, µαθαίνουν να οργανώνουν αυτόνοµα την εργασία τους και να έχουν καλύτερη ισορροπία επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. Περνάµε, λοιπόν, σε ένα
άλλο µοντέλο διοίκησης, που βασίζεται σε στόχους και αποτελέσµατα και όχι στην επιτήρηση µε την στενή έννοια. Υπερψηφίζουµε, συνεπώς, άλλο ένα νοµοθέτηµα του Υπουργείου
Εσωτερικών που κατατείνει στην οµόρροπη και ισόρροπη αναβάθµιση του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ο κύριος Υπουργός
µάς υποσχέθηκε νέες τοµές και µεταρρυθµίσεις. Όσο αυτές θα
συµβαίνουν, τόσο θα επιβεβαιώνεται η ψήφος εµπιστοσύνης
προς τη χώρα, όπως έγινε και µε τη χθεσινή επιτυχία, να πάρουµε το χαµηλότερο επιτόκιο στα δεκαετή οµόλογα εδώ και δεκατρία χρόνια.
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, σας ευχαριστούµε θερµά που εντάξατε την πρόταση του Δήµου Σερβίων στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την αναβάθµιση του οδικού δικτύου. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό. Κατά προτεραιότητα σας καλώ και σας
παρακαλώ να εξετάσετε τα αιτήµατα της Δυτικής Μακεδονίας
και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, λόγω των ειδικών συνθηκών που συντρέχουν εκεί.
Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντινίδη.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι από τη
συγκέντρωση διαµαρτυρίας που είναι πολυπληθής, κύριοι
Υπουργοί. Κοίταξα να σας δω, αλλά δεν σας είδα. Δεν εντυπωσιάστηκα που δεν σας είδα στη συγκέντρωση. Εντυπωσιάστηκα
όµως από το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει κατά καιρούς,
κύριε Υπουργέ, πως είστε εκεί που είναι οι πολλοί και οι όλοι. Σήµερα, λοιπόν, σ’ αυτή τη συγκέντρωση ήταν οι πολλοί. Κι εγώ
είδα ότι µάλλον ήταν και οι όλοι. Γι’ αυτό, λοιπόν, λείψατε.
Ο κόσµος είναι στους δρόµους, όµως, και αυτό δεν µπορεί να
αφήσει ανέπαφη τη σηµερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο για ένα
νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα, για την τηλεργασία, απολύτως αναγκαίο. Περισσότερο έπρεπε να φροντίσετε το νοµοσχέδιο αυτό στις λεπτοµέρειες. Δεν το κάνατε. Αν µας είχατε
ρωτήσει και ζητούσατε και από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να συνδράµουν σ’ αυτή τη διαδικασία, κάτι έξυπνο θα είχαν
σίγουρα να σας πουν.
Αλλά επισκιάζεται το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα από
το νοµοσχέδιο για τα εργασιακά. Όπως γνωρίζετε και εσείς,
υπάρχουν πλέον πολύ σοβαρές αλλαγές, δραµατικές αλλαγές
και δραµατικές εξελίξεις στη χώρα πάνω σε αυτό. Δεν µπορούµε
να κλείσουµε τα µάτια µας, καθώς καθιερώνεται θεσµικά πλέον
το ωράριο λάστιχο, καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, έχουµε την ατοµική ευθύνη και την ατοµική σύµβαση να
κυριαρχεί.
Έχουµε ακόµα περισσότερη ελαστικοποίηση της εργασίας, τα
περιβόητα «ρεπό» αντί αµοιβής στη σηµερινή Ελλάδα, στην
οποία θέλετε να εµφανίσετε µάλιστα ότι θα έχετε και έναν ελεγκτικό µηχανισµό, ο οποίος όλα θα τα σαρώνει και όλα θα τα ελέγχει. Αυτός ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν υπάρχει όµως και
προσπαθείτε να τον ανακαλύψετε, µόνο όµως στη θεωρία της
σκέψης και όχι δυστυχώς στην πράξη. Γι’ αυτό λοιπόν, είναι η
Ελλάδα στους δρόµους σήµερα και είναι όλη η Ελλάδα στους
δρόµους σήµερα. Λείψατε από την εικόνα, κύριε Υπουργέ.
Σε ό,τι αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε, είναι
ένα απαραίτητο νοµοσχέδιο, ένα χρειαζούµενο νοµοσχέδιο, ένα
πρώτο βήµα -εµείς θεωρούµε- για τη θεσµοθέτηση της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδοµένα κατάστασης. Ποιος άλλωστε
µπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο; Νοµίζω µόνο κάποιος που µι-
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κροπολιτικά ή µικρονοϊκά προσέγγιζε το συγκεκριµένο θέµα,
όταν είχαµε πραγµατικά καταλυτικές συνθήκες τους τελευταίους
δεκαπέντε µήνες της πανδηµίας, δεκαπέντε µήνες φόβου, δεκαπέντε µήνες που η εργασία µπήκε σε ένα τελείως διαφορετικό
πλαίσιο, lockdown, κλειστές επιχειρήσεις, υπολειτουργία και αίσθηση πνιξίµατος, προβλήµατα στη ζωή και στην ψυχική υγεία,
τα οποία πια αρχίζουν να φαίνονται ένα προς ένα και οι δείκτες
ήδη το υποδηλώνουν.
Μια κατάσταση βεβαίως που χαρακτηριστικό της παράδειγµα
είχε και την υπολειτουργία του Κοινοβουλίου, κύριοι Υπουργοί.
Και αυτό βέβαια προσωπικά διατηρώ µια επιφύλαξη κατά πόσο
κάποιους τούς βόλεψε, καθώς βρήκε την ευκαιρία η Κυβέρνηση
να περάσει πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια, κατά παρέκκλιση πάντοτε, µε διατάξεις οι οποίες απαιτούσαν µία σοβαρή διαβούλευση και συζήτηση, η οποία ποτέ δεν έγινε.
Το χούι, λοιπόν, των περικοµµένων διαδικασιών ακόµα και σήµερα µας ακολουθεί. Γιατί και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο βρήκατε,
κύριε Υπουργέ, την ευκαιρία να απαντήσετε σε πρακτικές στις
οποίες ξέρετε ότι εµείς δεν συµφωνούµε. Και µάλιστα, θυµάµαι
ότι, όταν είχατε πρωτοαναλάβει καθήκοντα Υπουργού, µετά τον
κ. Θεοδωρικάκο, είχατε υποσχεθεί στην αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης ότι, πρώτον, δεν θα µας αιφνιδιάζετε ποτέ,
δεύτερον, ότι θα µας δίνετε την ατζέντα των συζητήσεων και, τρίτον, ότι δεν θα φέρνετε ποτέ τροπολογίες, παρά µόνο αν είναι
ανάγκη, αδήριτη µάλιστα ανάγκη είπατε, και πάντοτε θα προετοιµάζετε τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.
Έγιναν όλα αυτά, λέτε σήµερα, µε πειθώ -εγώ λέω και φορτικότητα-, όταν λέτε ότι πραγµατικά φέρατε αυτή την τροπολογία
για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με προειδοποίηση εµπροθέσµως.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εµπροθέσµως µε προειδοποίηση µου
λέτε, κύριε Υπουργέ.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε απέναντί σας, λοιπόν, προφανώς θεωρείτε ότι πάσχουν από κάποια νόσο. Ή δεν έχουν τη
λογική τους ή το συναίσθηµα τους έχει κατακλύσει. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που προετοιµάζονται συστηµατικά µε εξετάσεις, υψηλότατου επιπέδου, τους αιφνιδιάζετε, χωρίς να έχετε
τουλάχιστον την ευαισθησία -εγώ θα έλεγα και θα µου επιτρέψετε τον όρο παρ’ ότι ξέρετε ότι πάντοτε µε ευγένεια µιλώ στους
Υπουργούς και στην Κυβέρνησή σας- να προειδοποιήσετε και για
τους όρους και για τον τρόπο και για τις προθεσµίες και για τα
χρονικά διαστήµατα κ.λπ.. Η Κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αυτός είναι ο τίτλος, αυτό κάνετε.
Έτσι; Μπράβο. Συµφωνούµε ότι αυτό κάνετε. Γιατί, λοιπόν, να το
καλύπτουµε; Το αλλάζετε. Αυτό δώστε το, λοιπόν, στην κρίση
του ελληνικού λαού και των πολιτών, ειδικά αυτών που έχουν εµπλακεί σ’ αυτή τη διαδικασία, για να δούµε πόσο τίµιο πολιτικά
είναι. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να πω ότι τίθεται
ζήτηµα εντιµότητας στη διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς αυτό το οποίο λέµε, κύριε Υπουργέ,
είναι πως σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν έπρεπε τέτοιου είδους διατάξεις να έλθουν. Έπρεπε να αφήσετε µια «άπλα» να συζητήσουµε ζητήµατα που έχουν σχέση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο,
που είναι σηµαντικό, και όχι να γίνει ένα τέτοιου είδους πολιτικό
καπέλωµα και µάλιστα άστοχο και µάλιστα ανέντιµο. Αυτή είναι
η άποψη του Κινήµατος Αλλαγής και µάλιστα ο ειδικός εισηγητής
µας το έχει τονίσει αυτό άπειρες φορές, όπως και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Τώρα κάποια πράγµατα τα οποία πρέπει να τονίσουµε εδώ
είναι ότι σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται, κύριε
Υπουργέ, ένα αποτελεσµατικό και δίκαιο θεσµικό πλαίσιο για την
τηλεργασία στο δηµόσιο πρέπει να αποτελεί σε συνθήκες κανονικότητας, που αναπόφευκτα κάποια στιγµή εµείς ελπίζουµε και
βλέπουµε να έρχονται, δικαίωµα του δηµόσιου υπαλλήλου και
όχι υποχρέωση. Επιπλέον, δεν πρέπει να επηρεάζονται στο παραµικρό οι µισθολογικές απολαβές και τα εργασιακά δικαιώµατα.
Το έχουµε τονίσει σε όλους τους τόνους και µε όλους τους τρόπους. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα προκύπτουν
ανισότητες ανάµεσα σε τηλεργαζόµενους και µη, όπως και το ότι
θα εξασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώµατα. Επίσης
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δεν θα πρέπει ο θεσµός και η δυνατότητα τηλεργασίας να αποτελέσουν τόπο εξορίας των κατά περίπτωση ανεπιθύµητων από
τη διοίκηση υπαλλήλων, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, αν κανείς εις βάθος σκεφτεί τα ενδεχόµενα. Προς την τελευταία κατεύθυνση, µάλιστα, το Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε τροπολογίες οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές, γιατί κατ’
αρχάς βασίζονται σε παρατηρήσεις της ΕΣΑΜΕΑ. Υπάρχει µία
ευαισθησία στο συγκεκριµένο ζήτηµα και νοµίζω ότι για τους πιο
αδύναµους και αυτούς που έχουν ζητήµατα να διευθετήσουν θα
πρέπει να τα ακούτε µε ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά µυαλά.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι σε τεχνικό επίπεδο οι ατέλειες οι οποίες
έχουν επισηµανθεί ήδη, τόσο στη διάρκεια διαβούλευσης στις
επιτροπές και µόνο -και όχι πριν βεβαίως- όσο και στη διάρκεια
της σηµερινής Ολοµέλειας τείνουν στο να καταδείξουν πως πάλι
το νοµοσχέδιο δεν έχει έρθει µε επαρκή συζήτηση, πως πάλι δυστυχώς µένει σε µας ο προβληµατισµός στο σηµείο του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στη λειτουργία συστήµατος καταγραφής του χρόνου εργασίας, καθώς και το καθεστώς των υπαλλήλων που θα καλύψουν το προβλεπόµενο ποσοστό τηλεργασίας ανά υπηρεσία. Δυστυχώς αυτό δεν το έχετε απαντήσει
πειστικά για µας και σ’ αυτό κρατάµε σοβαρότατες επιφυλάξεις.
Ελπίζουµε ότι µέχρι και το τέλος της σηµερινής συζήτησης σε
αυτό τουλάχιστον θα µπορέσετε να απαντήσετε στις δικές µας
προτάσεις και θετικά, διότι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα η µέρα
αυτή θα παραµείνει φορτισµένη µέχρι αργά το βράδυ, όπως και
οι επόµενες µέρες. Διότι είναι νοµοτέλεια, όταν σπέρνεις ανέµους θερίζεις θύελλες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μαρία Κεφάλα.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υγειονοµική
κρίση που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης έχει οµολογουµένως
επηρεάσει πολλούς τοµείς της ζωής και της καθηµερινότητάς
µας. Τοµείς που απλώνονται πέραν των στενών υγειονοµικών
ορίων στις κοινωνικές, προσωπικές, επαγγελµατικές και εργασιακές σχέσεις. Έχουν δηµιουργηθεί νέα δεδοµένα, χωρίς προηγούµενο, που απαιτούν προσαρµογή σε αυτά και του κράτους.
Ένα από αυτά είναι η τηλεργασία, η οποία, όπως φαίνεται,
ήρθε στη ζωή µας µε σκοπό να µείνει ως έναν βαθµό. Και αν
µέχρι πρότινος τα ποσοστά τηλεργασίας στη χώρα µας και στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ήταν µικρά, χαρακτηριστικά
σάς αναφέρω -δανειζόµενη και στοιχεία των ερευνών του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και της EUROSTAT- πως το ποσοστό των µισθωτών στη χώρα µας που εργάζονται µε την τηλεργασία, κατά κύριο λόγο από το σπίτι την
περίοδο 2012 – 2019, κινούνταν περίπου στο 2% ως ποσοστό επί
της συνολικής απασχόλησης. Η πανδηµία έφερε µια έκρηξη σε
αυτόν τον τοµέα υποχρεωτικά στην πρώτη φάση του πολέµου
κατά του ιού, ώστε να µειώσουµε δραστικά την έκθεση των εργαζοµένων σε αυτόν, αλλά και τώρα που µπαίνουµε σε µια νέα
πραγµατικότητα προαιρετικά, αφού φάνηκαν τα θετικά ως έναν
βαθµό αποτελέσµατα αυτής, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για τους εργαζόµενους.
Μετά την ψήφιση του σηµερινού νοµοσχεδίου θα µπορεί να
φτάσει το 25% των υπαλλήλων ανά διεύθυνση ή αυτοτελές
τµήµα του δηµοσίου, ενώ µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του φορέα, το ποσοστό
αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και 50%.
Η Κυβέρνηση, διαβάζοντας αυτές τις αλλαγές, έρχεται και
φέρνει προς ψήφιση το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, δηµιουργώντας ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την
εφαρµογή της τηλεργασίας στις δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να προσαρµοστεί το ελληνικό δηµόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα. Είναι από τις
περιπτώσεις εκείνες που η παρεµβατικότητα του κράτους είναι
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αναγκαία, ώστε να θωρακιστεί η δηµόσια υγεία και η εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους από τη µία και από την
άλλη να προστατευτούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και οι
θεµελιώδεις αξίες ατοµικών ελευθεριών και προσωπικών δεδοµένων.
Είναι σηµαντικό να µπει ένα θεσµικό πλαίσιο τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας βάσει κοινών αρχών, µεθόδων
οργάνωσης και διαχείρισης εργασίας, κανόνων προστασίας δεδοµένων και τήρησης απορρήτου, κανόνων χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας και όλων των
διαδικασιών σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης.
Πιο συγκεκριµένα επί του νοµοσχεδίου θα ήθελα να πω ότι ο
χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής και σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί υπηρεσιακή µεταβολή του τηλεργαζοµένου υπαλλήλου. Δεν µπορεί να υποχρεωθεί ο τηλεργαζόµενος
που δεν επιθυµεί να εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να το κάνει.
Αποτελεί προνοµιακό του πεδίο. Οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε
αυτούς που εργάζονται µε φυσική παρουσία. Εξασφαλίζεται, µε
άλλα λόγια, η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Δεν δηµιουργούµε
εργαζόµενους πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Προστατεύουµε την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόµενου. Το όποιο σύστηµα ελέγχου του χρόνου εργασίας που ενδεχοµένως θα
επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα πρέπει να
είναι ανάλογο και να περιορίζεται επί του επιδιωκόµενου στόχου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων του υπαλλήλου. Η υπηρεσία οφείλει να λαµβάνει όλα
εκείνα τα κατάλληλα µέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα τα θέτουν σε
κίνδυνο, διατηρώντας τα επίπεδα ασφάλειας αποµακρυσµένης
πρόσβασης των εργαζοµένων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, ως αυτά ορίζονται από την κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Κατά κανόνα η τηλεργασία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα τέσσερις µέρες µέσα σ’ ένα ηµερολογιακό έτος και προβλέπεται να λαµβάνονται οι ηµέρες αυτές εντός ενός τριµήνου.
Αυτό σε συνδυασµό µε το µέγιστο ποσοστό των τηλεργαζοµένων
-που φτάνει στο 25%, όπως προαναφέραµε- εξασφαλίζουν την
εναλλαγή των υπαλλήλων που τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν από απόσταση. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις βέβαια, που
προβλέπονται ρητά στο νοµοσχέδιο και έχουν να κάνουν µε ζητήµατα υγείας, ζητήµατα κινδύνου δηµόσιας υγείας και εκτάκτων
συνθηκών.
Σηµειώνουµε ότι από 15 Ιουλίου µέχρι 31 Αυγούστου κάθε
χρόνου παύει η δυνατότητα παροχής τηλεργασίας.
Αν µη τι άλλο, βρισκόµαστε µπροστά σε µια καινοτοµία για την
ελληνική δηµόσια διοίκηση, οι προκλήσεις που καλούµαστε ως
κράτος να απαντήσουµε είναι πολλές και αποτυπωµένες. Στέκοµαι σε µερικές από αυτές: στην επιλεξιµότητα των δραστηριοτήτων που µπορούν να ενταχθούν στο νέο αυτό πλαίσιο, στην
προστασία των δεδοµένων, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού µε τα νέα δεδοµένα, στην οργάνωση της εργασίας, στη
διατήρηση του οµαδικού κλίµατος µεταξύ των συναδέλφων, στην
κατάρτιση των εργαζοµένων που επιθυµούν να κάνουν χρήση
του δικαιώµατος, αλλά αισθάνονται ότι υστερούν µε τη χρήση
της τεχνολογίας, στην υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού,
στο σύστηµα καταγραφής του χρόνου εργασίας, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των τηλεργαζοµένων.
Ως πολιτεία οφείλουµε να δούµε και τους ενδεχόµενους κινδύνους που µπορούν να παρουσιαστούν, όπως η αποµόνωση
των τηλεργαζοµένων, η οποία µπορεί να αυξήσει την αδυναµία
έκφρασης στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την εκτέλεση
µιας εργασίας ή στη µειωµένη πρόσβαση σε πληροφορίες και
την ουσιαστική αδυναµία λήψης ανατροφοδότησης.
Για όλα αυτά και για άλλα που θα προκύψουν από την εφαρµογή του στην πράξη είµαστε έτοιµοι να προσαρµοστούµε και
να εξελιχθούµε. Είναι ένα ακόµα µεγάλο βήµα, που προωθεί τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµόσιου τοµέα και δείχνει πως,
όταν υπάρχει θέληση, πίστη και ανοιχτό µυαλό, τολµάµε και πετυχαίνουµε.
Η Ελλάδα τού σήµερα κινείται µε ρυθµούς σύγχρονης ευρω-
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παϊκής χώρας, πρωτοστατεί και βάζει τις βάσεις για ένα δηµόσιο
αντάξιο των αναπτυγµένων εταίρων µας, µε πρωταγωνιστές τους
εργαζόµενους σε αυτό και τις δυνατότητες που µας παρέχει η
τεχνολογία στις µέρες µας και σε κάθε περίπτωση ενισχύει το
οπλοστάσιό µας, ώστε να µπορούµε να διαχειριστούµε στο µέλλον, εφόσον προκύψουν -πράγµα το οποίο όλοι απευχόµαστεκαταστάσεις κρίσιµες σαν αυτή της τρέχουσας περιόδου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεφάλα, και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χριστίνα Αλεξοπούλου.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκσυγχρονισµός του δηµοσίου τοµέα ήταν και παραµένει ένα κύριο ζητούµενο για τον Έλληνα πολίτη, που χρόνια τώρα αγανακτεί
περιµένοντας σε ατελείωτες ουρές, κάνοντας δεκάδες διαδροµές µεταξύ γραφείων, ορόφων, κτηρίων, παλεύοντας µε έγγραφα και έντυπα και απολαµβάνοντας τελικά µέτριες παροχές
και υπηρεσίες από την ελληνική πολιτεία.
Όµως, και για τον ίδιο τον δηµόσιο υπάλληλο είναι ψυχοφθόρα
η καθηµερινή του τριβή και εµπειρία µε ένα παρωχηµένο µοντέλο
εργασίας σε ένα απαρχαιωµένο και πολλές φορές δυσλειτουργικό, δαιδαλώδες σύστηµα διαδικασιών, αργό και γραφειοκρατικό. Συνηθίσαµε επί πολλά έτη σε ένα δηµόσιο βαρύ, δυσκίνητο,
αναχρονιστικό και απολύτως χάρτινο.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πρώτη
στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της, έδειξε τον ξεκάθαρο προσανατολισµό της προς την ψηφιακή µετάβαση του δηµοσίου, τον
εκσυγχρονισµό του και την εναρµόνισή του µε τις σύγχρονες
συνθήκες.
Το gov.gr, η πλατφόρµα υπηρεσιών προς τον πολίτη, µέσα σε
ένα πρωτόγνωρα σύντοµο χρονικό διάστηµα για τα ελληνικά δεδοµένα, κατάφερε να ενσωµατώσει χιλιάδες διαδικασίες και
έγινε σηµείο αναφοράς, εµπεδώνοντας παράλληλα µια σχέση εµπιστοσύνης, επιτέλους, του πολίτη µε τις ψηφιακές συναλλαγές
του µε την πολιτεία.
Η πανδηµία ήρθε βεβαίως ως καταλύτης να επιταχύνει αυτή
την ήδη µεθοδική προσπάθεια της Κυβέρνησης, καθώς η αποµακρυσµένη εργασία επιβλήθηκε από την πραγµατικότητα και
όλα έπρεπε να διεκπεραιώνονται εξ αποστάσεως. Παρά όµως
αυτό το αρχικό σοκ, ο δηµόσιος τοµέας καθ’ όλη τη διάρκεια της
υγειονοµικής κρίσης συνέχισε να λειτουργεί και να εξυπηρετεί
τον πολίτη, µε τις όποιες δυσκολίες ή καθυστερήσεις, καθώς είχε
ήδη γίνει µεγάλη προεργασία και προετοιµασία.
Η ετοιµότητα που το ελληνικό κράτος επέδειξε στην οργάνωση και θέση σε λειτουργία τόσο της τηλεκπαίδευσης όσο και
της τηλεργασίας ξεπέρασε τις προσδοκίες ακόµα και για τους
πιο απαισιόδοξους υποστηρικτές και εξέπληξε ακόµα και τον πιο
απαισιόδοξο επικριτή.
Στον ιδιωτικό τοµέα βεβαίως, και ιδίως στις προηγµένες
χώρες, η τηλεργασία ή η τηλεκπαίδευση είναι µια κοινή πρακτική
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιδίως στον τοµέα των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών η γνώση και η εξοικείωση µε τις
νέες τεχνολογίες και τα επιτεύγµατα της πληροφορικής κάνουν
την τηλεργασία τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.
Στη χώρα µας η µορφή αυτή εργασίας αντιµετωπιζόταν µε ένα
τείχος καχυποψίας και ανασφάλειας όσον αφορά στα εργασιακά
δικαιώµατα και τα προσωπικά δεδοµένα. Τώρα, όµως, που, έστω
και µε το ζόρι, θα λέγαµε, το δοκιµάσαµε, αυτό που συνέβη είναι
πως η τηλεργασία µάς άρεσε, µας βόλεψε. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι κατανόησαν τα οφέλη που µπορεί να έχει στη συνολική οργάνωση του χρόνου τους και την εναρµόνιση της εργασιακής µε
την ιδιωτική τους ζωή. Όχι ίσως ως µια µόνιµη µορφή εργασίας,
αλλά επικουρικά και συνοδευτικά στη φυσική παρουσία στον
χώρο εργασίας.
Καλούµαστε, λοιπόν, σήµερα να εναρµονίσουµε κι εµείς τη νοµοθεσία µας µε την πραγµατικότητα, να νοµοθετήσουµε ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο για την τηλεργασία, έτσι ώστε η
εµπειρία που αποκτήσαµε από τη δύσκολη περίοδο που διανύ-
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σαµε να εφαρµοστεί στην πράξη και να βοηθήσει τον δηµόσιο
τοµέα µας στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των εργαζοµένων σε αυτόν τον
τοµέα.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µε σύντοµο και σαφή τρόπο θεσπίζει τους κανόνες για την τηλεργασία, ορίζει τις ευθύνες και
τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων και υπαλλήλων και
θέτει τα όρια και τις κατευθυντήριες γραµµές.
Η τηλεργασία είναι οικειοθελής και εξυπηρετεί τον υπάλληλο
που επιθυµεί για σηµαντικούς προσωπικούς λόγους να εργαστεί
από απόσταση. Είναι σαφώς χρονικά ορισµένη και αποτελεί εργαλείο του τηλεργαζόµενου για την καλύτερη οργάνωση του
χρόνου του και της ιδιωτικής του ζωής. Η τηλεργασία δεν απαλλάσσει τον εργαζόµενο από τις υποχρεώσεις του, αλλά ούτε
αφαιρεί από τα δικαιώµατά του.
Οι διατάξεις νόµου και οι συλλογικές συµβάσεις εφαρµόζονται
βάσει της αρχής της ίσης µεταχείρισης για όλους ανεξαιρέτως
τους εργαζόµενους. Το σχέδιο νόµου λαµβάνει υπ’ όψιν όλα
εκείνα τα πρωτόκολλα ασφάλειας που θα κάνουν πρακτικά εφικτό το εγχείρηµα της τηλεργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα
την ακεραιότητα και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
που το δηµόσιο και ο τηλεργαζόµενος χειρίζεται.
Και, τέλος, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εξασφάλιση της
ιδιωτικότητας και στον σεβασµό της προσωπικής ζωής του τηλεργαζόµενου, µε τη νοµοθέτηση του απορρήτου των επικοινωνιών του και την απαγόρευση λήψης, εγγραφής εικόνας από τον
σταθµό τηλεργασίας.
Ο τρόπος για να εφαρµόσουµε την τηλεργασία είναι διεθνώς
δοκιµασµένος και ασφαλής. Σήµερα αποφασίζουµε απλά πως
διαθέτουµε και τη βούληση να το εφαρµόσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα οφέλη της τηλεργασίας δεν
περιορίζονται µόνο στην εργασιακή σχέση του υπαλλήλου µε τον
φορέα του ή τη συναλλαγή του πολίτη µε το δηµόσιο. Οι προεκτάσεις της επέκτασης και της εµβάθυνσης της τηλεργασίας
σε δηµόσιο αλλά και ιδιωτικό τοµέα είναι οικονοµικές, περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές.
Η διευκόλυνση της διαχείρισης του χρόνου των εργαζοµένων
και ο περιορισµός των άσκοπων µετακινήσεών τους έχουν απτό
αντίκτυπο στην καθηµερινότητα τους και στα οικονοµικά, αλλά
και στον χρόνο που περνούν µε τους οικείους τους ή για την προσωπική τους ανάπτυξη. Οι λιγότερες µετακινήσεις µπορεί εξάλλου να συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση ρύπων και εκποµπών
καυσαερίων στις πόλεις και στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας για τους πολίτες.
Η ενίσχυση της τηλεργασίας θα µπορούσε να συνεισφέρει στην
άρση των ανισοτήτων πρόσβασης στην εργασία για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα ή άλλες αναπηρίες. Ακόµα θα µπορούσαµε να
τη χρησιµοποιήσουµε και ως εργαλείο για το πολυπόθητο brain
gain, για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού, που θεσµοθετηµένα και επίσηµα θα µπορούν να βοηθήσουν την πόλη τους,
τη χώρα µας, εργαζόµενοι από τον τόπο διαµονής τους.
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι εκεί, για
να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε τη ζωή, τη χώρα µας και τον
κόσµο µας. Στον ιδιωτικό και επαγγελµατικό µας βίο κάνουµε
χρήση τους καθηµερινά, εξοικονοµώντας χρόνο και δαπάνες,
επιταχύνοντας την εργασία µας και ενισχύοντας την παραγωγικότητά µας. Είναι στο χέρι µας να τις χρησιµοποιήσουµε µε τον
καλύτερο τρόπο και στον δηµόσιο τοµέα, εκσυγχρονίζοντας τις
διαδικασίες του και αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά του. Ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας είναι προς όφελος όλων
µας, γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αλεξοπούλου και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Πέτσα, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 922 και ειδικό 101.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα περισσότερα από τα άρθρα της συγκεκριµένης τροπολογίας σχετίζονται µε την πανδηµία του κορωνοϊού και τις συνεχιζόµενες επιπτώσεις που επιφέρει και γι’ αυτό χρειάζονται
κάποιες παρεµβάσεις.
Συγκεκριµένα µε το άρθρο 1, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 53 του ν.4735/2020 τα όργανα διοίκησης των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών όφειλαν εντός έξι µηνών
από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή µέχρι τις 12-4-2021
το αργότερο, να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες απογραφής
όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά τους. Ωστόσο η λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας οδήγησε στην καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Για τον λόγο αυτόν είναι
επιβεβληµένη η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα των νοµικών
προσώπων του άρθρου 26 του π.δ.410/1995 για τα νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόµενη διαδικασία.
Συνεπώς, µε την αξιολογούµενη ρύθµιση, µετατίθεται η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών
απογραφής για την 31η Δεκεµβρίου 2021. Παράλληλα, για λόγους πληρότητας, προβλέπεται ότι απόσπασµα της εγκεκριµένης µε πράξη του συντονιστή της οικείας αποκεντρωµένης
διοίκησης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα αποκτώµενα
κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα
λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων µε την περίληψη που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγµατος 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου κτηµατολογικού γραφείου πλέον του
αρµοδίου υποθηκοφυλακείου εντός δεκαπέντε ηµερών από την
έγκριση.
Με τα άρθρα 2 και 3 ερχόµαστε και αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα
της ρύθµισης των χρεών που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο
της πανδηµίας. Οι προηγούµενες διατάξεις αφορούσαν χρέη
που δηµιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 µέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2021. Επειδή, όµως, συνεχίζεται η πανδηµία και
οι επιπτώσεις αυτής, παρατείνεται η χρονική διάρκεια της ρύθµισης των χρεών αυτών έως τις 30 Ιουνίου 2021, άρα για τέσσερις µήνες παράταση και αντίστοιχα παρατείνεται µέχρι την 31η
Οκτωβρίου η δυνατότητα ρύθµισης αυτών των οφειλών µέχρι και
εκατό δόσεις από τους πολίτες ή όσους γενικά είναι οφειλέτες
προς τους δήµους.
Παράλληλα, επειδή η προβλεπόµενη πλατφόρµα, η οποία προβλεπόταν για τη ρύθµιση αυτών των οφειλών, δεν έχει καταστεί
δυνατόν να λειτουργήσει µέχρι σήµερα, προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι για τη ρύθµιση αυτών των οφειλών µε ηλεκτρονικό
τρόπο προς τους ΟΤΑ.
Με το άρθρο 4 έχουµε το ζήτηµα των µισθωµάτων. Όπως θυµάστε, είχε δοθεί διετής παράταση για τα µισθώµατα τα οποία
δεν είχαν ακόµη λήξει, αλλά είχε µπει ένα χρονικό διάστηµα από
την 1η Ιανουαρίου 2021 µέχρι τα µέσα Απριλίου του 2021, µέχρι
την έναρξη ισχύος του προηγούµενου νοµοθετήµατος που απαιτούνταν να έχουν λήξει αυτές οι συµβάσεις, προκειµένου να παραταθούν. Αίρεται πλέον αυτός ο περιορισµός και δίνεται η
δυνατότητα της διετούς παράτασης χωρίς αυτόν τον περιορισµό
και για λόγους αποσαφήνισης καταλαµβάνονται και οι πιστώσεις
οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ και δεν είχαν λήξει στις 11-6-2021,
καθώς και αυτές που τυχόν έχουν λήξει από 1-1-2021 και µέχρι
τις 11-6-2021. Αντίστοιχα είναι η διάταξη η οποία αφορά τη ρύθµιση για τα µισθώµατα των κυλικείων.
Με το άρθρο 5 έχουµε µια συµπλήρωση και αποσαφήνιση για
λόγους καθαρά ερµηνευτικούς σε σχέση µε τις δανειακές συµβάσεις που συνάπτει το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε
τους δήµους για την υλοποίηση των έργων του προγράµµατος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πάντα σε συνεννόηση µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου τα ιδιαίτερα σύνθετα έργα που εντάσσονται στο
πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως έργα πολιτισµού ή µε
σύνθετες τεχνικοοικονοµικές πτυχές να πληρούν τους κανόνες
δανεισµού σύµφωνα µε το καταστατικό του ταµείου.
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Με το άρθρο 6 ερχόµαστε και προσθέτουµε οκτώ θέσεις στον
οργανισµό που αφορά την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, εν προκειµένω την Ελευσίνα, από είκοσι θέσεις αυξάνεται
ο αριθµός σε είκοσι οκτώ, προκειµένου να φέρει σε πέρας αυτό
το πολύ σηµαντικό έργο και για την εικόνα της χώρας αλλά και
φυσικά της πόλης της Ελευσίνας.
Με το άρθρο 7 της τροπολογίας χορηγείται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών για να προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, ώστε να κωδικοποιηθούν σε
ενιαίο κείµενο οι διατάξεις για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών
κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων από το κράτος, τα
έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων και των υποψηφίων
ή αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή είναι αναγκαία και σκόπιµη, ειδικώς εν όψει του γεγονότος ότι η κωδικοποίηση αυτή δεν
περιλαµβάνει νοµοθετική αλλαγή ή τροποποίηση των υφιστάµενων σχετικών διατάξεων.
Τέλος, µε το άρθρο 8 της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε, επέρχεται παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των νοµικών
προσώπων που λειτουργούν βάσει των άρθρων 78 και επόµενα
του Αστικού Κώδικα επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών ενώσεων, καθώς και συλλόγων γονέων µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
σωµατείων που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.1566/1985, προκειµένου να
διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία τους, και παρέχεται έτσι επαρκής χρόνος διεξαγωγής αρχαιρεσιών εν όψει της αδυναµίας διεξαγωγής τους, η οποία οφείλεται στα µέτρα για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Ειδικώς στην περίπτωση των αθλητικών ενώσεων, η διάταξη
εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση των ενώσεων υπό την έννοια του άρθρου 10 του ν.2725/1999, εν όψει των
διαφορετικών νοµικών και πραγµατικών δεδοµένων που διέπουν
τις οµοσπονδίες στο άρθρο 19 του ίδιου νόµου. Και τούτο διότι
οι τελευταίες ως επί το πλείστον είχαν τη δυνατότητα και πράγµατι αξιοποίησαν την πρόβλεψη διενέργειας των αρχαιρεσιών
µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µη καταλείποντας έτσι εκλογικές εκκρεµότητες, εν µέσω µάλιστα του έτους διενέργειας των
θερινών Ολυµπιακών Αγώνων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου προτού εισέλθω στην ουσία του σηµερινού νοµοσχεδίου να µεταφέρω ένα κλίµα το οποίο επικρατεί στο κέντρο των Αθηνών,
έχοντας και πλήρη εικόνα ως αυτόπτης µάρτυς.
Νοµίζω ότι είναι µια εξαιρετική προσπάθεια συνολικά του κόσµου της εργασίας να αντισταθεί στα κελεύσµατα της Κυβέρνησης και σε αυτή τη βαθύτατη αντιµεταρρύθµιση, η οποία
πραγµατοποιείται ή προσπαθεί να συντελεστεί την επόµενη βδοµάδα και εδώ στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, πέραν των επιτροπών. Είναι µια αντίδραση του κόσµου ετερόκλητη, από όλο το
φάσµα του εργασιακού χώρου, που καταδεικνύει ουσιαστικά
αυτό ακριβώς το οποίο από τα κάτω της η κοινωνία το τονίζει µε
κάθε βαθµό, µε κάθε τρόπο, µε κάθε στόµφο. Τι; Ότι είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο µας γυρνάει πολλές δεκαετίες πίσω και το
καταδεικνύει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο εδώ έξω από την πλατεία Συντάγµατος. Από την πλατεία Κλαυθµώνος, από την
Κοραή, από τη Σταδίου µέχρι και τις παρυφές της πλατείας Συντάγµατος έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσµου µονιασµένο. Και γι’
αυτό ευχαριστούµε την Κυβέρνηση, διότι ότι µε αυτόν τον τρόπο
νοµίζω ότι δηµιουργεί µια έντονη συσπείρωση στο σύνολο της
Αντιπολίτευσης και αυτό είναι κάτι που νοµίζω ότι θα καταγραφεί
και πολιτικά, αλλά θα κεφαλαιοποιηθεί και µεταγενέστερα.
Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα η πανδηµία του κορωνοϊού επιτάχυνε τάσεις
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µετασχηµατισµού της εργασίας που ήταν ήδη εν εξελίξει. Η επέκταση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, η επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων και η επέκταση του
ψηφιακού εγγραµµατισµού στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, όλα αυτά είχαν δηµιουργήσει ήδη πριν από την πανδηµία
τη δυνατότητα µεταφοράς µεγάλου µέρους της διανοητικής εργασίας σε ψηφιακό και εξ αποστάσεως περιβάλλον.
Οι διαδικασίες αυτές ενέχουν φοβερές, πολύ σηµαντικές δυνατότητες για τις οικονοµίες και τις χώρες που µπορούν έγκαιρα
να ενσωµατώσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το
φάσµα της παραγωγής τους και γι’ αυτό και η ανταγωνιστικότητα
των οικονοµιών διεθνώς, στον τριτογενή κυρίως τοµέα, εναπόκειται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην ύπαρξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων και την παρουσία εργατικού δυναµικού µε ψηφιακές
ιδιαίτερες δεξιότητες.
Όµως, ο εν λόγω µετασχηµατισµός ενέχει και σηµαντικούς κινδύνους. Απειλεί τους εργαζόµενους µε την πλήρη κατάργηση
της ιδιωτικότητάς τους, απειλεί τους εργαζόµενους µε την κατάργηση εν τοις πράγµασι του ωραρίου και απειλεί την ιερότητα
της οικίας και της οικογενειακής ζωής µέσα από την εισβολή
στον χρόνο που περνάµε µε τους δικούς µας ανθρώπους, µε τα
παιδιά µας, των υποχρεώσεων ενός εργασιακού χωροχρόνου
που δεν έχει ούτε αρχή αλλά δυστυχώς ούτε και τέλος.
Η πανδηµία επιτάχυνε αυτές τις τάσεις µετασχηµατισµού της
εργασίας και της καθηµερινότητας των εργαζοµένων και έφερε
αντιµέτωπους τους εργαζόµενους στη χώρα µας µέσα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης της πανδηµίας ενώπιον της σκληρής
νέας πραγµατικότητας. Η τηλεργασία συνιστά δυνατότητα, συνιστά όµως και απειλή.
Η τηλεργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συµβάλλει όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόµου που µας φέρατε
προς ψήφιση- στην καλύτερη ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής
και ιδιωτικής ζωής. Η τηλεργασία απειλεί την ισορροπία µεταξύ
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
Σε αυτό το πλαίσιο, επί της αρχής, η σηµερινή πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης είναι σε θετική κατεύθυνση, µε δύο όµως καίριους αστερίσκους.
Πρώτον, ότι η σηµερινή ρύθµιση της τηλεργασίας στο δηµόσιο
είναι συγχωροχάρτι για την προσπάθεια θεσµικής εµπέδωσης
της απορρύθµισης του ιδιωτικού τοµέα και εξαιτίας της τηλεργασίας, στην οποία φυσικά οδηγεί το έκτρωµα του κ. Χατζηδάκη,
που ανέφερα και προηγουµένως.
Δεύτερον, µε την παρατήρηση ότι υποθέτουµε όλες και όλοι
ότι το σηµερινό σχέδιο νόµου, οι εννέα σελίδες και τα δεκαεννέα
αυτά άρθρα, που µας φέρατε πράγµατι ρυθµίζουν κάτι και δεν
αποτελούν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, αν δώσουµε
σε έναν µαθητή του γυµνασίου να γράψει µια έκθεση ιδεών για
αυτό το ζήτηµα της τηλεργασίας των γονέων του µετά από δύο
χρόνια εγκλεισµό, νοµίζω ότι θα τα καταφέρει καλύτερα από τον
κ. Βορίδη και την οµάδα των νοµικών που συνέδραµε στο νοµοπαρασκευαστικό του έργο.
Γιατί, δυστυχώς, ο σηµερινός νόµος, κύριε Υπουργέ, είναι µια
έκθεση ιδεών. Φαντάζοµαι βέβαια ότι ένας µαθητής του γυµνασίου, σε αντίθεση µε τον κ. Βορίδη, θα έθετε το δάχτυλο επί τον
τύπον των ήλων, για να απαντήσει στα βασικά ερωτήµατα που
τίθενται στην εργασία στο δηµόσιο. Δεν θα έλεγε, για παράδειγµα, µόνο ότι τα προσωπικά δεδοµένα είναι ιερά και ότι πρέπει
να τα προστατεύουµε, αλλά θα περιέγραφε και τη διαδικασία
µέσα από την οποία θα επέλθει αυτή η προστασία. Θα έλεγε, δηλαδή, ρητά και κατηγορηµατικά ότι η καταγραφή των εργαζοµένων απαγορεύεται και δεν θα άφηνε τα παράθυρα που αφήνει
το άρθρο 6 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Θα έδινε συγκεκριµένο περιεχόµενο στην εθελοντική συµµετοχή στην τηλεργασία και όχι µια δηµιουργική ασάφεια περί του
εθελοντισµού και θα προσδιόριζε µε σαφήνεια ποιες είναι αυτές
οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες, όπως αναφέρονται στο άρθρο
7 παράγραφος 3, στη βάση των οποίων υποχρεούται ένας εργαζόµενος ουσιαστικά να εργαστεί εξ αποστάσεως.
Η επαφή µε ένα κρούσµα του κορωνοϊού είναι µια έκτακτη συνθήκη και νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι σε αυτό. Όµως, είναι έκτα-
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κτη συνθήκη και µια απεργία; Είναι έκτακτη συνθήκη και αυτό
που συµβαίνει έξω εδώ, στην πλατεία Συντάγµατος, από πλήθος
εργαζοµένων; Είναι έκτακτη συνθήκη η συνδικαλιστική εν τοις
πράγµασι δράση εργαζόµενου;
Φαντάζοµαι επίσης ότι ένας µαθητής στην έκθεσή του θα προέβλεπε τις περιπτώσεις που ένας εργαζόµενος θα δικαιούτο να
εργαστεί εξ αποστάσεως και δεν θα άφηνε αυτή την απόφαση
στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε προϊσταµένου, όπως κάνει
το παρόν σχέδιο νόµου στο άρθρο 14. Αν ένας δηµόσιος υπάλληλος αύριο αιτηθεί να εργαστεί από το σπίτι του, αυτό αποτελεί
ένδειξη απώλειας ζήλου για την εργασία του; Θα αξιολογηθεί αρνητικά γι’ αυτό;
Τέλος, φαντάζοµαι ότι ένας µαθητής του γυµνασίου θα είχε
πληροφορηθεί από τους γονείς του ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν διατίθενται κάπου δωρεάν και ότι τον λογαριασµό του
τηλεφώνου κάποιος τον πληρώνει, κάτι που επίσης, δυστυχώς,
οι συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόµου αγνοούν.
Όµως, όλες αυτές οι κριτικές παρατηρήσεις, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνονται καλή τη πίστει, µε την παραδοχή ότι ακόµα
και από µια επικοινωνιακή φούσκα µπορεί να έρθει ένα λιθαράκι
στην κατεύθυνση της ρύθµισης εργασίας.
Ωστόσο, αυτό που πραγµατικά είναι ασυγχώρητο, κύριε
Υπουργέ -και αναφέροµαι σε εσάς, κύριε Πέτσα, απουσιάζει ο κ.
Βορίδης-, είναι η τροπολογία για τον τρόπο εισαγωγής στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, µε την απαράδεκτη πρόβλεψη για την εφαρµογή της άµεσα στον πρώτο µεγάλο διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης από το 2011, µε την απαράδεκτη υποτίµηση
τόσων νέων που προετοιµάζονται χρόνια γι’ αυτόν τον διαγωνισµό και, πάνω από όλα, µε την αντιδηµοκρατική και παλαιοκοµµατική προσθήκη του θεσµού της συνέντευξης σε έναν ακόµα
θεσµό πρόσληψης προσωπικού στο ευρύτερο δηµόσιο. Μετά το
ΑΣΕΠ, µετά τη ΔΕΗ, έχουµε πλέον και την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Γι’ αυτή την πρωτοβουλία ο κύριος Υπουργός δεν έχει καµµία
δικαιολογία, καµµία αιτίαση, κανένα φύλλο συκής, για να καλύψει
τον ξεκάθαρο σκοπό του. Ο κ. Βορίδης το µόνο που θέλει είναι
να αναστήσει ένα κράτος µε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων light, στο οποίο η συνέντευξη θα λειτουργεί ως φίλτρο για
ανθρώπους µε επικίνδυνες, δηλαδή δηµοκρατικές, ιδέες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γνωρίζω αν η Κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Ο ανταγωνισµός µε την κυβέρνηση του κ. Σαµαρά είναι
µεγάλος, ο αγώνας πραγµατικά αµφίρροπος. Όµως, γνωρίζω µε
βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η πιο ρουσφετολογική κυβέρνηση που είχε ο τόπος από την περίοδο 1989
- 1993!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαµουλάκη.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για µια οφειλόµενη απάντηση.
Τι σχέση έχει ο διαγωνισµός της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε όλα αυτά περί αναβίωσης παλαιοκοµµατικών µηχανισµών; Είµαι ο ίδιος απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Και τότε και σήµερα και αύριο είναι
ένας αδιάβλητος διαγωνισµός. Δεν είναι εξετάσεις. Είναι διαγωνισµός για να περάσουν οι καλύτεροι, προκειµένου να στελεχώσουν τη δηµόσια διοίκηση που θέλουµε.
Συµµετείχα, µάλιστα, και στην Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, όταν ο κ. Σκανδαλίδης ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Κανείς από όσους έχουν περάσει από το
Υπουργείο Εσωτερικών δεν θέλει τέτοια πράγµατα για την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Αν αλλάζει ο διαγωνισµός µε τόσους µήνες µπροστά που
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έχουν να προετοιµαστούν, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται ξέρουν
καλύτερα από όλους ότι έχουν να αντιµετωπίσουν έναν µεγάλο
διαγωνισµό, γιατί οι θέσεις είναι περιορισµένες και το καθήκον
µεγάλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννης Μελάς. Αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης.
Ορίστε, κύριε Μελά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία του
κορωνοϊού είναι αναµφισβήτητα η µεγαλύτερη παγκόσµια κρίση
που έχει ζήσει ο κόσµος µας στη σύγχρονη ιστορία του. Είναι µια
κρίση για την οποία κανένα κράτος, ακόµα και τα πιο προηγµένα,
δεν ήταν προετοιµασµένο να αντιµετωπίσει.
Η κρίση αυτή δεν είχε εγχειρίδιο διαχείρισης ούτε στο υγειονοµικό πεδίο της µάχης αλλά ούτε και στο οικονοµικό πεδίο της
µάχης, µε αποτέλεσµα κάθε κράτος να δώσει τις δικές του εξετάσεις στη διαδικασία της αντιµετώπισής της. Μεγάλα κράτη και
ισχυρές κυβερνήσεις, µε πανίσχυρες οικονοµίες και υγειονοµικά
συστήµατα, κατέρρευσαν, ενώ άλλες, µε πολύπαθες οικονοµίες
και πιο αδύναµα υγειονοµικά συστήµατα, κατάφεραν να σταθούν
όρθιες.
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα
σε αυτή την παγκόσµια υγειονοµική κρίση κατάφερε να σταθεί
όρθια. Κέρδισε την εµπιστοσύνη της Ευρώπης. Κέρδισε την εµπιστοσύνη ισχυρών κρατών και κυβερνήσεων του κόσµου. Κέρδισε την εµπιστοσύνη των αγορών. Χθες µόλις, η χώρα µας
άντλησε για ακόµα µία φορά µέσω του δεκαετούς οµολόγου 2,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, µε πολύ χαµηλό επιτόκιο, µόλις 0,9%, ενώ
από τον Ιούλιο του 2019 και µέχρι σήµερα, µέσα σε όλη αυτή την
παγκόσµια αναταραχή που υπάρχει, η ελληνική Κυβέρνηση έχει
αντλήσει 27,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς
όρους.
Άρα, λοιπόν, όταν λέµε ότι µας εµπιστεύονται, δεν είναι κάτι
αόριστο. Είναι κάτι συγκεκριµένο και αποτυπώνεται σε αριθµούς
Πάµε, όµως, παρακάτω. Σ’ αυτή την πρωτοφανή οικονοµική
κρίση έπρεπε να διασφαλιστεί από την ελληνική Κυβέρνηση τόσο
η προστασία της δηµόσιας υγείας όσο και η λειτουργία της οικονοµίας µας. Γι’ αυτό ήταν αναγκαίο να αναπτυχθεί σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους.
Για να αντιληφθούµε, όµως, όλοι σε αυτή την Αίθουσα, αλλά
και έξω από δω, τη δουλειά που έχει γίνει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών,
που αφορά τον δηµόσιο τοµέα, αλλά και από ολόκληρη την Κυβέρνηση για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµόσιου τοµέα,
θα σας αναφέρω τα εξής. Μόλις τον Σεπτέµβριο του 2020 µε το
άρθρο 99 του ν.4727/2020 καταργήθηκε το φαξ στο δηµόσιο και
σήµερα, λίγους µήνες αργότερα, συζητάµε στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας για να καθορίσουµε το πλαίσιο της τηλεργασίας του
δηµόσιου τοµέα της χώρας µας.
Θα αναφέρω ακόµα ένα στοιχείο που δείχνει την πολύ καλή
και µεθοδευµένη δουλειά που έχει γίνει για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας του δηµοσίου. Η χώρα µας µέχρι
τον Δεκέµβριο του 2019 ήταν στη «λίστα 301» του αµερικανικού
υπουργείου εµπορίου, µία λίστα που, εκτός των άλλων, περιλαµβάνει χώρες στις οποίες διακινείται µη αδειοδοτηµένο λογισµικό.
Η Ελλάδα, λοιπόν, για το 2020 δεν περιλαµβάνεται σε αυτή τη
λίστα, καθώς σύµφωνα µε το αµερικανικό υπουργείο εµπορίου
η ελληνική Κυβέρνηση έκανε σοβαρά βήµατα για να περιορίσει
την ευρεία χρήση µη αδειοδοτηµένου λογισµικού στο ελληνικό
δηµόσιο µέσω εξεύρεσης πόρων για την αγορά δικαιωµάτων
χρήσης του λογισµικού. Η διαγραφή, λοιπόν, της Ελλάδας από
τη λίστα αυτή επηρεάζει θετικά και τις επενδύσεις κολοσσών
στον τοµέα της τεχνολογίας στη χώρα µας, όπως είναι αυτή που
ήδη έχει ανακοινωθεί από τη «MICROSOFT».
Σε όλα αυτά, λοιπόν, τα βήµατα και τα άλµατα που έχουν προηγηθεί σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα από την ελληνική Κυβέρ-
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νηση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους έρχεται να
προστεθεί και το σηµερινό νοµοσχέδιο, για τον καθορισµό του
θεσµικού πλαισίου της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα.
Ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτού του νέου πλαισίου; Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι προαιρετικός, οι εργαζόµενοι
συµµετέχουν εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν. Η µισθολογική και
υπηρεσιακή εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων δεν επηρεάζεται,
αλλά πρόκειται απλά για µία εναλλακτική µορφή εργασίας. Οι
εργαζόµενοι σε καθεστώς τηλεργασίας απολαµβάνουν τα ίδια
δικαιώµατα και διατηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις µε εκείνους που
δεν βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας, δεν υπάρχει δηλαδή
διαφορετική µεταχείριση. Ο χρόνος και ο τρόπος της τηλεργασίας θα διαµορφώνεται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής των εργαζοµένων σε καθεστώς τηλεργασίας διασφαλίζονται.
Με αυτές, λοιπόν, τις βασικές αρχές θα λειτουργεί το µοντέλο
της τηλεργασίας στη δηµόσια διοίκηση. Υπάρχουν σαφή χρονικά
όρια και περιορισµοί. Με το συγκεκριµένο, λοιπόν, νοµοσχέδιο
επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας, η
διευκόλυνση των εργαζοµένων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
υγείας, η ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής,
η αποτελεσµατική διαχείριση της εργασίας σε περιόδους κρίσης,
όπως είναι αυτή που ζούµε τώρα, η προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του δηµόσιου τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη σηµασία έχει -και θα
πρέπει να σταθούµε σε αυτό- η επιµόρφωση των δηµοσίων υπαλλήλων για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισµού. Σε αυτό,
λοιπόν, καθοριστικό ρόλο θα έχει το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης. Μάλιστα, όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός στην αρµόδια επιτροπή, υπάρχει ήδη µία συµφωνία µε τη «MICROSOFT».
Η συµφωνία αυτή αφορά την εκπαίδευση δηµοσίων υπαλλήλων
σε νέες τεχνολογίες και ήδη εφαρµόζεται ένα πιλοτικό πρόγραµµα στη βάση αυτή, ένα πρόγραµµα σύγχρονο και προσαρµοσµένο στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις, το οποίο θα
µπορούσε να επεκταθεί και σε ολόκληρο το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαµόρφωση του θεσµικού
πλαισίου για την τηλεργασία στο δηµόσιο είναι µία αναγκαία συνθήκη Η ψηφιακή οργάνωση του κράτους και του δηµόσιου τοµέα
είναι κεφάλαιο για την κοινωνία µας. Το διαπιστώνουµε εξάλλου
καθηµερινά: Με το σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για τον εµβολιασµό των
πολιτών, έναν άρτιο σχεδιασµό, χωρίς προβλήµατα και καθυστερήσεις. Και αξίζουν συγχαρητήρια στα αρµόδια Υπουργεία και
σε όλους του εµπλεκόµενους σε αυτό. Με το gov.gr, που χίλιες
εκατό εξήντα οκτώ υπηρεσίες προσφέρονται γρήγορα και
άµεσα, αποτελεσµατικά, προς τους πολίτες. Και κάθε µέρα το
gov.gr εµπλουτίζεται και µε νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Με το πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό από το gov.gr, που είναι
το διαβατήριο υγείας για ασφαλή ταξίδια, µια πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και από εχθές είναι διαθέσιµη η δράση για την τηλεοπτική κάλυψη στις «λευκές περιοχές» της χώρας.
Η πανδηµία τελειώνει, ο κόσµος αλλάζει. Νέα εργαλεία, κυρίως τεχνολογικά, κερδίζουν έδαφος. Νέες µορφές εργασίας
αναδεικνύονται, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα.
Για τον ιδιωτικό τοµέα θα έχουµε την ευκαιρία να το συζητήσουµε και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που έρχεται.
Η ευθύνη η δική µας είναι να µη µένουµε πίσω σε όλα αυτά,
να ακολουθούµε από κοντά το µέλλον, ώστε να διαµορφώνουµε
το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των νέων εργαλείων και των
νέων διαδικασιών και συνθηκών που καλούµαστε να ακολουθήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μελά.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι συνεχίζετε απτόητη τη χείριστη
πρακτική της κακής νοµοθέτησης. Να ξεκινήσω από τα πιο απλά,
την καταιγίδα των τροπολογιών. Και µάλιστα θα έλεγα όχι µόνο
αυτό, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε ό,τι επαγγέλλεστε για
την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά σήµερα εγκαινιάζετε µε
αυτό το νοµοσχέδιο και την πολιτική του µισού νόµου.
Την πολιτική του µισού νόµου την έχετε ξαναξεκινήσει στο φορολογικό, παραδείγµατος χάριν. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, λέτε
«τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση αργότερα». Στο ασφαλιστικό
φέρνετε κάποιες διατάξεις, λέτε «τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση
αργότερα». Στην αυτοδιοίκηση έγινε το όργιο βέβαια, διότι προηγήθηκε ο εκλογικός νόµος του 2024 από τη µεγάλη µεταρρύθµιση που έχετε εξαγγείλει για την αυτοδιοίκηση.
Αυτή η πολιτική του µισού νόµου γίνεται και σήµερα στο συγκεκριµένο αντικείµενο που επεξεργάζεται το νοµοσχέδιό σας.
Ρυθµίζετε την περιστασιακή και όχι την πλήρη τηλεργασία, διατάξεις διεκπεραιωτικού και τεχνικού, λειτουργικού χαρακτήρα.
Δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό ρυθµιστικό πλαίσιο οργάνωσης
εργασίας. Περισσότερο πηγάζει από το ότι ζήσατε την εµπειρία
της πανδηµίας, είδατε ότι αυτό το πράγµα δεν µπορείτε να το
αποφύγετε και προσπαθήσατε να το προσαρµόσετε στα µέτρα
της συντηρητικής σας πολιτικής και παράλληλα να καταστήσετε
πράξη την εµπειρία που είχατε αυτούς τους µήνες.
Το θέµα, όµως, της επόµενης µέρας και της τηλεργασίας ξεπερνάει την εµπειρία σας µε την πανδηµία. Είναι ένα θέµα που
αφορά την ευρύτερη ανάπτυξη και τις σχέσεις εργασίας µιας
νέας εποχής και θα έπρεπε µε µεγαλύτερη προσήλωση και σεβασµό να ασχοληθείτε επί της ουσίας µιας µεταρρύθµισης που
απαιτείται, που να συνδεθεί µε τον ευρύτερο χώρο της εργασίας
-όχι µε τον τρόπο που συνδέεται η σηµερινή σας τοποθέτηση, η
σηµερινή σας πρόταση- µε την άλλη πρόταση που η Κυβέρνηση
φέρνει για τον χώρο της εργασίας. Επιχειρείται, λοιπόν, ένας κατ’
αρχάς ανολοκλήρωτος εκσυγχρονισµός, που έρχεται σε πλήρη
αντιδιαστολή µε ό,τι συµβαίνει στον ευρύτερο χώρο της εργασίας και της απασχόλησης.
Σήµερα η χώρα βρίσκεται επί ποδός για µια συνολική παρέµβαση της Κυβέρνησής σας στον χώρο της εργασίας και των δικαιωµάτων, που αποτελεί µνηµείο αναχρονισµού και
οπισθοδρόµησης. Μιας παρέµβασης που βλέπει µόνο στο παρελθόν. Μιας παρέµβασης που ουσιαστικά αποτελεί αντιµεταρρύθµιση. Αυτός ο νόµος κινητοποίησε χιλιάδες λαού σήµερα σε
όλη την Ελλάδα απέναντι στην κατάλυση των σχέσεων εργασίας,
τη δραµατική αλλαγή της αγοράς εργασίας, την κατεύθυνση της
απόλυτης ευελιξίας, τη µείωση των αποδοχών, την απελευθέρωση των απολύσεων, την αποδυνάµωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και του περιορισµού στο δικαίωµα του
συνδικαλισµού και της απεργίας.
Δεν έχει σχέση ο µισός νόµος για τον εκσυγχρονισµό µε αυτό
το µνηµείο αναχρονισµού που έρχεται σήµερα και που καταργεί
κάθε ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Το µεγαλύτερο όραµα που είχε ο
σηµερινός Πρωθυπουργός και αυτό που κατά κόρον επαναλαµβάνει εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ανέλαβε την αρχηγία
της Νέας Δηµοκρατίας, όχι την Κυβέρνηση, είναι ο µεταρρυθµιστικός του ρόλος, η ανάγκη της µεταρρύθµισης, η ανάγκη των
µεγάλων αλλαγών.
Ε, λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο κάνετε µια πραγµατική αντιµεταρρύθµιση, µε συγκεκριµένη οικονοµική όψη, που είναι όχι η
µείωση των εισοδηµάτων, αλλά η αδυναµία των ανθρώπων της
εργασίας να µπορούν σε συνεννόηση να καθορίσουν τον κατώτατο µισθό τους. Σε µια εποχή που σε όλον τον κόσµο και ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες ο κατώτατος µισθός αυξάνεται
θεαµατικά. Εσείς επιβάλλετε τον νόµο σας, ότι εµείς θα αποφασίσουµε ποια θα είναι αυτή η πολιτική.
Υπάρχει η κοινωνική όψη της αντιµεταρρύθµισης, που είναι η
ζούγκλα στην αγορά εργασίας. Παίρνετε έναν εργαζόµενο που
σήµερα έχει κατοχυρωµένα, στον βαθµό που τα έχει, δικαιώµατα.
Μετατρέπετε κάθε συλλογική σύµβαση σε ατοµική, στη σχέση
του µε τον επιχειρηµατία. Απελευθερώνετε τις απολύσεις. Του
δίνετε τη δυνατότητα να πάει µεν στη διαιτησία, αν για οποιονδήποτε λόγο τον απολύσει αυθαίρετα ο επιχειρηµατίας. Αποφασίζει η διαιτησία να τον επαναπροσλάβει η επιχείρηση και στον
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νόµο σας λέτε: Όχι, µπορεί και να τον απολύσει, να µην τον επαναπροσλάβει, ας πάρει µια αποζηµίωση. Και τον οδηγείτε στη
ζούγκλα, στο µπλοκάκι, στο ανασφάλιστο, στο τελείως ελεύθερο
ωράριο, σε υπερωρίες που δεν πληρώνονται, σε απόλυτη κατάρρευση κάθε δυνατότητας συλλογικής αντίδρασης από µέρους
του απέναντι σε µια επιχειρηµατική εξουσία. Είναι η κοινωνική
όψη της αντιµεταρρύθµισης.
Υπάρχει και η πολιτική όψη της αντιµεταρρύθµισης. είναι η
σύµφυση των οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων στο πλαίσιο της σηµερινής άσκησης εξουσίας, που µια συντηρητική Κυβέρνηση θέλει ουσιαστικά να επιβάλει τις θελήσεις αυτής της
ενότητας των συµφερόντων απέναντι στην κοινωνία. Αυτό, δυστυχώς, δεν φαινόταν στην αρχή στην Κυβέρνησή σας. Κάθε
µέρα, όµως, γίνεται πιο εµφανές.
Και βέβαια, είναι η ιδεολογική όψη της αντιµεταρρύθµισης,
που έχει τεράστια σηµασία. Είναι η κατάργηση του συλλογικού
σε κάθε επίπεδο. Είναι η δυνατότητα που δίνετε στο κεφάλαιο,
στην εργασία, στην επιχείρηση και στην εξουσία να διαµορφώσει
όρους µε τους οποίους µετατρέπει τον πολίτη σε παθητικό
ιδιώτη. Το συλλογικό τον έκανε πολίτη ενεργό. Τον έκανε όχι
απλά διεκδικητή των αιτηµάτων του και των συµφερόντων του,
τον έκανε συµµέτοχο σε µια πορεία.
Όταν, λοιπόν, η εργασία αποδιαρθρώνεται µε τέτοιον τρόπο
στην καρδιά της παραγωγικής και της αναπτυξιακής διαδικασίας,
είναι φανερό ότι δεν µπορεί να µιλάει η Κυβέρνησή σας για µια
ολόπλευρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων στο πλαίσιο
ενός νέου ξεκινήµατος, επανεκκίνησης, της χώρας και µιας ευηµερίας και ελπίδας που έρχεται τα επόµενα χρόνια. Είναι τελείως
αντίστροφο αυτό που συµβαίνει µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Πατάτε, βέβαια, σε µια πραγµατικότητα, σε µια κοινή γνώµη,
σε ένα δηµόσιο αίσθηµα, που µέσα στις συνθήκες της σηµερινής
κρίσης νιώθει ανασφαλής, διότι ότι δεν µπορεί να ορίσει τη ζωή
της και ουσιαστικά δεν αντιδρά µε τον τρόπο που θα µπορούσε
να αντιδράσει σε µια άλλη εποχή. Αυτή είναι η νεοσυντηρητική
πολιτική, είναι η πολιτική µιας νεοδεξιάς, που αφαιρεί από την
κοινωνία το δικαίωµα να καθορίσει τη ζωή της.
Αυτό, όµως, σας προειδοποιώ ότι είναι πρόσκαιρο, ότι οι ρωγµές άρχισαν. Και αν οι ρωγµές άρχισαν µε τα προηγούµενα «µεταρρυθµιστικά» νοµοσχέδια που φέρατε, µε αυτό που επιχειρείτε
την άλλη εβδοµάδα και αυτό που σήµερα διαδηλώνει σύµπας ο
ελληνικός λαός, σήµερα δυστυχώς αυτή η ρωγµή γίνεται ολόκληρο σχίσµα.
Και σας καλώ να κατεβείτε από την έδρα της οίησης, της αυτάρκειας που έχετε και της αλαζονείας που επιδεικνύετε, φέρνοντας τόσο εύκολα, τόσο απερίσκεπτα, προτάσεις που
συνιστούν έναν πραγµατικά µνηµειώδη αναχρονισµό για τη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκανδαλίδη.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα και να πάρει τον λόγο ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης.
Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει αυτός ο άθλιος τρόπος νοµοθέτησης, αυτή η βροχή τροπολογιών, µε άλλη ύλη νοµοσχεδίου να ξεκινάµε την πρώτη µέρα
και άλλο νοµοσχέδιο να ψηφίζεται.
Τι κάνετε µε την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης; Παίζετε µε την αγωνία των ανθρώπων. Φέρνετε τροπολογία χωρίς διαβούλευση και αναδιατάσσετε την ύλη και τη
διαδικασία λίγο πριν γίνει ο επόµενος διαγωνισµός. Χρειάζεται
αλλαγές ο διαγωνισµός; Βεβαίως. Ανοίξτε τη συζήτηση, να τοποθετηθούµε κι εµείς, να τοποθετηθούν και τα άλλα κόµµατα, να
τοποθετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θεσµικά υπεύθυνοι
και να κάνουµε τις αλλαγές από τον µεθεπόµενο. Τι βιασύνη είναι
αυτή;
Πληροφορήθηκα, κύριε Πέτσα -και δυστυχώς δεν είναι εδώ και
ο κ. Βορίδης-, πριν από λίγο ότι αύριο ο Πρωθυπουργός δεν θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπορέσει να είναι στην ώρα του Πρωθυπουργού, για να απαντήσει στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το ζήτηµα
της υπερχρέωσης και του δανεισµού των κοµµάτων. Είναι δικό
σας χαρτοφυλάκιο αυτό. Για το θέµα το οποίο συνιστά µείζον
σκάνδαλο υπάρχει απόλυτη σιωπή στα µίντια. Υπάρχει, δυστυχώς, εκκωφαντική σιωπή και στο Κοινοβούλιο, παρά τη θεσµική
υποχρέωση.
Η χώρα µπαίνει σε οικονοµική κρίση µε τον δικό σας Πτωχευτικό Κώδικα. Φυσικά πρόσωπα χρεοκοπούν και πτωχεύουν, διαλύονται οικογένειες, µόλις αρθεί η αναστολή του περιορισµού,
και η Νέα Δηµοκρατία ζει σε έναν άλλο κόσµο. Μπορεί να αυξάνει τα χρέη της. Τρώνε και πίνουν στην υγειά των κορόιδων. Λεηλατούν το δηµόσιο, φορτώνοντάς το µετακλητούς, κάνουν
δωράκια σε τµήµατα του ιδιωτικού τοµέα, φυσικά πάντα µε ανταλλάγµατα, χρεώνουν το κόµµα τους. Κι όλα αυτά τα πληρώνει
ο ελληνικός λαός. Πολύ ωραία!
Πώς, λοιπόν, θα πληρωθεί το χρέος της Νέας Δηµοκρατίας;
Τι έλεγε το 2010 ο κ. Μητσοτάκης και τι ισχύει σήµερα; Εάν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν µπορείτε να βάλετε τα οικονοµικά του κόµµατός σας σε τάξη, πώς µπορείτε να
βάλετε µία χώρα σε τάξη, εάν δεν µπορείτε να νοικοκυρέψετε το
ίδιο σας το σπίτι; Και η πλάκα είναι ότι το παίζετε επιτελικοί και
ικανοί στη διακυβέρνηση, εσείς, που έχετε χρεοκοπήσει στο
κόµµα σας και δεν µπορείτε να το επαναφέρετε.
Να πάµε τώρα και στο νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, το οποίο
αυτή τη στιγµή γεµίζει τους δρόµους της Αθήνας µε διαδηλωτές
και στα δύο χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η µεγαλύτερη πορεία, είναι η µεγαλύτερη συγκέντρωση, είναι η πιο
ισχυρή σε παλµό που έχει συµβεί. Είναι ένα σήµα αυτό ότι η απόλυτη µονοκρατορία σας και το ατσαλάκωτο της Κυβέρνησής σας
έχει προ πολλού τελειώσει. Είναι ένα σήµα αυτό ότι δεν µπορείτε
να έρχεστε και να νοµοθετείτε ό,τι θέλετε, χωρίς να έχετε φωνή
και αντίσταση και στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία.
Θέλω, όµως, πραγµατικά, να ρωτήσω, κύριε Πέτσα: Αφού είναι
τόσο καλό αυτό το νοµοσχέδιο για τον ιδιωτικό τοµέα, µήπως
σκέφτεστε να το µεταφέρετε και στο δηµόσιο; Δηλαδή, πώς θα
µαζέψουν τις ελιές τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αν δεν ισχύσει
ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και στο δηµόσιο; Γιατί τέτοια αδικία σε
βάρος του δηµοσίου; Πώς θα δουν τα παιδιά τους την Παρασκευή οι δηµόσιοι υπάλληλοι, εάν δεν ισχύσει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και στον δηµόσιο τοµέα; Γιατί αυτά τα προνόµια µόνο
στον ιδιωτικό τοµέα;
Εδώ θέλω να βάλω και ένα θέµα ιδεολογικό, το οποίο θα ήθελα
να ακούσει ο κ. Βορίδης, γιατί του αρέσουν τα ιδεολογικά και
απαντάει και ωραία. Η Νέα Δηµοκρατία του κ. Χατζηδάκη και του
κ. Μητσοτάκη µε τις ατοµικές συµβάσεις επί της ουσίας µετατοπίζεται από τη φιλελεύθερη Δεξιά, την κεντροδεξιά του κ. Καραµανλή και του κ. Σαµαρά, στη σκληρή νεοφιλελεύθερη Δεξιά.
Αυτό το οποίο επιχειρείτε µε την αλλαγή των συµβάσεων από
συλλογικές σε ατοµικές είναι και µετατόπιση και αλλοίωση της
φυσιογνωµίας του δικού σας κόµµατος. Εµείς δεν τα λέµε για να
επέµβουµε στα εσωτερικά σας -κάντε το κόµµα σας όπως θέλετε-, αλλά για να έχουµε µία σοβαρή ιδεολογικοπολιτική συζήτηση αν υπάρχει νεοφιλελευθερισµός στην Ελλάδα, τι σηµαίνει
νεοφιλελευθερισµός και ποιος τον νοµοθετεί.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο, το οποίο γεµίζει τους δρόµους,
είναι µια παραγγελιά επί της ουσίας. Είναι παραγγελιά των µεγάλων συµφερόντων. Διότι αυτή η Κυβέρνηση είστε. Είστε η Κυβέρνηση που νοµοθετεί κατά παραγγελία: κατά παραγγελία των
µεγάλων οµίλων, κατά παραγγελία των µεγάλων εταιρειών, που
κάνουν ντελίβερι και θέλουν ελαστικότητα και υποπληρωµένες
υπερωρίες, των µεγάλων τουριστικών οµίλων, που θέλουν ελαστικότητα και ατελείωτες ώρες δουλειάς.
Εσείς δεν είστε το κόµµα που προεκλογικά λέγατε να σας ψηφίσουν, γιατί θα έχουν καλύτερα αµειβόµενες και πιο ποιοτικές
θέσεις δουλειάς; Αυτές είναι οι πιο καλά αµειβόµενες θέσεις δουλειάς, που χάνουν οι άνθρωποι το εισόδηµά τους, όπως θα εξηγήσω σε λίγο;
Εσείς δεν είστε το κόµµα που προεκλογικά είπατε ότι για κάθε
µία µονάδα ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας θα έχουµε 2% αύξηση του κατώτατου µισθού; Πού είναι, κύριε Πέτσα, το 2% αύ-
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ξηση του κατώτατου µισθού για κάθε µία µονάδα; Ψηφίσατε τον
Δεκέµβρη στο Κοινοβούλιο ότι η ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί το 2021 κατά 4,9%. Με βάση τη δική σας δέσµευση και νοµοθέτηση, αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση του κατώτατου
µισθού κατά 4,9% επί δύο. Έρχεται τώρα η επιτροπή και λέει
3,9%, 3,5%, 3%. Δώστε αύξηση 3% επί δύο, 6% στον κατώτατο
µισθό. Εσείς τα λέγατε. Αυτά είναι τα συνθήµατα µε τα οποία
κερδίσατε τις εκλογές.
Δεν κερδίσατε τις εκλογές λέγοντας, για παράδειγµα, σε έναν
πωλητή που δουλεύει σε σουπερµάρκετ και αµείβεται µε µισθό
650 ευρώ και που σήµερα θα δουλέψει δύο ώρες υπερεργασία
και θα λάβει επιπλέον 9,36 ευρώ, ότι µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο δεν θα πάρει τίποτα. Αυτό είναι µείωση µισθού. Αυτές
είναι οι καλά αµειβόµενες θέσεις!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, αν µπορώ, να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είπατε στον οικοδόµο που σας ψήφισε, που αν δουλέψει
σήµερα, µε τις σηµερινές υπερωρίες, θα πάρει 9 ευρώ ανά ώρα
µε προσαύξηση 20%, 21,6 ευρώ, ότι µε το νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη δεν θα πάρει τίποτα. Δεν τα είπατε αυτά προεκλογικά.
Αυτό είναι µείωση µισθού.
Δεν είπατε στο προσωπικό το οποίο δουλεύει στα ξενοδοχεία,
που τώρα έχουν συλλογική σύµβαση εργασίας και µε µια διετή
προϋπηρεσία θα πάρει 1.008 ευρώ, πως, όταν δεν θα υπάρχει η
συλλογική σύµβαση εργασίας, θα πάρει µισθό 715 ευρώ. Δεν τα
είπατε αυτά προεκλογικά. Τώρα τα κάνετε.
Δεν είπατε προεκλογικά σε έναν ηλεκτρολόγο, ο οποίος λόγω
της συλλογικής σύµβασης εργασίας παίρνει 825 ευρώ σήµερα,
πως, όταν δεν θα υπάρχει, µε το νοµοσχέδιο Χατζηδάκη, θα παίρνει 650 ευρώ.
Να, λοιπόν, ποιοι είστε. Είστε αυτοί οι οποίοι θέλετε την ατοµική διαπραγµάτευση, αυτοί οι οποίοι συρρικνώνετε τους µισθούς, αυτοί οι οποίοι διαλύετε την καθηµερινότητα των
πολιτών, αυτοί οι οποίοι βάζετε στο ίδιο τραπέζι της διαπραγµάτευσης τον εργοδότη µε τον εργαζόµενο.
Όποιος, και τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζει
τα στοιχειώδη από την ιστορία του εργατικού κινήµατος, γνωρίζει
ακριβώς τι κάνετε σήµερα.
Και επειδή αναπτύσσεται και µια συζήτηση για το τι κάναµε
εµείς επί των ηµερών µας, θα πω τα εξής: Εµείς παραλάβαµε την
ανεργία στο 26% και την παραδώσαµε στο 18%. Εµείς παραλάβαµε τον κατώτατο µισθό στα 480 και τα 580 ευρώ και τον πήγαµε στα 650, κάναµε, δηλαδή, αύξηση 22% και 11%. Εµείς
παραλάβαµε την ανεργία των νέων στο 40% και την παραδώσαµε
στο 23%. Εµείς παραλάβαµε την υποδηλωµένη και την αδήλωτη
εργασία στο 19,5% και την παραδώσαµε στο 11%.
Και, βεβαίως, αυτά που κάναµε δεν ήταν αρκετά. Για αυτό θα
επιστρέψουµε ξανά, µε την ψήφο του λαού, στη διακυβέρνηση
και θα κάνουµε περισσότερα. Όµως, θα είµαστε πάντα στη
σωστή πλευρά της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για µία παρέµβαση.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω µόνο για τα όσα είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στο νοµοσχέδιο, αλλά
σε άλλα θέµατα της επικαιρότητας.
Όσον αφορά τα θέµατα της οικονοµίας, το πού ήταν η οικονοµία και πού την πήγατε, το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός
και σας τιµώρησε µε την ψήφο του για αυτό.
Όσον αφορά το πού πάει η οικονοµία σήµερα, ο καλύτερος
καθρέφτης είναι η εµπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές και
οι αγορές στην ελληνική οικονοµία. Τελευταία απόδειξη η χθεσινή πολύ επιτυχηµένη έκδοση δεκαετούς οµολόγου µε ιστορικά
χαµηλό επιτόκιο, τη στιγµή που η χώρα από το 2019, από τις
εκλογές και µετά, έχει δανειστεί πάνω από 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τις αγορές εν µέσω πανδηµίας µε ιστορικά χαµηλά επιτόκια. Αυτό αναγνωρίζεται απ’ όλους. Τώρα, πού βλέπετε εσείς
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την καταστροφή, µπορείτε να το τεκµηριώσετε στους πολίτες
που σας ακούν.
Όσον αφορά τα οικονοµικά της Νέας Δηµοκρατίας, θα πω τα
εξής: Κοιτάξτε, µιλάτε για δανεισµό. Η Νέα Δηµοκρατία δεν πήρε
ούτε ένα δάνειο από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και
µετά. Μηδέν ο νέος τραπεζικός δανεισµός. Η αύξηση παρατηρείται µόνο λόγω τόκων και έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις. Από
το 2016 27,5 εκατοµµύρια οι τόκοι µέχρι το 2020, που έφτασαν
στα 38,1 εκατοµµύρια. Είναι η µόνη αιτία αύξησης του συνολικού
ποσού που οφείλει η Νέα Δηµοκρατία. Κανένας νέος δανεισµός
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσο για τα λειτουργικά έξοδα της Νέας Δηµοκρατίας, εµείς
ξέρουµε, τα µέλη µας και όλοι όσοι έχουµε σηκώσει το βάρος
της παράταξης, για να στέκεται όρθια, όταν προσπαθούσατε να
µας στραγγαλίσετε.
Όσον αφορά την προσπάθεια η οποία έχει γίνει για τον εξορθολογισµό των πόρων που δίνουν οι πολίτες στα πολιτικά κόµµατα, ξέρετε τις γενναίες αποφάσεις που πήραµε την περίοδο
της κρίσης που προηγήθηκε.
Εποµένως δεν µπορείτε εσείς να µας λέτε εµάς για τα οικονοµικά της Νέας Δηµοκρατίας, όταν έχετε πάρα πολλές σκιές στα
δικά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τελευταία
χρονιά η τηλεργασία µπήκε δυναµικά στη ζωή µας και, χωρίς
χρόνο προσαρµογής, υποχρεωθήκαµε όλοι να την εντάξουµε
στην καθηµερινότητά µας. Ο δηµόσιος τοµέας δέχτηκε ακόµα
µεγαλύτερη πίεση, αφού για πρώτη φορά οι δηµόσιες υπηρεσίες
κλήθηκαν να συνεχίσουν το έργο τους και να εξυπηρετούν τους
πολίτες κάνοντας χρήση τηλεργασίας σε µεγάλο ποσοστό. Η
γρήγορη ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και η έκδοση
πολλών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά βοήθησαν σηµαντικά να
αποσυµφορηθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες που µέχρι πρόσφατα
εξυπηρετούσαν διά ζώσης τους πολίτες.
Όµως, ακόµα και τώρα που φαίνεται να αποµακρυνόµαστε
από το πιο δύσκολο κοµµάτι της πανδηµίας, η τηλεργασία παραµένει ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες
ήταν πολύ δηµοφιλής σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα µάς επιτρέπουν να εργαζόµαστε από
οπουδήποτε το ίδιο αποδοτικά, ίσως και περισσότερο.
Δεν µπορούν να παραγνωριστούν τα σηµαντικά οφέλη της τηλεργασίας, όπως το να αποµακρύνεται το άγχος της µετακίνησης στα µεγάλα αστικά κέντρα, να παρέχεται µεγαλύτερη
ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου και να υπάρχει καλύτερη
ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής και της οικογενειακής
ζωής. Βέβαια, υπάρχει και το θετικό περιβαλλοντικό πρότυπο,
που σχετίζεται µε τον περιορισµό στις µετακινήσεις και µε τις λιγότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η ανάγκη να ενσωµατώσουµε την τηλεργασία στη σύγχρονη
επαγγελµατική πραγµατικότητα και στον δηµόσιο τοµέα οδήγησε ορθά την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για την αποδοτική χρήση της
τηλεργασίας, τόσο υπό φυσιολογικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες. Οι νέες διατάξεις αφορούν τους µόνιµους δηµοσίους
υπαλλήλους, τους υπαλλήλους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου και
τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς σε διοικητικές θέσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι η εργασία τους µπορεί να εκτελείται µε τηλεργασία.
Με σαφήνεια ορίζονται οι αρχές που εφαρµόζονται στην τηλεργασία στο δηµόσιο. Πρώτον, έχει απολύτως οικειοθελή χαρακτήρα και φυσικά δεν συνιστά υπηρεσιακή µεταβολή. Ο
προαιρετικός χαρακτήρας κάµπτεται µόνο όταν λόγοι δηµόσιας
υγείας το επιβάλλουν και ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να
την αποδεχθεί. Αντίστροφα, ο δηµόσιος φορέας υποχρεούται να
εγκρίνει το αίτηµα για τηλεργασία όταν τίθεται σε κίνδυνο ή απειλείται η υγεία του υπαλλήλου και υπό την προϋπόθεση ότι το
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είδος της εργασίας τού επιτρέπει να εκτελείται µε τηλεργασία.
Δεύτερον, η αρχή της ίσης µεταχείρισης εξασφαλίζει ότι όλοι
οι εργαζόµενοι, είτε ασκούν τα καθήκοντά τους διά ζώσης είτε
µε τηλεργασία, απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις. Φυσικά ο τηλεργαζόµενος υποχρεούται κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του να έχει ως προτεραιότητα το
δηµόσιο συµφέρον και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τρίτον, διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασµός των προσωπικών
δεδοµένων για τους τηλεργαζόµενους. Εφαρµόζονται όλα τα
προβλεπόµενα από τον ευρωπαϊκό κανονισµό για την προστασία
των ατοµικών δεδοµένων αλλά και από την εθνική µας νοµοθεσία.
Τέλος, τέταρτον, θεσπίζεται η αρχή του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο κανόνας είναι
ότι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται η κάµερα του υπολογιστή
για να ελεγχθεί η απόδοση του υπαλλήλου.
Ορίζονται µε σαφήνεια τα χρονικά όρια της τηλεργασίας, που
πρέπει να λαµβάνει χώρα σε καθορισµένες ηµέρες ανά εβδοµάδα εντός του ωραρίου λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας,
ενώ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα τέσσερις εργάσιµες
ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Δεν µπορεί να εκτελείται τηλεργασία το διάστηµα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Οι χρονικοί περιορισµοί µπαίνουν για να µην αποξενωθεί πλήρως ο
υπάλληλος από το φυσικό εργασιακό του περιβάλλον. Ορίζεται
το 25% ως το µέγιστο ποσοστό υπαλλήλων που µπορεί να εργάζεται µε τηλεργασία ανά διεύθυνση κάθε φορέα ή ανά αυτοτελές
τµήµα.
Ο τηλεργαζόµενος µπορεί να εκτελεί την εργασία του από το
σπίτι του ή και από οποιονδήποτε χώρο εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το δικαίωµα στην αποσύνδεση εφαρµόζεται και στους
δηµοσίους υπαλλήλους όπως αυτό που νοµοθετούµε στον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως ο υπάλληλος αποσυνδέεται από τον υπολογιστή και τα τηλέφωνα µετά το τέλος του ωραρίου του.
Ο υπάλληλος προµηθεύεται από την υπηρεσία του τον απαραίτητο εξοπλισµό και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, µπορεί να
χρησιµοποιήσει δικό του εξοπλισµό.
Από τις λοιπές διατάξεις ξεχωρίζει εκείνη που αυξάνει τις κατηγορίες των υπαλλήλων που δικαιούνται στέγαση και σίτιση σε
ορεινούς και νησιωτικούς δήµους, µετά τους υγειονοµικούς,
τους εκπαιδευτικούς, τους αστυνοµικούς, τους πυροσβέστες. Τα
προβλήµατα υποστελέχωσης που παρατηρούνται σε αυτές τις
περιοχές, όπως είναι στον Νοµό Μαγνησίας και τις Σποράδες,
είναι πολύ σοβαρά. Η συγκεκριµένη αλλαγή που φέρνει το
Υπουργείο Εσωτερικών δίνει επιπλέον κίνητρα να επιλέξουν ορεινές και νησιωτικές περιοχές για να υπηρετήσουν οι υπάλληλοι
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως και τα µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
Τέλος, δυο λόγια για την τροπολογία 919, που αφορά τη διάθεση των πλεοναζόντων εµβολίων από την Ελλάδα σε τρίτες
χώρες. Η δωρεάν διάθεση των επιπλέον εµβολίων σε χώρες που
τα χρειάζονται γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την GAVI, την Παγκόσµια Συµµαχία για τα Εµβόλια και την Ανοσοποίηση. Πρωτίστως, όµως, συνιστά ηθική
υποχρέωση όλων των ανεπτυγµένων χωρών να βοηθούν κράτη
τα οποία δεν έχουν την οικονοµική ευχέρεια και τα οποία µετρούν τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.
Δεύτερον, είναι απαραίτητο, πλην της Ευρώπης και της Αµερικής, το τείχος ανοσίας να χτιστεί παγκόσµια, ώστε να µην
έχουµε τις νέες µεταλλάξεις και επαναλαµβανόµενα κύµατα πανδηµίας.
Κλείνοντας, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι άλλη µια απαραίτητη βελτίωση για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο δηµόσιος
τοµέας. Ενσωµατώνεται η χρήση της τηλεργασίας, που ήρθε για
να µείνει. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η δηµόσια διοίκηση
να γίνει πιο ελκυστική, µε µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας στην
οργάνωση της εργασίας και καλύτερη κατανοµή του χρόνου εργασίας στην επαγγελµατική και προσωπική ζωή. Ταυτόχρονα,
επωφελείται το δηµόσιο σε επίπεδο µείωσης λειτουργικών εξόδων. Χάρη στις διαρκείς πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης εκσυγχρονίζεται η δηµόσια διοίκηση και αφήνει πίσω της νοοτροπίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που την κρατούσαν δέσµια σε αναχρονιστικές λογικές του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λιούπη.
Τον λόγο τώρα θα πάρει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γιάννης Σαρακιώτης και αµέσως µετά ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Να πω το εξής, διότι βλέπω µερικούς απορούντες. Κατά την
έναρξη της διαδικασίας ο Προεδρεύων τότε κ. Κακλαµάνης ενηµέρωσε το Σώµα ότι, επειδή συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση
συµµετείχαν στις σηµερινές εκδηλώσεις, δεν διαγράφονται και
εκφωνούνται όταν θα είναι παρόντες. Το λέω διότι βλέπω µερικούς να δυστροπούν. Αυτό έχει γίνει από την αρχή και το επιβεβαιώνει κουνώντας το πρόσωπο ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κοτρωνιάς.
Κύριε Σαρακιώτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε για ένα νέο θεσµικό
πλαίσιο για την τηλεργασία, θεωρώ όµως ότι θα ήταν λάθος να
το εξετάσουµε ξεχωριστά από τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της εργασίας, πολιτική η οποία οδήγησε σήµερα χιλιάδες συµπολίτες µας -όλων των ηλικιών και όλων των
πολιτικών χώρων- στους δρόµους.
Αρχικά οφείλω να οµολογήσω πως ουδέποτε µπορούσαµε να
φανταστούµε ότι σχεδόν τρία χρόνια µετά την έξοδό µας από τα
µνηµόνια, τον Αύγουστο του 2018, θα επιστρέφαµε στις ίδιες και
χειρότερες πρακτικές απεµπόλησης κάθε κατάκτησης των εργαζοµένων, σε αυτές τις λογικές που καταδικάστηκαν στη συνείδηση των πολιτών και ελπίζαµε ότι είχαν καταδικαστεί και στο
επίπεδο του πολιτικού συστήµατος. Αλλά, όπως φαίνεται, σφάλαµε.
Οι µάσκες πλέον πέφτουν, µε καθυστέρηση λίγων ετών, από
το 2013 - 2014 όταν λέγατε ότι σας υποχρέωνε η τρόικα, ενώ
ήταν καθαρή πολιτική επιλογή και ιδεοληπτική σας εµµονή να καταπατήσετε κάθε εργασιακό δικαίωµα. Σήµερα, που δεν υφίσταται καµµία τέτοια µνηµονιακή δέσµευση και καµµία ανάγκη
είσπραξης της επόµενης δόσης, όχι µόνο λαµβάνετε τις ίδιες και
χειρότερες αποφάσεις, αλλά υποστηρίζετε ανερυθρίαστα και ότι
το κάνετε για το καλό των εργαζοµένων. Πρόκειται για τον ορισµό του πολιτικού θράσους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι θα
βρεθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα αντιµέτωποι µε το ενδεχόµενο της απώλειας ακόµη και της πρώτης κατοικίας τους εξαιτίας του Πτωχευτικού Κώδικα, που µόνοι σας ψηφίσατε, απέναντι
σε νέους ανθρώπους οι οποίοι, όσοι παρέµειναν ή επέστρεψαν
στη χώρα, εξωθούνται πάλι στο εξωτερικό για την εύρεση µιας
καλύτερης τύχης, απέναντι σε µια κοινωνία η οποία βρίσκεται
υπό τον ασφυκτικό κλοιό της εργασιακής επισφάλειας και των
χαµηλών εισοδηµάτων µετά από ενάµιση χρόνο πανδηµικής κρίσης και διάλυσης ουσιαστικής του παραγωγικού ιστού της
χώρας µας. Ενώπιον αυτών των πραγµατικών και επιτακτικών
προβληµάτων αντιτείνετε νοµοσχέδια τα οποία απορρυθµίζουν
την αγορά εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό
συνθήκες ασφυκτικής πίεσης προσπάθησε και κατάφερε να στηρίξει τους εργαζόµενους και κυρίως τα εισοδήµατά τους, τα
οποία είχαν υποστεί µια άνευ προηγουµένου επίθεση επί διακυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας. Παραδώσαµε την ευθύνη της
διακυβέρνησης έχοντας καταργήσει τον επαίσχυντο υποκατώτατο µισθό, έχοντας αυξήσει τον κατώτατο, έχοντας ενισχύσει
το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, θέτοντάς το στην υπηρεσία
του εργαζόµενου, µε τον περιορισµό της αδήλωτης εργασίας,
έχοντας επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Με
αυτόν τον τρόπο πετύχαµε τη µείωση της ανεργίας κατά δέκα
ποσοστιαίες µονάδες -από το 27% που παραλάβαµε το 2015 στο
17%- και της αδήλωτης εργασίας από το 20% στο 15% και στο
7% το 2019.
Κατόπιν αυτού, αντί να έρθετε ως Κυβέρνηση και να προχωρήσετε ένα βήµα παραπέρα, επιλέγετε ένα άλµα στο κενό, κα-
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ταργώντας ουσιαστικά το οκτάωρο και την πενθήµερη εργασία,
αφήνοντας ανοχύρωτους τους εργαζόµενους έναντι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η οποία πλέον µετατρέπεται µε δική σας
και µόνο ευθύνη σε κανονικότητα µέσω ατοµικών συµβάσεων.
Παράλληλα αυξάνετε κατακόρυφα το ετήσιο όριο των υπερωριών σε εκατόν πενήντα, οι οποίες πλέον γίνονται φθηνότερες
για τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αντί για ιδανικές συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζετε ιδανικές συνθήκες εργοδοσίας,
µε χαµηλότερους µισθούς και µε λιγότερες προσλήψεις. Έτσι
επιτυγχάνεται το ιδανικό σενάριο για τους εργοδότες, περισσότερη εργασία µε λιγότερα χρήµατα, και µάλιστα αποδυναµωµένο
και ουσιαστικά ανενεργό το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Φέρνετε το νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόµενη εβδοµάδα. Καταργείτε ουσιαστικά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Μετατρέπετε παράλληλα το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε
ανεξάρτητη αρχή. Όταν δει ο κόσµος της εργασίας τις συνέπειες, θα νίπτετε τας χείρας σας και θα λέτε «δεν ξέρουµε εµείς,
η ανεξάρτητη αρχή, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας».
Αυτή άραγε είναι η πρότασή σας απέναντι στους νέους ανθρώπους της χώρας µας για την άρση των αδιεξόδων τους και την
επίλυση των προβληµάτων τους; Να είναι κάποιος κάτοικος Πειραιά, να εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης στο Μαρούσι καθηµερινά εννέα µε δώδεκα το πρωί και έξι µε εννέα το
απόγευµα. Αναρωτιέται κανείς άραγε πώς θα κάνει οικογένεια
αυτός ο άνθρωπος, τι καθηµερινότητα θα έχει, σε ποιες συνθήκες ουσιαστικά τον υποχρεώνετε να ζήσει; Θα πληρώνεται για
έξι ώρες, θα εργάζεται οκτώ και µαζί µε τη µετακίνησή του που
θα φτάνει τις δώδεκα ώρες.
Με τέτοιου είδους ρυθµίσεις µόνο τους εργοδότες ενισχύετε,
οι οποίοι µε την εισαγωγή του διακεκοµµένου ωραρίου ακόµη και
για τους part time απασχολούµενους δεν θα χρειάζεται καν να
προχωρούν σε νέες προσλήψεις. Με την πολιτική σας ανοίγετε
την κερκόπορτα για έναν νέο γύρο απολύσεων, καθώς οι επιχειρήσεις θα καλύπτουν τις ανάγκες τους εξωθώντας τους εργαζόµενους σε εξοντωτικά ωράρια.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, επιτρέψτε µου να
σας ενηµερώσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην πραγµατική οικονοµία δεν είναι όπως αυτές των γαλάζιων golden boys της ΔΕΗ, στα οποία δίνετε παχυλούς µισθούς
ύψους 350.000 ευρώ τον χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις
στην πραγµατική οικονοµία, επειδή ο τυχερός τυγχάνει να είναι
στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας. Και θα αναρωτηθεί κανείς:
Γιατί άραγε δεν πληρώνετε και τα golden boys όπως αυτά της
ΔΕΗ µε ρεπό, όπως θεσµοθετείτε για τους εργαζόµενους; Γιατί
δεν εισάγετε µια ρύθµιση, ώστε οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού
τοµέα να µπορούν να πληρώσουν µε ρεπό τους λογαριασµούς
της ΔΕΗ, µέσω των οποίων οι ίδιοι που είναι και καταναλωτές θα
πληρώνουν τους υπέρογκους µισθούς των εκλεκτών σας;
Εκατοντάδες, δηλαδή, χιλιάδες ευρώ αµοιβές στα golden boys
τα οποία στην πραγµατικότητα είναι «blue boys», τα δικά σας παιδιά, αυξήσεις στις αµοιβές των µετακλητών, µείωση των προσόντων τους και παράλληλα ρεκόρ στον αριθµό τους από τη µια και
από την άλλη κατάργηση του οκταώρου, ατοµικές συµβάσεις,
αύξηση των υπερωριών χωρίς αµοιβή και υπονόµευση του ΣΕΠΕ.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σε αυτόν τον δρόµο
εµείς δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σαρακιώτη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα πάρει τον λόγο για πολύ λίγο ο Υπουργός, ο κ. Κοντοζαµάνης, προκειµένου να τοποθετηθεί για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 919 και ειδικό 98.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως γνωρίζετε, οι συµφωνίες
που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη µε
τις εταιρείες παραγωγής εµβολίων προβλέπουν τη δυνατότητα
δωρεάν διάθεσης εµβολίων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ελληνική Κυβέρνηση έχει εκφράσει τη βούλησή της
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να βοηθήσει τα εµβολιαστικά προγράµµατα των γειτονικών
χωρών και ειδικότερα της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αποφασιστεί η δωρεάν διάθεση
είκοσι χιλιάδων εµβολίων προς την Αλβανία και είκοσι χιλιάδων
εµβολίων προς τη Βόρεια Μακεδονία.
Με την προτεινόµενη διάταξη διευκρινίζουµε τη διαδικασία
διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων σε τρίτα κράτη.
Η έννοια αυτή εξειδικεύεται µε αναφορά σε κριτήρια, όπως η συσχέτιση µε την υπάρχουσα ζήτηση ανά τύπο εµβολίου, η συνάρτηση µε τον χρόνο παράδοσης των ήδη προγραµµατισµένων
προµηθειών, ο χρόνος ανάλωσης και η ηµεροµηνία λήξης των
εµβολίων και η δυνατότητα επαρκούς και ακριβόχρονης κάλυψης
της εγχώριας ζήτησης. Όπως άλλωστε έχουµε πει, πρέπει να καλύψουµε πρώτα τη ζήτηση στη χώρα µας και µετά να προβούµε
σε ενέργειες όπως αυτή την οποία σας ανέφερα. Όλα αυτά προκύπτουν βεβαίως από τις υφιστάµενες εγγραφές στο σύστηµα
προγραµµατισµού συνεδριών εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού.
Επιπλέον, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση ρυθµίζεται το ζήτηµα
της κάλυψης κάθε παρεπόµενης δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί
για τη διάθεση των εµβολίων σε τρίτες χώρες πλεονασµατικού επισηµαίνω- αποθέµατος εµβολίων κατά του κορωνοϊού από τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της σχετικής απόφασης
της αρµόδιας τριµελούς επιτροπής διαχείρισης προµηθειών του
Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ.
Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος και θα συνεχιστεί ο κατάλογος.
Κύριε Κυρανάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο ρυθµίζει κάτι αυτονόητο, για την τηλεργασία
στο δηµόσιο, νοµίζω ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουµε και µερικές άλλες πτυχές των αλλαγών που έχει φέρει η πανδηµία και
των ιδεών που µπορεί να έχουµε ως Κοινοβούλιο για να κάνουµε
καλύτερη τη χώρα µας.
Έχει δώσει την ευκαιρία όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει,
κύριε Υπουργέ, µε την τηλεργασία να εξετάσουµε πώς µπορεί
το δηµόσιο να γίνει καλύτερο, να λειτουργήσει καλύτερα υπέρ
των πολιτών και των φορολογουµένων. Η αλήθεια είναι ότι κάτι
το οποίο έχει µείνει πίσω στον δηµόσιο διάλογο και λόγω της
πανδηµίας είναι η αξιολόγηση. Όταν ερχόµαστε και δηµιουργούµε υπηρεσίες, ψηφιακές ή µη, οι οποίες πλέον είναι πολύ πιο
ανοικτές στον κόσµο και πλέον µπορούν να αξιολογηθούν καλύτερα και µε βάση την κοινή γνώµη τουλάχιστον µέχρι σήµερα
αξιολογούνται ως πάρα πολύ θετικές αλλαγές, για ποιον λόγο να
µην αρχίσουµε να προωθούµε ένα σύστηµα αξιολόγησης τουλάχιστον για τις υπηρεσίες όπου ο δηµόσιος υπάλληλος έρχεται σε
απευθείας επαφή µε τον πολίτη; Για όλες εκείνες τις υπηρεσίες
που είτε αφορούν κτηµατολόγια είτε υποθηκοφυλακεία είτε εφορίες είτε ΚΕΠ, υπηρεσίες στις οποίες καθηµερινά ο δηµόσιος
υπάλληλος έρχεται σε επαφή µε τον πολίτη, µε την επιχείρηση,
που πολλές φορές ψάχνει να βρει το δίκιο του, ψάχνει να βρει τη
λύση στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει. Αυτές οι υπηρεσίες και
αυτοί οι υπάλληλοι, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να αρχίσουν
να αξιολογούνται από τον ίδιο τον κόσµο, από την ίδια την κοινωνία, όχι τιµωρητικά. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι
στο δηµόσιο οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν περισσότερο, θέλουν να δείχνουν ευγένεια, να δείχνουν µια συµπεριφορά εξυπηρέτησης πραγµατικής προς τον πολίτη και δεν έχουν αυτή τη
στιγµή τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν από κάποιους άλλους που
δεν το κάνουν.
Άρα, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα ακόµα και µε εργαλεία όπως η
βιντεοκλήση, την οποία έχει εισαγάγει το αρµόδιο Υπουργείο ως
µέσο εξυπηρέτησης του πολίτη, να αρχίσουµε επιτέλους να αξιολογούµε αυτές τις υπηρεσίες, για να τις κάνουµε καλύτερες, για
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να µας πουν οι ίδιοι οι πολίτες πού εξυπηρετούνται σωστά και
πού εξυπηρετούνται λάθος και να µάθουµε από αυτά τα λάθη,
ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε ένα καλύτερο δηµόσιο.
Θα µπορούσε επίσης η τηλεργασία, την οποία ρυθµίζουµε σήµερα µε το νοµοσχέδιο, να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο για να
πάει ο κόσµος στα νησιά, κύριε Υπουργέ, ειδικά στα ακριτικά
νησιά, στα νησιά από όπου φεύγει κόσµος για να µπορέσει να
βρει µια δουλειά στα µεγάλα αστικά κέντρα, στα νησιά από τα
οποία οι νέοι άνθρωποι πλέον δεν βλέπουν το µέλλον τους εκεί,
διότι δεν έχουν τα εργαλεία ή δεν είχαν µέχρι σήµερα τα εργαλεία για να µπορέσουν να φτιάξουν µια οικογένεια, να δηµιουργήσουν µια οικογένεια στον τόπο από τον οποίο κατάγονται. Άρα
προτείνω προς το Υπουργείο να δει την τηλεργασία και ως ένα
µέσο το οποίο µπορεί να δώσει ξανά ζωή στα νησιά µας. Δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κατάγονται από ακριτικά νησιά να επιστρέψουν στις πατρίδες καταγωγής τους και να µπορούν να
δουλεύουν από εκεί.
Τώρα, επειδή άνοιξε η κουβέντα για τα εργασιακά και άκουσα
αρκετούς συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξάπτονται για το
«αντεργατικό» νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, η αλήθεια είναι ότι
δεν έχετε διαβάσει καν το νοµοσχέδιο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια πιο
φιλεργατικό νοµοσχέδιο απ’ αυτό που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία.
Κι όταν µας λέτε, κύριε Ζαχαριάδη, για τα νέα παιδιά τα οποία
δουλεύουν σήµερα υπερωρίες και δεν τις πληρώνονται, πρέπει
να µας απαντήσετε τι κάνατε εσείς γι’ αυτούς. Και καλά κάνετε
και νοιάζεστε, αλλά πρέπει να νοιάζεστε µε στοιχεία και µε τεκµήρια. Τι κάνατε επί πέντε χρόνια για τα νέα παιδιά που είτε στα
σουπερµάρκετ, όπως είπατε, είτε στα συνεργεία είτε σε οποιοδήποτε γραφείο δούλευαν ξανά και ξανά υπερωρίες και η κυβέρνησή σας δεν έκανε ούτε ένα βήµα για να πληρωθεί ούτε µία
απ’ αυτές τις υπερωρίες; Έρχεται, λοιπόν, η ψηφιακή κάρτα.
Είναι ένα εργαλείο. Μπορεί να δουλέψει σωστά, µπορεί να χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά είναι ένα βήµα, ώστε να µπορεί ο κάθε
εργαζόµενος, εξασκώντας το δικό του δικαίωµα σε παραπάνω
εισόδηµα, να δηλώνει σε συνεννόηση µε τον εργοδότη του τις
υπερωρίες του και να τις πληρώνεται κανονικά.
Αυξάνουµε το πλαφόν των υπερωριών, για να µπορεί να αυξάνει περισσότερο το εισόδηµά του ο εργαζόµενος, εφόσον το επιθυµεί. Αν το επιθυµεί ο ίδιος, µε βάση την ελευθερία των
επιλογών που φέρνουµε µε το εργασιακό νοµοσχέδιο, θα µπορεί
να πάρει τον επόµενο µήνα ή σε µια άλλη περίοδο που θα επιλέξει µια παραπάνω άδεια. Μπορεί εσείς κοροϊδευτικά, ειρωνικά,
χλευαστικά να λέτε ότι οι εργασίες για το µάζεµα των ελιών, για
παράδειγµα, είναι κάτι αστείο. Μπορεί να είναι αστείο για σας.
Ενδεχοµένως να µην το θεωρείτε σοβαρό. Τι γίνεται, όµως, αν
κάποιος έχει ένα θέµα υγείας του ιδίου ή της οικογένειάς του ή
ένα οικογενειακό θέµα; Του δίνει επιτέλους το εργασιακό νοµοσχέδιο -η Νέα Δηµοκρατία, όχι η Αριστερά- την ευκαιρία να δουλέψει κατ’ επιλογήν, κατ’ επιθυµίαν περισσότερο ένα χρονικό
διάστηµα και λιγότερο ένα άλλο. Τι γίνεται µε αυτούς; Νοιαζόµαστε καθόλου γι’ αυτούς ή µένουµε στα χαρτιά και σε αυτά τα
οποία νοµοθετήσατε και δεν εφαρµόστηκαν ποτέ;
Θα πρέπει να πάρετε θέση, κύριε Ζαχαριάδη, και όλοι οι νέοι
συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ για θέµατα τα οποία αφορούν τη
γενιά µας στο εργασιακό. Δεν είπατε κουβέντα για τις ρυθµίσεις
που φέρνουµε για τη σεξουαλική παρενόχληση, για τις ρυθµίσεις
που φέρνουµε για όλα αυτά τα νέα κορίτσια, τις νέες κοπέλες,
οι οποίες για πρώτη φορά δεν θα αισθάνονται αδύναµες. Παρενοχλούνταν ξανά και ξανά στους χώρους εργασίας και η δική
σας κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να τις προστατεύσει. Απολύτως τίποτα για να µπορέσει να τους δώσει λίγη δύναµη να αντιµετωπίσουν και να σταθούν όρθιες στα πόδια τους
και να µπορέσουν να βάλουν ένα φρένο στην παρενόχληση. Έρχεται, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία και το ρυθµίζει αυτό. Έρχεται
η Νέα Δηµοκρατία και υπερασπίζεται όλα αυτά τα κορίτσια και
όχι µόνο τα κορίτσια. Όλους τους νέους ανθρώπους.
Δεν λέτε ούτε µία κουβέντα για το δικαίωµα στην αποσύνδεση.
Πείτε µου εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια στα νέα
παιδιά που έπαιρναν e-mail, τηλέφωνα και µηνύµατα µέσα στο
βράδυ από τον εργοδότη τους; Κι αν δεν απαντούσαν, απολύον-
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ταν. Τι κάνατε; Το ρυθµίσατε; Όχι. Το αγνοήσατε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αριστερά αγνόησε τους νέους εργαζόµενους, οι οποίοι
είχαν ανάγκη ένα κράτος, µια κυβέρνηση η οποία θα φερθεί
πραγµατικά µε έναν τρόπο που δίνει δύναµη στον εργαζόµενο.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας µια παρατήρηση για την
πορεία και την απεργία η οποία λαµβάνει χώρα αυτή τη στιγµή
έξω από τη Βουλή, φέρνοντας ταλαιπωρία για µία ακόµη µέρα,
µία ακόµη φορά σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι θέλουν
απλά να πάνε στη δουλειά τους, θέλουν να κάνουν τη δουλειά
τους. Δεν είναι πολλοί αυτοί που είναι έξω από τη Βουλή. Και
ιστορικά αν το δούµε, αν αυτή είναι η µητέρα των µαχών για
εσάς, όπως λέτε, σίγουρα αυτή η εικόνα η οποία υπάρχει έξω
απ’ τη Βουλή δεν ανταποκρίνεται σε κάτι µεγαλειώδες, σε κάτι
µεγάλο. Ίσως να έχουν πάρει παράδειγµα από εσάς, που ζητήσατε να έρχεστε όλοι µαζί µέσα στην Ολοµέλεια. Επίµονα. Είπατε
ότι θα παραβιάσατε τον Κανονισµό της Βουλής. Θέλατε όλοι µαζί
να είστε στα έδρανα. Και τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ είναι άδεια. Τα
έδρανα της Αριστεράς είναι άδεια. Παίρνοντας παράδειγµα από
την τηλεργασία, ίσως µε µία τηλεαπεργία να είχατε περισσότερο
κόσµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυρανάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ζαχαριάδη,
σας είδα.
Όχι, όχι. Έχω µια αρχή, να τηρώ απόλυτα τον Κανονισµό. Η
αναφορά στο όνοµά σας δεν συνιστά προσωπικό. Έτυχε να είµαι
καθηγητής, να διδάσκω. Προσωπικό συνιστά παραποίηση λεγοµένων ή ύβρεις. Εγώ, λοιπόν, άκουσα επί λέξει «δεν είπατε τίποτα, κύριε Ζαχαριάδη, για ένα, δυο, τρία, τέσσερα που είναι οι
πολιτικές θέσεις της από εδώ πλευράς». Δεν θα σας δώσω τον
λόγο. Είναι αρχή µου αυτό. Δεν µπορώ. Δεν γίνεται αυτό.
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειο Βιλιάρδο. Μέχρι να έρθει, να πω ότι στη
συνέχεια τον λόγο θα πάρουν η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, ο κ.
Γιάννης Λοβέρδος, ο κ. Μάριος Κάτσης, ο κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου και ο κ. Κωτσός, όπως αναφέρει ο κατάλογος που
έχετε µπροστά σας.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσουµε από το ότι σήµερα είναι η επέτειος του Διστόµου, της θηριωδίας, δηλαδή, των Γερµανών στη συγκεκριµένη
περιοχή της χώρας µας, για την οποία πρέπει να θυµίσουµε ότι
διεκδικούµε τις πολεµικές επανορθώσεις από τη Γερµανία. Είναι
ένα ποσόν που υπερβαίνει τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ, όσο
µικρό και αν το χαρακτηρίσει κανείς, από το χαµηλότερό του µέγεθος, το οποίο µπορεί να πει κανείς.
Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας, αναφέρθηκε
αναλυτικά στο νοµοσχέδιο. Εγώ θα συµπληρώσω ελάχιστα για
το θέµα της τηλεργασίας, η οποία είναι από καιρό γνωστή σε
όποιον έχει εργαστεί στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε να εφαρµόζεται αρκετά χρόνια πριν, µε
τους απασχολούµενους να µπορούν να εργάζονται κάποιες ηµέρες από το σπίτι. Προβλέπεται δε να επιταχυνθεί η διαδικασία
που κλιµακώθηκε την εποχή της πανδηµίας, αφού πλέον τόσο οι
εταιρείες όσο και οι υπάλληλοί τους εξοικονοµούν αρκετά χρήµατα από τη µείωση του κόστους των γραφείων, από τα έξοδα
µετακίνησης και ούτω καθεξής.
Όλα αυτά ακούγονται βέβαια θετικά, έως εκείνη τη στιγµή που
θα συνδυαστούν µε τον νέο εργατικό νόµο και µε την υπερεργασία, είτε καταναγκαστικά είτε εθελοντικά, η οποία οδηγεί στη φυσική εξάντληση των εργαζοµένων στις χώρες του εξωτερικού
που έχουν εφαρµοστεί, εκτός από την επιβάρυνση της οικογενειακής ζωής, όσον αφορά βέβαια τον ιδιωτικό τοµέα.
Από την άλλη πλευρά, η εργασία στο σπίτι απειλεί το υφιστάµενο µοντέλο της οικονοµίας, ειδικά όσον αφορά τα ακίνητα,
όπου τα µεν εµπορικά κτήρια γραφείων χάνουν µεγάλο µέρος
της αξίας τους, όπως και τα διαµερίσµατα εντός των πόλεων,
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αφού οι άνθρωποι προτιµούν τη µετεγκατάστασή τους σε πιο
άνετα σπίτια στα προάστια. Είναι κάτι που οφείλει να µας απασχολεί, ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης, λόγω των
οποίων έχουν καταρρεύσει οι τιµές των ακινήτων, προκαλώντας
µεγάλα προβλήµατα, τόσο στους ιδιοκτήτες τους όσο και στις
τράπεζες. Εάν δε η έδρα των εργαζοµένων µπορεί να είναι σε
µία µικρή πόλη ή σε µία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, τότε το πρόβληµα θα γίνει µεγαλύτερο, πόσω µάλλον αφού µε την ίδια λογική θα µπορούσαν
να είναι σε µία χώρα χαµηλότερου κόστους εργασίας, εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, για παράδειγµα, στην Ινδία, αν και
δεν επιτρέπεται στο παρόν.
Αν µειωθεί η παρουσία κατά δύο µήνες, τότε η µείωση του
χώρου των γραφείων θα είναι περίπου 15% για το 25% των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις οι υπάλληλοι δεν θα έχουν σταθερά κάποιο γραφείο, αλλά
θα µοιράζονται όποιο υπάρχει. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάντως δεν αναφέρει κάποιο κόστος από το νοµοσχέδιο,
αλλά µόνο 760 χιλιάδες ευρώ στο άρθρο 25 για µισθώµατα ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που δεν γνωρίζουµε για
τι ακριβώς πρόκειται και θα έπρεπε να µας εξηγηθεί.
Εκτός αυτού, στο άρθρο 22, αναφέρεται µία προνοµιακή µισθοδοσία των δηµοσιογράφων υπαλλήλων σε ΟΤΑ, κάτι που θα
έπρεπε να µας εξηγηθεί καλύτερα, ελπίζοντας να µην πρόκειται
για µία επιδότηση δηµοσιογράφων ανάλογη µε τα 80 εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την
εξασφάλιση της στήριξής τους στην Κυβέρνηση.
Θα συνεχίσουµε τώρα µε τους προχθεσινούς ισχυρισµούς του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κυβέρνησης, αφού δεν µας
δόθηκε η δυνατότητα απάντησης από το Προεδρείο, σωστά βέβαια, γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Δεν είναι φυσικά εδώ, αλλά αφορούν την Κυβέρνηση και όχι προσωπικά τον ίδιο. Οι ισχυρισµοί
του ήταν οι εξής:
Πρώτον, ανέφερε πως κακώς αµφισβητήσαµε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ για την ύφεση του 2020, κάτι που όµως είναι λανθασµένο, αφού δεν τα αµφισβητήσαµε εµείς, αλλά η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ.
Προφανώς δεν πρόσεξε ο συνάδελφος ότι είπα καθαρά πως η
ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τα στοιχεία του ΑΕΠ για µία ολόκληρη δεκαετία και µάλιστα ονοµαστικά, γεγονός που αποτελεί µια παγκόσµια πρωτοτυπία. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στον κόσµο.
Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2020 ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα
του πρώτου τριµήνου του 2020, όπως πρόσφατα για το 2021,
σύµφωνα µε τα οποία η ύφεση στην Ελλάδα ήταν -0,9% σε σχέση
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019 και -1,6% σε σχέση µε το προηγούµενο.
Στις 3 Σεπτεµβρίου του 2020, τρεις µήνες δηλαδή περίπου αργότερα, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε µία άλλη ανακοίνωση, περιορίζοντας την ύφεση στο -0,6% ξανά για το πρώτο τρίµηνο, ενώ πάλι
τρεις µήνες αργότερα, τον Δεκέµβριο, η ύφεση του ίδιου πάντοτε τριµήνου -του πρώτου τριµήνου του 2020- έγινε ανάπτυξη
0,4%.
Για να αιτιολογήσει τώρα την επανάληψη των Greek statistics,
που γνωρίζουµε από το βρώµικο παρελθόν του ίδιου κόµµατος
που κυβερνά σήµερα την Ελλάδα, προέβη σε µία ανακοίνωση
στις 16 Οκτωβρίου του 2020, σύµφωνα µε την οποία άλλαξε το
έτος βάσης και αναθεώρησε τα στατιστικά των ετών 2010 - 2017.
Τι σηµαίνει αυτό; Απλούστατα ότι µετέφερε όλα τα αρνητικά
στοιχεία πίσω, επιβαρύνοντας το παρελθόν, που δεν προσέχει
πλέον κανείς, και ωραιοποιώντας το παρόν, µε κόστος όµως περί
τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ ΑΕΠ, αφού το 2019 µειώθηκε από
187,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 183,4 δισεκατοµµύρια ευρώ τελικά.
Στις 5 Μαρτίου του 2021 η ύφεση του πρώτου τριµήνου του
2020 -που από -0,9% στην αρχή µειώθηκε στο -0,6% και µετά
έγινε ανάπτυξη 0,4%- άλλαξε ξανά για τέταρτη φορά. Αυτή τη
φορά συρρικνώθηκε από 0,4% στο 0,1%.
Φυσικά κάτι ανάλογο συνέβη µε όλα τα άλλα τρίµηνα, στα
οποία διαπιστώθηκε η ίδια εξέλιξη, τύπου ακορντεόν όπως τη
λέει κανείς, µε τελικό και µάλλον επιδιωκόµενο αποτέλεσµα να
χάνει κανείς τον στατιστικό λογαριασµό.
Με βάση τις προσωρινές ανακοινώσεις, η Κυβέρνηση κάνει
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πάντοτε πολιτική και θριαµβολογεί, κάτι που είναι και ύποπτο και
απαράδεκτο, ενώ για όλα αυτά µπορούµε να παραθέσουµε φυσικά έγραφα στα Πρακτικά όποτε θελήσει ο συνάδελφος ή η Κυβέρνηση.
Δεύτερον, ανέφερε πως πρέπει να συγκρίνουµε την ύφεση του
πρώτου τριµήνου του 2021 µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2020.
Κάναµε λάθος. Επειδή το τρίµηνο του 2020 η οικονοµία ήταν
κλειδωµένη για δύο εβδοµάδες µόνο, ενώ το 2021 για το σύνολο
των µηνών, και για τους τρεις µήνες. Εκτός του ότι όµως δεν
έλαβε υπ’ όψιν του πως η αγορά είχε εξοικειωθεί µε τα κλειδώµατα και λειτουργούσε µε διάφορους τρόπους, όπως µε delivery,
click away κ.λπ., καθώς επίσης µε διάφορα τεχνάσµατα που όλοι
µας γνωρίζουµε, το πρώτο τρίµηνο του 2021 στηρίχθηκε από την
Κυβέρνηση µε 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως θα καταθέσουµε
στα Πρακτικά, κάτι που δεν συνέβη το 2020.
Φυσικά δε αυτά τα 3,7 δισεκατοµµύρια ήταν επιπλέον των 24
δισεκατοµµυρίων το 2020. Οπότε το να βυθιστούµε ξανά σε
ύφεση -2,3% το πρώτο τρίµηνο του 2021 µε προσωρινά στοιχεία,
που αποτελεί την έκτη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, όπως
δείχνει ο πίνακας που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, αποτελούσε µια ξεκάθαρη κυβερνητική αποτυχία.
Τρίτον, ανέφερε πως δεν έχουµε προτάσεις, προφανώς αγνοώντας το πρόγραµµά µας των πεντακοσίων σελίδων, που ευτυχώς άρχισε να αντιγράφει η Κυβέρνηση, αυτές που καταθέσαµε
ήδη τον Απρίλιο του 2020, καθώς επίσης το ότι είπαµε από την
αρχή πως δεν έπρεπε να κλειδωθεί η οικονοµία µας, ενώ προβλέψαµε ύφεση 10% και όχι 15%, όπως ισχυρίστηκε. Το 15% το
είχε πει ο κ. Βαρουφάκης από το ΜέΡΑ25 και όχι εµείς.
Τα γεγονότα µάς επαλήθευσαν, όπως το ότι στις Ηνωµένες
Πολιτείες τα κρούσµατα και οι θάνατοι ήταν τα ίδια σε πολιτείες
που κλείδωσαν και σε αυτές που δεν κλείδωσαν, όπως θα καταθέσουµε επίσης στα Πρακτικά για να τεκµηριώνουµε αυτά που
λέµε. Το ίδιο συνέβη και στην Ελβετία, που δεν κλειδώθηκε αυστηρά όπως η Ελλάδα, µε αποτέλεσµα η εξέλιξη της πανδηµίας
να είναι στο µέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
τους θανάτους και τα κρούσµατα, ενώ η ύφεσή της µόλις 3% και
αυτό λόγω του ότι µειώθηκαν οι εξαγωγές της, επειδή πολλές
άλλες χώρες είχαν κλειδώσει.
Δεν νοµίζει όµως η Κυβέρνηση πως η Ελβετία είχε και έχει µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες από την Ελλάδα; Μπορώ
εγώ να απαιτώ το ίδιο κόστος διαβίωσης, περίθαλψης κ.λπ., ας
υποθέσουµε µε τον Μπιλ Γκέιτς; Ήταν σωστό η Ελλάδα να δαπανήσει περισσότερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναλογικά, για την κρίση στην οικονοµική κατάσταση
που βρίσκεται; Με αυτές τις λογικές δεν υπερχρέωσε η Νέα Δηµοκρατία την Ελλάδα το 2004 - 2009 και δεν χρεοκόπησε το
2012;
Τέλος, στο ύψος της ανεργίας, για το οποίο υπερηφανεύτηκε
ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, δεν νοµίζω πως χρειάζεται να αναφερθούµε καθόλου, αφού την περίοδο της πανδηµίας
οι µισθοί πληρώνονταν στην ουσία από το κράτος, οπότε η εικόνα είναι εντελώς πλασµατική. Εκτός αυτού, στο επίσηµο ποσοστό της ανεργίας δεν προσµετρώνται οι µακροχρόνια άνεργοι,
ούτε φυσικά οι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες νέοι µας, που έχουν
φύγει στο εξωτερικό, στερώντας µας περίπου 32,5 δισεκατοµµύρια ΑΕΠ, που δεν θα πετύχουµε ποτέ αν δεν επιστρέψουν, σηµειώνοντας πως οι εγγεγραµµένοι άνεργοι σύµφωνα µε τον
ΟΑΕΔ ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες, όπως θα
καταθέσουµε στα Πρακτικά. Είναι αλήθεια κάτι αυτό το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες για το οποίο µπορεί να θριαµβολογεί
µία κυβέρνηση, λέγοντας πως η ανεργία διατηρήθηκε χαµηλά;
Θα αναφερθούµε τώρα στο πολύ σηµαντικό θέµα του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, που τον Απρίλιο υπερέβη το
70% -τεράστιο ποσοστό-, ενώ το τετράµηνο του 2021 εκτοξεύτηκε στο 15%, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Το γεγονός
αυτό αφ’ ενός µεν τεκµηριώνει πως η οικονοµία µας παράγει όλο
και λιγότερα, αφ’ ετέρου πως συνεχίζει να επιδεινώνεται η ανταγωνιστικότητά µας, κάτι που πρέπει να µας προβληµατίσει σε
πολύ µεγάλο βαθµό, πόσω µάλλον όταν όλα αυτά πυροδοτούν
το εξωτερικό µας χρέος, που έχει υπερβεί ήδη τα 500 δισεκατοµµύρια δολάρια. Τεράστια ποσά.
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Στη δέκατη αξιολόγηση οι προβλέψεις για τη βιωσιµότητα του
δηµοσίου χρέους µας ξεπερνούν τη γελοιότητα, αφού εκτιµάται
πως θα µειωθεί στο 120% του ΑΕΠ -όσο δηλαδή ήταν το 2010
που οδηγηθήκαµε στο ΔΝΤ- το 2040, δηλαδή µετά από είκοσι
χρόνια. Υπενθυµίζουµε εδώ πως την ίδια ακριβώς πρόβλεψη είχε
κάνει ο πρωτεργάτης του PSI, ο κ. Βενιζέλος, αλλά για το 2020,
για πέρυσι δηλαδή, που όµως ξεπέρασε το 205% του ΑΕΠ µας,
µε τα δάνειά µας στο 227% στα τέλη του 2020, ενώ σήµερα
ακόµη υψηλότερα. Το µόνο που ξέρει η Κυβέρνηση, το µόνο που
έχει δείξει µέχρι στιγµής είναι να δανείζεται.
Το χειρότερο όµως όλων στην ίδια αξιολόγηση είναι το κόστος
αναχρηµατοδότησής του, το οποίο προβλέπεται να υπερβεί το
20% του ΑΕΠ το 2021, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, µε
έναν µέσο ρυθµό ανάπτυξης 2021 - 2029 στο 2,9% στο βασικό
του σενάριο και επίσης µε το πακέτο «Ελλάδα 2.0», που θεωρούµε ότι θα έχουµε πολύ µεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά δεν
ισχύει.
Για το κόκκινο ιδιωτικό, βέβαια, που το 2010 ήταν σχεδόν αµελητέο, ενώ σήµερα έχει υπερβεί τα 240 δισεκατοµµύρια ευρώ
συν τα 80 δισεκατοµµύρια ευρώ οι προσαυξήσεις των εφοριών,
βρέθηκε η λύση για να καταστεί βιώσιµο. Ο νέος πτωχευτικός
νόµος-έκτρωµα µε τον οποίο δεν προστατεύεται καν η πρώτη κατοικία, καθώς, επίσης, η στήριξη του δανεισµού µας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως πότε όµως θα µας στηρίζει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µε ποιο αντάλλαγµα; Πόσο θα
συνεχίζεται η χειραγώγηση που ακούσαµε και προηγουµένως µε
τα δήθεν χαµηλά επιτόκια, όταν όλοι γνωρίζουµε πως οφείλονται
στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Με 8,75% δανείστηκε σήµερα η Πειραιώς, κάτι που αποτελεί ένα πολύ πιο
αξιόπιστο κριτήριο του κόστους δανεισµού της χώρας µας, οι
τράπεζες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως µε τον τρόπο αυτό θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ιδιωτικού µας τοµέα όπως του
δηµοσίου, µε την παραχώρηση στο υποταµείο των ξένων και µε
το ξεπούληµα των πάντων. Οπότε πραγµατικά η Κυβέρνηση δροµολογεί µια νέα Ελλάδα, όπως δηλώνει, µια Ελλάδα δηλαδή στην
οποία οι Έλληνες θα είναι εξαθλιωµένοι, πάµφθηνοι σκλάβοι χρέους των νέων ιδιοκτητών της πατρίδας τους και την ίδια στιγµή
δε θα αντικαθίστανται οι νέοι Έλληνες, που εγκατέλειψαν και θα
συνεχίσουν να εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να επιβιώσουν,
από τους παράνοµους µετανάστες, όπως ανέφερε άλλωστε και
η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Υπολογίζεται πάντως πως η µείωση του πληθυσµού της Ελλάδας σε πενήντα χρόνια θα είναι της τάξης του 20%, όταν η µέση
µείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι 5%. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη εγκατάλειψη της χώρας µας
από τους πολίτες της, ιδίως από τους νέους, αποτελούν το νούµερο ένα πρόβληµά µας, για το οποίο δυστυχώς δε γίνεται καµµία συζήτηση στη Βουλή, παρά το ότι όλοι γνωρίζουµε τη
δηµογραφική µας κατάρρευση ως µια από τις συνέπειες της
αποτυχίας της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης και των
συνεχιζόµενων µνηµονίων που µας επιβάλλονται. Δυστυχώς,
αυτή είναι αλήθεια. Δεν µας ικανοποιεί καθόλου, δεν κάνουµε τίποτα, αλλά πρέπει να τη λέµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η συνάδελφος Βουλευτής από το Κίνηµα
Αλλαγής κ. Γιαννακοπούλου.
Όπως προανήγγειλα, θα πάρει τον λόγο τώρα η συνάδελφος
από το Κίνηµα Αλλαγής. Επειδή κάποιοι συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση βρέθηκαν στο πεδίο των εκδηλώσεων, αµέσως µετά
τον λόγο θα πάρει ο κ. Γιαννούλης, ο οποίος έχει έρθει και θα µιλούσε. Αυτό έχει συµφωνηθεί από την αρχή. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει ο κατάλογος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία του
COVID-19 έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη της άµεσης επιτάχυνσής µας στη νέα ψηφιακή εποχή. Μπροστά στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και στην εποχή του 5G οι αλλαγές οι
οποίες συντελούνται στον ψηφιακό µετασχηµατισµό οφείλουν να
είναι συµβατές µε τα δεδοµένα και µε την πραγµατικότητα την
οποία αντιµετωπίζουµε. Σηµαντικοί τοµείς της καθηµερινότητας,
όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η τηλεργασία, αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν σε όλες αυτές τις νέες συνθήκες αυτής
της εποχής, πραγµατοποιώντας ένα βήµα στην εξ αποστάσεως
λειτουργία.
Και βεβαίως δεν θα µπορούσαν σε καµµία απολύτως περίπτωση να µείνουν ανέγγιχτοι πολύ σοβαροί τοµείς του κράτους,
όπως είναι η ίδια η διακυβέρνηση. Όµως, είναι πολύ εύκολα αντιληπτό νοµίζω από όλους µας ότι αυτό το γεγονός επιφέρει νέες
προκλήσεις, για τις οποίες οφείλουµε να είµαστε προετοιµασµένοι, προκειµένου να κάνουµε τη µετάβαση στο µέλλον και να ανταποκριθούµε µε επάρκεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Η πανδηµία, όπως προείπα, έχει δώσει, λοιπόν, µια αφορµή να
προχωρήσουν ταχύτερα οι δράσεις ψηφιοποίησης και στον δηµόσιο τοµέα και να διευρυνθεί η τηλεργασία. Όµως ο δρόµος γι’
αυτή τη µετάβαση, κύριε Υπουργέ, θα είναι µακρύς, γιατί, όπως
εύκολα νοµίζω µπορείτε να αντιληφθείτε, προϋποθέτει επενδύσεις σε τεχνολογία, προϋποθέτει αναβάθµιση δεξιοτήτων, προϋποθέτει δηµιουργία νέων εθνικών υποδοµών και βεβαίως
προϋποθέτει το κατάλληλο ρυθµιστικό περιβάλλον.
Στο σηµείο αυτό δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στα πολύ
σηµαντικά και πολύ τολµηρά βήµατα που έχουν γίνει προς αυτή
την κατεύθυνση ήδη από το 2009 και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
όταν τότε εντάχθηκαν οι ψηφιακές δοµές, όπως η διαδικτυακή
πύλη «ΕΡΜΗΣ», η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
και πολλές άλλες τέτοιες πολύ σηµαντικές τοµές και µεταρρυθµίσεις.
Εισερχόµενοι τώρα στην ουσία του νοµοσχεδίου, κατ’ αρχάς,
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται πριν από τη λήξη της πανδηµίας και της επιστροφής µας στην πλήρη κανονικότητα. Και
αυτό το σχέδιο νόµου, ναι, είναι ένα πρώτο βήµα, όµως, είναι ένα
δειλό πρώτο βήµα για την κατοχύρωση της τηλεργασίας στο δηµόσιο. Η τηλεργασία για την οποία συζητάµε σήµερα, για την περίπτωση του δηµοσίου, ήρθε για να µείνει. Η έννοια της ευελιξίας
στο ωράριο αλλά και στον τρόπο και στον τόπο παροχής της τηλεργασίας δεν αποτελεί αρνητική διάσταση, όταν είναι σε συγκεκριµένο πλαίσιο, κύριε Υπουργέ. Όµως, σίγουρα απαιτεί µια
σύνθετη και ολιστική αντιµετώπιση και ένα πλήρες πλαίσιο, όπως
σας είπα.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, θεωρούµε αναµφισβήτητα ότι η µετάβαση αυτή οφείλει να γίνει ολιστικά και συνολικά για όλους
τους εργαζόµενους. Όλοι πρέπει να µπορούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην τηλεργασία, ακόµα και οι λιγότερο προνοµιούχοι, ώστε να µην καταστεί αυτή η µορφή
απασχόλησης µόνο γι’ αυτούς οι οποίοι διαθέτουν τους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στην
τηλεργασία δεν πρέπει σε καµµία απολύτως περίπτωση να οδηγήσει σε διακινδύνευση είτε των προσωπικών δεδοµένων -και
αυτό είναι ένα ζήτηµα στο οποίο έχουµε πολύ µεγάλη ευαισθησία
ως χώρος- είτε γενικότερα της οικογενειακής και της ιδιωτικής
ζωής. Μέσω της τηλεργασίας να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας, αλλά κυρίως η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς τους Έλληνες πολίτες.
Επιβάλλεται, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά σας η
θέσπιση περαιτέρω ψηφιακής επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να µπορούν να είναι άρτια εκπαιδευµένοι για να
µπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το έργο τους µέσω αυτών των
νέων διαδικασιών.
Όµως, ενώ επί της αρχής το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µας βρίσκει βεβαίως σύµφωνους, υπάρχουν ορισµένες διατάξεις οι
οποίες θεωρούµε ότι είναι προβληµατικές και οι οποίες θεωρούµε
ότι µε τον τρόπο µε τον οποίο τις θέτετε θα δηµιουργήσουν πε-
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ρισσότερα προβλήµατα. Τις έχει αναλύσει ο ειδικός αγορητής µας
κ. Καµίνης. Δεν µπορώ να µην αναφερθώ συνοπτικά και εγώ.
Άξιο αναφοράς, κατ’ αρχάς, είναι το υπόµνηµα του Συνηγόρου
του Πολίτη, καθώς αναφέρει ότι το παρόν σχέδιο νόµου ρυθµίζει
επί της ουσίας την περιστασιακή και όχι την πλήρη τηλεργασία.
Αυτό είναι κάτι, λοιπόν, το οποίο πρέπει να το δείτε και για το
οποίο πρέπει να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα.
Στο άρθρο 5δ εισάγετε το σύστηµα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας για τον τηλεργαζόµενο. Από τη διατύπωση του
νόµου, αυτή φαίνεται προαιρετική, όταν λέτε «σε περίπτωση»,
και αναλογική µε βάση τη διατύπωση την οποία έχετε κάνει και
επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα. Όµως,
είναι µια πρόβλεψη η οποία έχει προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις και σε κανένα επόµενο άρθρο δεν υπάρχει µια εξειδίκευση
για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό.
Επίσης, χρειάζεται µεγαλύτερη εξειδίκευση όσον αφορά το
ποιες είναι οι κείµενες γενικές διατάξεις. Αναµένουµε, κύριε
Υπουργέ, τις διευκρινίσεις σας για τα ζητήµατα αυτά.
Επιπλέον, αρνητικά σηµεία είναι η µη ρητή αναφορά του τρόπου προσµέτρησης της τηλεργασίας στην υπερωριακή απασχόληση, η κατ’ εξαίρεση χρήση κάµερας, τόσο για τις τηλεδιασκέψεις όσο και για την παρακολούθηση του χρόνου εργασίας.
Κατά την ακρόαση των φορέων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων εξέφρασε και µια σχετική επιφύλαξη ως προς
την ισορροπία ισχύος ανάµεσα στην απαγόρευση και ανάµεσα
στην εξαίρεση. Πολλά από τα ζητήµατα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδοµένων παραπέµπονται σε µεταγενέστερη έκδοση προεδρικού διατάγµατος και αυτό, ναι, είναι
προβληµατικό. Αυτές είναι µερικές από τις διατάξεις µε τις
οποίες διαφωνούµε, έχουν αναλυθεί από τον κ. Καµίνη και περιµένουµε συγκεκριµένες απαντήσεις από την πλευρά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήµατα. Το πρώτο έχει να κάνει µε όσα λαµβάνουν χώρα σε σχέση
µε το θέµα της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και την τροπολογία για τις τροποποιήσεις στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισµού. Θεωρούµε ότι είναι παντελώς ανεπίτρεπτο
να ετοιµάζετε και να φέρνετε αλλαγές σε τόσο σύντοµο χρονικό
διάστηµα πριν από την έναρξη της προκήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι -και είµαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, ξέρετε και εσείς από
πρώτο χέρι ποια είναι όλη αυτή η διαδικασία- έχουν ξεκινήσει την
προετοιµασία τους σοβαρά, επαγγελµατικά εδώ και µήνες, µε
βάση µια συγκεκριµένη εξεταστέα ύλη και συγκεκριµένα µαθήµατα, µια προετοιµασία επίπονη, για να µπορέσουν να επιτύχουν.
Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει αναβάθµιση και αλλαγή του
προγράµµατος σπουδών. Όµως σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα; Γιατί όλη αυτή η πρεµούρα, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν µπορούσατε να κάνετε, ναι, αυτή την αναβάθµιση, αλλά για τον
επόµενο διαγωνισµό, όταν εδώ και έναν χρόνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν συγκεκριµένη προετοιµασία για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό; Αυτό δεν νοµίζω ότι µπορεί να το καταλάβει
κανείς εχέφρων άνθρωπος εδώ µέσα.
Από κει και πέρα ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο γεννά επίσης εύλογα ερωτήµατα, έχει να κάνει µε την τροπολογία η οποία προβλέπει έκτακτη ρύθµιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθµού.
Σύµφωνα µε το α2 της τροπολογίας ρυθµίζονται οφειλές οι
οποίες έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τις 152-2020 έως τις 30-6-2021. Θα πρέπει να απαλειφθεί η έναρξη από
15-2-2020. Για ποιον λόγο το κάνετε αυτό; Για ποιον λόγο βάζετε
µία τόσο στενή φωτογραφική ρύθµιση και δεν µπορούν, αποκλείεται, µε αυτόν τον τρόπο, να υπαχθούν σε αυτή τη δυνατότητα
και οι παλαιότερες οφειλές; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί να µη δώσετε σε όλους τους πολίτες µια δεύτερη ευκαιρία, όπως κάνετε
για αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία; Σας παρακαλώ να το δείτε,
να µας εξηγήσετε ξανά το τόσο φωτογραφικό πλαίσιο και να
βοηθήσετε να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι γίνεται.
Όπως τόνισε ο εισηγητής µας, εµείς είµαστε θετικοί επί της
αρχής πάνω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όµως δεν µπορούµε
να µην τονίσουµε τις διαφοροποιήσεις µας, τα ερωτήµατά µας,
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τη διαφωνία µας πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα που εκφράσαµε, να σας ζητήσουµε έστω µέχρι και την τελευταία στιγµή να
µας ακούσετε και να κάνετε τις απαιτούµενες αλλαγές. Εµείς αλλιώς θα τις καταψηφίσουµε.
Είµαστε πάντα υπέρ των θετικών µεταρρυθµίσεων, πόσω µάλλον υπέρ της ψηφιακής µετατροπής του κράτους, όχι όµως σε
µικροκοµµατικά παίγνια ή αν θέλετε σε έναν µικρόπνοο τρόπο
αντιµετώπισης τόσο σοβαρών ζητηµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλησπέρα σας και από µένα. Χερικό µε, δεν είναι Θεσσαλονικιός, εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη, Κατερινιώτης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Γειτονικοί που λένε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ακριβώς.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Προεδρείο για την ανοχή στη σειρά των
οµιλητών, καθώς συµµετείχαµε σήµερα στις µεγάλες απεργιακές
κινητοποιήσεις.
Χαίροµαι πάρα πολύ που ήρθε και ο κ. Βορίδης, ο Υπουργός
Εσωτερικών στην Αίθουσα, γιατί ξέρω ότι είναι φιλότεχνος. Είστε
φιλότεχνος ή κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ; Σας αρέσει το θέατρο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): A, ναι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Υπάρχει, όµως, µια ιστορική παράσταση, κύριε Υπουργέ, «Το µεγάλο µας τσίρκο» του Ιάκωβου
Καµπανέλλη, παίχτηκε µέσα στη δικτατορία, όπου υπάρχει χαρακτηριστικά µία σκηνή που η αείµνηστη Τζένη Καρέζη περιφέρεται στο σανίδι και παρουσιάζει στον κόσµο, είναι θρυλική και
παροιµιώδης η αναφορά, «ακούστε κάτι γίνεται, κάτι ακούγεται
από κάτω».
Αυτό που ακούγεται από κάτω και αυτό που µεταφέρεται στη
σηµερινή πραγµατικότητα είναι αυτό που έγινε έξω σήµερα
στους δρόµους της Αθήνας και στους δρόµους όλης της Ελλάδας, που αφορά την εργασία και όχι την τηλεργασία.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκύπτει καµµιά φορά
και η πολιτική σχιζοφρένεια, αλλά και ο αυτοκτονικός πολιτικός
ιδεασµός της Νέας Δηµοκρατίας. Και λυπάµαι που θα παραβώ
την παράδοση να αναφερθώ µόνο στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Με αναγκάζει η πραγµατικότητα να σας πω ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό σήµερα να υποστηρίζετε µία πρωτότυπη,
πρότυπη, καινοτόµο µορφή εργασίας, που θα πρέπει να διέπεται
από διαφάνεια, αξιοκρατία και ουσιαστική αξιολόγηση, αλλά την
ίδια ώρα σε αυτή την Αίθουσα να πολεµάτε τον κόσµο της εργασίας. Αυτό µόνο εσείς µπορείτε να το πετύχετε. Μόνο εσείς µπορείτε να πετύχετε τέτοιες πολιτικές αντιφάσεις.
Ανοίγω παρένθεση. Είναι την ίδια ώρα που κουνάτε το δάχτυλο
στους Έλληνες δανειολήπτες ότι πρέπει να είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους και να σκύψουν το κεφάλι σε έναν απαράδεκτα άδικο Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά την ίδια ώρα χρωστάτε µε
προνοµιακές συνθήκες τριακόσια εκατοµµύρια στις τράπεζες.
Είναι σαν να λέµε ότι αυτή τη στιγµή µάς παρουσιάζετε το µοντέλο της τηλεργασίας, την ώρα που υποστελεχώνετε τον δηµόσιο τοµέα. Η αξιολόγηση και η κρίση έχει σχέση µόνο µε την
κοµµατική προέλευση αυστηρά. Βάλλετε, πλήττετε το ΑΣΕΠ.
Αποδυναµώνονται ακόµα και οι τεχνικές δυνατότητες.
Θέλω να σας πω, κύριε Βορίδη και κύριε Πέτσα, όσο διαρκεί η
συνοµιλία σας στο περιθώριο της τοποθέτησής µου, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου έχετε την πολιτική ευθύνη
δεν έχουν γίνει αξιολογήσεις γενικών διευθυντών, γιατί αυτοί που
απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη του επικεφαλής δεν έχουν τα
τυπικά προσόντα για να διεκδικήσουν τις θέσεις. Αυτό το δηµόσιο είναι που φαντάζεστε και στο οποίο θα εφαρµοστεί και η τηλεργασία µε τις ρυθµίσεις που προτείνετε;
Θέλω, όµως, να προχωρήσω και λίγο περισσότερο. Σε ποια Ελλάδα αναφέρεστε σήµερα; Στην Ελλάδα της πλατείας Συντάγµατος, της Θεσσαλονίκης, όπου πετιούνται στον δρόµο οι
εργαζόµενοι των Λιπασµάτων της Καβάλας και ο κ. Χατζηδάκης
ποιεί την νήσσαν µιλώντας για ελιές και ακρογιαλιές και πιστεύετε ότι αυτή η πολιτική πλέον δεν παράγει αντίκτυπο πολιτικό; Νιώθετε ότι είστε ακόµα στο άρµα της αλαζονείας των
δηµοσκοπικών σας επιδόσεων;
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Από σήµερα και στο εξής µε βάση την εικόνα, αν έχει περιέλθει
στην αντίληψή σας, από όλη την Ελλάδα, πάρτε το µήνυµα. Το
µήνυµα είναι ότι σας πήραν, σας έχουν καταλάβει ότι αυτό που
αντιστοιχίζετε πραγµατικά στον κόσµο δεν είναι αυτή η ονειροχώρα που έχετε πλάσει µε τη βοήθεια των αρχικών δεδοµένων
πριν από την τηλεργασία, είναι η «τηλελίστα» Πέτσα, η οποία
φρόντισε να φτιάξει έναν ιδανικό κόσµο.
Ακόµα και σήµερα, που έγινε µια προσπάθεια απεργοσπαστικής κίνησης στα µέσα ενηµέρωσης, πάλι εµφανίστηκε ο ιδανικός
κόσµος του κ. Χατζηδάκη, ο άνθρωπος ο οποίος για την εργασία
εκτελεί το τρίτο κατά σειρά συµβόλαιο κατά του δηµοσίου συµφέροντος: Ολυµπιακή, ΔΕΗ, εργασία, επιτεύγµατα Χατζηδάκη,
του καλού Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας.
Αν θυµάστε, µας είχατε βάλει σε µια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γιαννούλη, δεν
θα σας µείνει χρόνος για το νοµοσχέδιο του κ. Βορίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μένει χρόνος για την πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε, που είναι ίσως πιο ισχυρή από τον κ. Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά καταναλώσατε όλο τον χρόνο εκεί. Την άλλη εβδοµάδα, που θα έχουµε το
εργασιακό, θα έχετε όλο τον χρόνο να τα πείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ για την υπόδειξη. Θα
προσπαθήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν λέω να µην αναφερθείτε στην επικαιρότητα, προς Θεού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ναι, ναι, εντάξει.
Είναι το τρίτο, κατά σειρά, εγκληµατικό συµβόλαιο κατά του
δηµοσίου συµφέροντος και σήµερα λέµε ότι όλα αυτά δεν έχουν
καµµία επίδραση στον κόσµο. Η τηλεργασία, όπως αναφέρθηκαν
και ο εισηγητής της Μείζονος Αντιπολίτευσης και άλλοι συνάδελφοι, είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση, για να ανατεθεί στα χέρια
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση, την ώρα που δεν θέλετε να
θεραπεύσετε παθογένειες που αντιµετωπίστηκαν σε µεγάλο
βαθµό τα προηγούµενα χρόνια. Έλα, όµως, που είχατε να θρέψετε ένα κράτος που είχε να δει αυτοδύναµη κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας από το 2009. Τι να κάνουµε; Καταλαβαίνω ότι
είναι πάρα πολλές οι πολιτικές υποχρεώσεις που πρέπει να λυθούν και µέσα από το νοµοσχέδιο της τηλεργασίας.
Κατά τα άλλα, σας µένουν οι µακροοικονοµικές αναλύσεις,
σας µένουν οι εύκολα διατυπωµένες δικαιολογίες, που δεν έχουν
όµως το λαϊκό ένστικτο, το λαϊκό αισθητήριο, αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή.
«Το µεγάλο µας τσίρκο» και η έκκληση της αείµνηστης Τζένης
Καρέζη ότι κάτι γίνεται, κάτι βράζει σε αυτή τη χώρα ήταν πολύ
µεγάλης συµβολικής σηµασίας µήνυµα. Εσείς δεν το παίρνετε
τώρα µε αυτό που συµβαίνει, µε αυτό που βράζει έξω στην κοινωνία και νοµοθετείτε -κυριολεκτικά σάς το λέω, χωρίς να υπερβάλλω- ερήµην των συµφερόντων των πολιτών. Ελάτε στην
πραγµατικότητα! Ελάτε στην Ελλάδα του 2021! Ελάτε στην Ελλάδα που επιχειρηµατικά αποδοµείται από τον Ιούλιο του 2019.
Δεν είναι όλα κυβιστήσεις τύπου Βόρειας Μακεδονίας, Συµφωνίας
Πρεσπών. Υπάρχει και η πραγµατικότητα. Αρκετά εκτεθήκατε.
Προστατεύστε αυτή τη χώρα, η οποία έχει ανάγκη να δει το µέλλον µε αισιοδοξία και όχι µε τα κοµµατικά πρότυπα τα δικά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ και
για την τήρηση του χρόνου, παρ’ όλο που έγινε και η παρατήρηση. Προς Θεού, ο Βουλευτής δεν είναι σε γυάλα -να αναφερθεί στην επικαιρότητα, έχω διαβάσει τι συµβαίνει έξω-, αλλά
υπάρχει κι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πρέπει να συζητήσουµε. Για
όλα τα άλλα µπορεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πάρει
τον λόγο. Κανένα πρόβληµα.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Ιωάννης - Μιχαήλ Λοβέρδος,
Βουλευτής του Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα είναι µια µέρα που δεν
πρέπει να ξεχάσουµε. Σήµερα είναι η επέτειος της σφαγής του
Διστόµου, µια από τις φρικτότερες θηριωδίες του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου και της ναζιστικής κατοχής της χώρας µας. Το λέω
αυτό γιατί αυτά τα εγκλήµατα δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχάσουµε
και έχουν µείνει και ατιµώρητα.
Σήµερα, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα κατόρθωσε να δανειστεί και
να έχει την εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών όσο ποτέ άλλοτε
τα τελευταία δέκα-έντεκα χρόνια, µετά τη χρεοκοπία του 2010.
Είναι µια σηµαντική µέρα και αυτό δείχνει την εµπιστοσύνη των
αγορών στην οικονοµία, στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική
Κυβέρνηση. Γι’ αυτό και πρέπει να το χαιρετίσουµε. Είναι µια θετική µέρα σε ό,τι αφορά αυτό το γεγονός.
Δεν είναι ιδιαίτερα θετική σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που
διαπιστώνω σχετικά µε το εργασιακό νοµοσχέδιο που έρχεται
προς συζήτηση και ψήφιση την ερχόµενη εβδοµάδα στη Βουλή.
Η Αντιπολίτευση έχει κρίνει πως αυτό το νοµοσχέδιο -δικαίωµά
της- είναι η κορυφή, είναι η µάχη των µαχών. Θα τη χάσει, αλλά
σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται σήµερα, κατά τη γνώµη
µου, αποτελεί µια ιδιαίτερη συνθήκη.
Ήρθαν εδώ οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -τους οποίους άκουσα
µε πολύ ενδιαφέρον και µερικοί εξ αυτών µού είναι ιδιαίτερα αγαπητοί, όπως ο κ. Μαµουλάκης, ο κ. Ζαχαριάδης- και είπαν πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν. Μίλησαν, ας πούµε, για αλαζονικές
συµπεριφορές της Κυβέρνησης.
Η Κυβέρνηση είναι αλαζονική, όταν φέρνει το νοµοσχέδιο στη
Βουλή, όπως έχει δικαίωµα; Εσείς, που λέτε ότι η διαδήλωση που
έγινε στο κέντρο της Αθήνας εκπροσωπεί τον λαό της εργασίας
και το σύνολο των εργαζοµένων, δεν είναι αλαζονική συµπεριφορά;
Μερικές χιλιάδες που διαδηλώνουν σήµερα µπορεί να εκφράζουν το σύνολο των βιοπαλαιστών, των µεροκαµατιάρηδων
αυτής της χώρας, που σήµερα αναγκάστηκαν να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ταξί, µε
τα πόδια πολλές φορές από το Καµατερό, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω, την Πετρούπολη, εκεί όπου είναι η ψυχή της εργατιάς; Γι’
αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν στα σουπερµάρκετ, που θα
πάτε µετά να ψωνίσετε, καµµία µέριµνα; Αυτούς εκπροσωπείτε,
δήθεν; Όχι βέβαια.
Εκπροσωπείτε µια µικρή µειοψηφία εργαζοµένων, που πράγµατι θίγονται τα συµφέροντά τους. Γιατί, ναι, µε το νοµοσχέδιο όχι του Χατζηδάκη- της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
θίγονται οργανωµένες συντεχνίες και συνδικαλιστικά προνόµια.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί θέλουν να διαδηλώνουν.
Δικαίωµά σας να διαδηλώνετε όσο θέλετε. Δικαίωµά σας να
βγείτε στους δρόµους και να διαδηλώνετε, σύµφωνα πάντα µε
τον νόµο, αλλά δεν είναι δικαίωµά σας να µιλάτε για αλαζονεία.
Οι αλαζονικές αυτές συµπεριφορές είναι που έφεραν τη χώρα
σε αυτά τα χάλια, οι αλαζονικές συµπεριφορές της Αριστεράς
επί δεκαετίες τώρα. Γι’ αυτό µείναµε πίσω, γι’ αυτό οδηγηθήκαµε
και στη χρεοκοπία του 2010 και ακόµα µυαλό δεν φαίνεται να βάζετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Η Αριστερά φταίει για τη χρεοκοπία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εκ των πραγµάτων, ναι, η Αριστερά φταίει, κύριε Πολάκη. Και το λέω και θα
το ξαναλέω. Η Αριστερά και οι αριστερές νοοτροπίες φταίνε,
αλλά είναι δικαίωµά σας, όταν πάρετε τον λόγο, να πείτε ότι
φταίει η Δεξιά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα τα πω στον Βορίδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ.
Κύριε Λοβέρδο, µην απαντάτε, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να τα πείτε
στον Βορίδη, µε µεγάλη µου χαρά.
Επίσης, σχετικά µε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν σήµερα, δεν
ταλαιπωρήθηκε ο Βορίδης για να έρθει σήµερα στη Βουλή. Ταλαιπωρήθηκε ο εργαζόµενος για να πάει στη δουλειά του, γιατί
τα σουπερµάρκετ είναι ανοικτά ξέρετε, γιατί τα µαγαζιά είναι
ανοικτά, οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν σήµερα. Τα
µαγαζιά του κέντρου της Αθήνας, που έχουν υποστεί τα πάνδεινα
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αυτό το διάστηµα της πανδηµίας, σήµερα δεν έχουν δουλειά. Αυτούς δεν τους σκεφτόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να πάµε και λίγο στο
σηµερινό νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, θα πάω.
Έχω το δικαίωµα να λέω ό,τι θέλω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω το δικαίωµα να απαντώ σε αυτά που ακούω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να µην απαντάτε, να
µην απαντάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βέβαια, δεν φταίτε
εσείς. Σας προκάλεσαν. Συµφωνώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ξέρετε, σήµερα
συµπληρώνονται είκοσι τρεις µήνες από τότε που ανέλαβε την
εξουσία η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Σε αυτούς είκοσι τρεις µήνες, δεν έχει ξανασυµβεί
από το 1974, µια Κυβέρνηση στη µέση της κοινοβουλευτικής θητείας να είναι πιο ισχυρή απ’ ό,τι ήταν την ηµέρα των εκλογών.
Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ άλλοτε. Ποτέ!
Και αυτό πού οφείλεται; Οφείλεται στην ανεπάρκεια του πολιτικού λόγου της Αντιπολίτευσης. Και γιατί υπάρχει ανεπάρκεια;
Γιατί δεν µπορέσατε να προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα σας είναι ξένη.
Φέρνει εδώ ο Βορίδης ένα νοµοσχέδιο για την τηλεργασία,
κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Αυτονόητο, δηλαδή, θα έπρεπε
να είναι εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο του
Άλβιν Τόφλερ του 1973 -ήµουν ακόµη µαθητής γυµνασίου- που
µιλούσε για το ψηφιακό κράτος και για το ηλεκτρονικό σπίτι. Από
το 1973! Τότε ήταν µελλοντολογία. Σήµερα είναι πραγµατικότητα.
Αντί, λοιπόν, να έρθετε εδώ να του πείτε «κοίτα, Βορίδη, εκεί
έκανες λάθος, εκεί έκανες λάθος, εκεί έκανες λάθος» και να του
φέρετε προτάσεις, που να του πω και εγώ «βρε Μάκη, πώς το
σκέφτηκε ο Ζαχαριάδης, ο Ραγκούσης, ο Πολάκης ή οποιοσδήποτε άλλος και δεν το σκεφτήκαµε εµείς;», εσείς λέτε όχι! Άρνηση, να µην περάσει αυτό το νοµοσχέδιο!
Όµως, αυτό δεν είναι πρόοδος -και µιλάτε για προοδευτική
Αριστερά-, αυτό είναι αντίδραση. Η αντίδραση είναι να µη δέχεσαι καµµία αλλαγή. Αντίδραση είναι να µη δέχεσαι ούτε την τηλεργασία ούτε κανένα από αυτά τα νοµοσχέδια που φέρνει η
Κυβέρνηση. Για το εργασιακό θα τα πούµε την ερχόµενη εβδοµάδα.
Το να προσαρµοσθείς στη διεθνή πραγµατικότητα είναι το λογικό. Το παράλογο είναι να θες να µην αλλάξει τίποτα, να µην αλλάξουν τα προνόµια των συνδικαλιστών, να µην αλλάξει ο τρόπος
εργασίας στον δηµόσιο τοµέα, να µην αλλάξει απολύτως τίποτα.
Ξέρετε, ζούµε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες, σε µια κοινωνία
που είναι σε µετάβαση, πολύ µεγάλη µετάβαση, γιατί η τεχνολογία έχει φέρει µια τεράστια επανάσταση, τη µεγαλύτερη στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Σε συνδυασµό µε την πανδηµία,
αυτή η επανάσταση πρέπει να µας βρει έτοιµους, για να µπορέσουµε να την αντιµετωπίσουµε όσο το δυνατόν θετικότερα για
τη χώρα µας, για την πατρίδα µας, για τον λαό της, για το µέλλον
αυτού του έθνους.
Αυτό προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όλοι εµείς µαζί και
σε αυτό θα επιµείνουµε γιατί αυτό θέλει το εκλογικό σώµα, αυτό
θέλει ο λαός µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ
εσάς και για την τήρηση του χρόνου, κύριε Λοβέρδο.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Μάριος Κάτσης, ο Θεσπρωτός, από τον
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανής η προσπάθεια των κυβερνητικών Βουλευτών
να κοντύνουν πολιτικά τη σηµερινή κινητοποίηση. Τους έχει πιάσει άγχος προφανώς από τις χιλιάδες του κόσµου που διαδηλώνουν και απεργούν και κατέβηκαν σήµερα στον δρόµο και
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επενδύουν στον κοινωνικό αυτοµατισµό, όπως ο προηγούµενος
οµιλητής. Δεν είναι εδώ βέβαια, ήθελα να του απαντήσω. Και
επενδύουν στον κοινωνικό αυτοµατισµό, αναφερόµενοι στους
ανθρώπους που πάνε στις δουλειές τους, ότι δυσκολεύονται να
µετακινηθούν σήµερα. Αλλά δεν έχουν να πουν κουβέντα οι κυβερνητικοί Βουλευτές στους εργαζόµενους που κόβονται οι µισθοί τους, που θα δουλεύουν απλήρωτες υπερωρίες, που
αυξάνονται οι ώρες εργασίας από οκτώ σε δέκα.
Κουνήστε όσο θέλετε το δάχτυλο. Δεν διαβάζετε µόνο εσείς
τα νοµοσχέδια. Μας λέτε και αδιάβαστους, όπως άκουσα νωρίτερα έναν άλλο συνάδελφο. Απλήρωτες υπερωρίες! Τι νοµίζετε;
Ότι µπορείτε να κρύψετε την πραγµατικότητα; Δεν θα το δει ο
εργαζόµενος, δηλαδή, ότι θα δουλεύει δεκάωρο και θα πληρώνεται σε ρεπό; Δεν θα το δει; Και µιλάτε και επενδύετε στον κοινωνικό αυτοµατισµό.
Δεν βλέπετε, όµως, ότι στην πραγµατικότητα πολιτικά είστε
αποµονωµένοι, όλα τα κόµµατα είναι απέναντι στο νοµοσχέδιο
Χατζηδάκη, στο νοµοσχέδιο-λαιµητόµο, που καταργεί εργασιακά
δικαιώµατα. Οι κοινωνικοί και συλλογικοί φορείς και οι µικροµεσαίοι είναι όλοι απέναντι. Μείνατε µόνο µε τον ΣΕΒ να συµπορεύεστε. Είστε αποµονωµένοι και πολιτικά και κοινωνικά, αλλά
προφανώς εκτελείτε προεκλογικά γραµµάτια. Αυτός ήταν ο στόχος σας.
Όσο για τον κ. Λοβέρδο, που έφυγε νωρίτερα, µια και τον διαδέχθηκα στο Βήµα, θα ήθελα να πω ότι τον θυµάµαι σε ένα βιντεάκι την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει από ένα
κανάλι: «Αισθάνεστε ασφαλείς, τηλεθεατές;», αναφερόµενος
τότε στην εγκληµατικότητα. Και θέλω σήµερα εγώ να ρωτήσω
τον κ. Λοβέρδο και τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας:
Εσείς, κύριε Λοβέρδο και οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αισθάνεστε ασφαλείς, που καθηµερινά εκτελούνται
συµβόλαια πληρωµένα και πέφτουν «βροχή», «χαλάζι» οι σφαίρες
καθηµερινά σε γειτονιές της Ελλάδας, παντού, και µέρα µεσηµέρι; Αισθάνεστε ασφαλής µε τον κ. Χρυσοχοΐδη; Αισθάνεστε
ασφαλείς µε το νοµοσχέδιο που φέρνει ο κ. Χατζηδάκης; Αισθάνονται ασφαλείς οι ψηφοφόροι σας, αυτοί που εκπροσωπείτε, η
νέα γενιά; Αλλά, τι ρωτάω; Ρητορικά ήταν αυτά τα ερωτήµατα,
όταν δεν είχε το σθένος καν να ζητήσει συγγνώµη για κάποιες
απρέπειες που είχε εκστοµίσει στο νοµοσχέδιο για τη συνεπιµέλεια.
Σήµερα συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο, αυτό της τηλεργασίας
στον δηµόσιο τοµέα, τη στιγµή που η Βουλή συζητά αυτό το νοµοσχέδιο-λαιµητόµο, τη στιγµή που χιλιάδες συµπολίτες µας διαδηλώνουν. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, µε ξεπερασµένες
συνταγές από νεοφιλελεύθερα εγχειρίδια της σχολής του Σικάγο
και µεταρρυθµίσεις από τα πανέρια της Θάτσερ και του Ρίγκαν,
έρχεται να προκαταλάβει ότι η επόµενη µέρα µετά την πανδηµία
θα είναι πολύ χειρότερη για το βιοτικό επίπεδο της κοινωνικής
πλειοψηφίας και πολύ καλύτερη για τους πλούσιους και ισχυρούς εργοδότες στη χώρα. Με λίγα λόγια, η πολιτική σας είναι η
κλασική δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική, που κάνει τους µεσαίους
και φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους,
κύριε Βορίδη.
Τώρα να αναφερθώ και στο νοµοσχέδιο. Είναι σαφές ότι η τηλεργασία που εφαρµόστηκε στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
λόγω της πανδηµίας είναι µια νέα πραγµατικότητα και, απ’ ό,τι
φαίνεται, αυτή η πραγµατικότητα ήρθε να µείνει και για τη µετέπειτα εποχή.
Από την εµπειρία που βίωσαν οι εργαζόµενοι στη χώρα µε την
τηλεργασία είναι αλήθεια ότι δεν έχουµε αναλυτικά εµπειρικά
στοιχεία για το πώς λειτούργησε στον ελληνικό δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα το προηγούµενο διάστηµα. Όλοι µας, συνοµιλώντας
µε συµπολίτες µας αλλά και από εµάς τους ίδιους, έχουµε αποκοµίσει και θετικές και αρνητικές εµπειρίες για το ζήτηµα.
Στα θετικά είναι ο περιορισµός των µετακινήσεων από και
προς την εργασία και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, λόγω µείωσης κίνησης στους δρόµους, περισσότερος χρόνος µε την οικογένεια, ειδικά µε τους γονείς, δυνατότητα να εργάζεσαι από
την επαρχία, που ενισχύει την αποκέντρωση, δυνατότητα αύξησης στην απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία.
Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές αρνητικές πτυχές, πάρα πολύ
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σηµαντικές. Εµπειρικά πολλοί εργαζόµενοι ανέφεραν ότι επί της
ουσίας δούλευαν πολύ περισσότερο από το σπίτι και χωρίς κανένα ωράριο, ελαστικοποιώντας έτι περαιτέρω την εργασία. Επίσης, είχαµε µία νέα µετακύλιση των πάγιων εξόδων της εργασίας
από τον εργοδότη στον εργαζόµενο. Πλέον, το ρεύµα, νερό, ίντερνετ, θέρµανση, τα κατάλληλα έπιπλα για τη σωστή στάση του
σώµατος, αλλά και ο υπολογιστής και τα αναλώσιµα του γραφείου πληρώνονται από την τσέπη του εργαζόµενου, που επωµίζεται ένα µεγάλο κόστος, ελαφρύνοντας τις συµβατικές
υποχρεώσεις του εργοδότη. Πολλοί ανέφεραν την αποξένωση
από την ανθρώπινη επαφή, που οδηγεί σε επιδείνωση της ψυχικής και σωµατικής υγείας των εργαζοµένων και είναι κάτι που
δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η θέσπιση κατάλληλου ρυθµιστικού πλαισίου. Είναι υπαρκτή η ανάγκη και δεν είµαστε επί της
αρχής αντίθετοι στο να υπάρχει πλαίσιο. Είναι σηµαντικό ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν το δικαίωµα του υπαλλήλου στην
αποσύνδεση, δηλαδή να κλείνει τον υπολογιστή του µετά το
πέρας του ωραρίου, να µην είναι διαθέσιµος ανά πάσα ώρα και
στιγµή.
Ως προς την ανάγκη τήρησης των προσωπικών δεδοµένων,
αντιµετωπίζετε το ζήτηµα επιδερµικά, θυµίζοντας περισσότερο
έκθεση ιδεών, που περιέχει σκόπιµες ασάφειες, κατά τη γνώµη
µου. Κρίσιµες λεπτοµέρειες, όπως, για παράδειγµα, το ζήτηµα
της ρύθµισης της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, παραπέµπονται σε µελλοντικά προεδρικά διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, καθιστώντας επισφαλή τη
ρύθµισή τους. Θα έπρεπε να αναφέρεται στο νοµοσχέδιο ρητά
ο τρόπος που δεν θα καταπατάται η ιδιωτικότητα των εργαζοµένων στην τηλεργασία.
Επιπροσθέτως, η απουσία θέσπισης ενιαίων προϋποθέσεων,
κανόνων και κριτηρίων συνδεδεµένων µε τα οργανογράµµατα
των φορέων για την υπαγωγή των δηµόσιων φορέων στο πλαίσιο
της τηλεργασίας αναµένεται να προκαλέσει δυσχέρειες στην
εφαρµογή του, διαφορετικές προσεγγίσεις µεταξύ των φορέων
και να δηµιουργήσει υπαλλήλους διαφορετικών ταχυτήτων µέσα
από το φίλτρο του πελατειασµού.
Πώς το είπατε, κύριε Βορίδη, όταν ρωτηθήκατε σε µία συνέντευξη, νοµίζω, για τη στελέχωση των διοικήσεων των νοσοκοµείων µε «γαλάζια» στελέχη; «Ποιους θα βάζαµε; Τους ξένους;».
Αυτοί οι δικοί σας, οι άριστοι, που λέτε «έλα ντε», κύριε Βορίδη, είναι που βαρύνονται µε τις εγκληµατικές πράξεις που οδήγησαν σε πολλά νοσοκοµεία να έχουµε 100% θνησιµότητα στις
ΜΕΘ και µετά, εκ των υστέρων, να τους διώχνετε και να έχουµε
εισαγγελικές παραγγελίες. Αυτό το «έλα ντε» πληρώνει σήµερα
η ελληνική κοινωνία.
Και εδώ τι βλέπουµε; Την ίδια λογική. Δεν τίθενται συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κριτήρια για τη θέση ενός υπαλλήλου
σε καθεστώς τηλεργασίας και επαφίεται ουσιαστικά στον προϊστάµενο, τους οποίους µπορεί εσείς να τοποθετήσετε µε κοµµατικά κριτήρια. Άρα εδώ λέµε ότι όποιος έχει «µπάρµπα στην
Κορώνη» και θέλει θα τηλεργάζεται, µιας και µιλάµε για τον δηµόσιο τοµέα στο παρόν νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Η ρύθµιση του καθεστώτος της τηλεργασίας πρέπει να είναι σε µια κατεύθυνση που δεν θα διευρύνει τις
ανισότητες, και κυρίως τις ψηφιακές, αλλά θα τις αµβλύνει. Και
όταν µιλάµε για ανισότητες, όπως τις ορίζει ο ψηφιακός δείκτης
DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µιλάµε για τη δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ. Αλήθεια, όλοι οι εργαζόµενοι σε ορεινά
χωριά έχουν ίντερνετ εκεί πέρα, έχουν πάει οι ευρυζωνικές υποδοµές; Για βασικές και εξειδικευµένες ψηφιακές δεξιότητες
στους εργαζόµενους. Για ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών.
Πρέπει αυτά να τα παρέχουν οι εργοδότες στους εργαζόµενους,
εν προκειµένω το δηµόσιο προς τους υπαλλήλους.
Με το άρθρο 12 λέτε ότι µπορούν να χρησιµοποιούν τον δικό
τους υπολογιστή και να εργάζονται. Έχουν όλοι τα κατάλληλα
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µέσα; Έχετε προβλέψει επιµορφωτικά σεµινάρια ενδεχοµένως
σε υπαλλήλους; Ακόµα, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο ενθάρρυνσης της τηλεργασίας για ειδικές οµάδες, όπως άτοµα µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις ή µέλη µονογονεϊκών οικογενειών.
Ιδιαίτερα κρίσιµο είναι επίσης το θέµα των συµβάσεων που θα
συναφθούν στον τοµέα της τηλεργασίας. Απαιτούµε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, να σταµατήσει το πάρτι των απευθείας
αναθέσεων.
Τέλος, η τηλεργασία µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο συµπληρωµατικό εργαλείο για τον δηµόσιο τοµέα, σε καµµία, όµως, περίπτωση δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εργασία.
Δεν θα επιτρέψουµε στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και του κ. Βορίδη, που ξέρουµε τις προθέσεις τους, τις έχουµε δει, να αποτελέσει µοχλό για τη µείωση του εργατικού δυναµικού στις
υπηρεσίες, τη µείωση των µισθών, την αύξηση του φόρτου εργασίας, την ελαστικοποίηση του ωραρίου.
Να ξέρετε ότι, όπως είπε και ο Πρόεδρός µας, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη σηµερινή συγκέντρωση, ο κόσµος της εργασίας,
κύριε Υπουργέ, πολύ σύντοµα και στον κ. Μητσοτάκη και σε εσάς
τους Υπουργούς θα σας δώσει µόνιµο ρεπό. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία, ο
οποίος εκλέγεται στον Β3’ Νότιο Τοµέα Αθηνών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μας µπερδέψατε, αγαπητέ συνάδελφε. Ήµουν υποχρεωµένος
να ρωτήσω τον Υπουργό Εσωτερικών για το µήπως κάνω λάθος
σε ποια παράταξη είστε. Όµως, είναι ελεύθερη η κυκλοφορία,
όπως ελεύθερο είναι να ονειρεύεστε. Κάντε όνειρα κι εδώ είµαστε εµείς να τα υποστηρίξουµε.
Δεν µπορώ, όµως, να καταλάβω το εξής. Γιατί τώρα στο θέµα
της εργασίας από το σπίτι, δηλαδή µιας ευέλικτης µορφής, πριν
καλά καλά τελειώσει αυτή η περίοδος, δυστυχώς, µε την COVID,
αντί να πείτε ότι επιτέλους έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία σπεύδει να προσαρµόζεται, σπεύδει να κάνει αυτό που χρειάζονται
και οι άνθρωποι για να ζήσουν καλύτερα -σε αυτό λέτε εντάξει,
άντε και να το δεχθούµε, έχετε και κάποιες παρατηρήσεις, µπορούµε να πάµε παρακάτω, τις παρατηρήσεις όλοι είµαστε σύµφωνοι να τις συζητούµε-, γιατί σε αυτό που υπάρχει άµεση
αντίδραση συµφωνείτε, ενώ στις ρυθµίσεις οι οποίες έρχονται
δεν συµφωνείτε.
Ήθελα να παρακαλέσω και το Προεδρείο -µε όλο τον σεβασµό
βεβαίως, αλλά επειδή είδα τον κ. Ζαχαριάδη, εγώ περίµενα να
έρθει η σειρά µου να µιλήσω- την επόµενη φορά, µπορεί να έχω
κάποιο κοµµατικό καθήκον, να απευθυνθώ στο Προεδρείο.
Κύριε Ζαχαριάδη, µη βάζετε τις φωνές. Μιλήσατε στην εκδήλωση εκεί, τα είπατε µεταξύ σας, τα ακούσατε. Δεν µας τροµάζετε. Θα προχωρήσουµε βήµα βήµα στο να πάει αυτή η χώρα
µπροστά. Έχουµε µπροστά µας κυριολεκτικά τόσες πολλές ευκαιρίες, που θα είµαστε καταδικασµένοι από τα παιδιά µας αν
αφήσουµε ξανά να περάσουν. Κι αυτό δεν πρόκειται να το κάνουµε. Είναι ευκαιρία και δίνεται κυρίως στους νεότερους, οι
µορφές οι οποίες επιτρέπουν να συµβαδίζουν και να συµβιβάζεις
τη δουλειά σου µε την οικογένεια. Τη θέλουµε την οικογένεια και
θέλουµε να µεγαλώσει και πρέπει να δώσουµε κίνητρο γι’ αυτό,
πολλά περισσότερα από όσα έχουµε ήδη δώσει. Και αυτές οι
µορφές που λέµε, όµως, και η διευθέτηση είναι κίνητρο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Συµφωνώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όταν ένας
άνθρωπος, όπως το κάνουν σε όλη την Ευρώπη πλέον, λέει εγώ
θέλω να δουλέψω κάποιες µέρες περισσότερο και να προσθέσω
αυτές τις ώρες που παίρνω να τις κάνω κάτι άλλο που γουστάρω
εγώ, όταν παντού στην Ευρώπη έχουν αυτό το δικαίωµα, θα
πούµε στις νεότερες γενιές δεν το έχεις ή µήπως πρέπει να εγκριθεί από το κόµµα για να αποκτήσει αυτό το δικαίωµα; Δικαιώµατα δίνουµε. Είναι ένα προοδευτικό νοµοσχέδιο. Είναι ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο, εδώ θα είµαστε, θα ταλαιπωρηθείτε όλη
την επόµενη βδοµάδα και κυρίως θα ταλαιπωρηθείτε όταν -και
εκεί είναι το χειρότερο- όλοι αυτοί θα αρχίσουν να το χρησιµοποιούν. Λέτε συνεχώς ως µοναδικό επιχείρηµα ότι είναι κακά τα
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αφεντικά. Βεβαίως και υπάρχουν κακά αφεντικά. Υπάρχουν καλοί
και κακοί Βουλευτές, καλοί και κακοί Υπουργοί, καλά και κακά
παιδιά, καλά και κακά αφεντικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κακοί Υπουργοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, όχι τέτοια σχόλια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Φυσικά!
Είναι δικιά µας δουλειά να διαλέγουµε τι θέλουµε να κάνουµε και
πώς θέλουµε να το κάνουµε και να τους κρίνουµε. Πρέπει να δώσουµε, λοιπόν, ευκαιρίες και την ευκαιρία αυτή θα τη δώσουµε.
Άκουσα τον εισηγητή του KKE να λέει για τριάντα πέντε ώρες.
Είναι πρωτότυπο το τριάντα πέντε, δεν είπε τριάντα έξι, που κατοχύρωσαν οι Γάλλοι και το λένε µε γαλλική πατέντα. Θα ήθελα,
όµως, να ρωτήσω: Αν συµφωνούσαµε -θεωρητικά εγώ συµφωνώνα πάµε σε λιγότερες ώρες εργασίας, πρέπει να ανέβει η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, πρέπει να κάνουµε όλα αυτά
όπως είναι αυτά που φέρνει ο κ. Χατζηδάκης και τα συζητά η
Βουλή. Αν συµφωνούσαµε σε αυτό, γιατί θα διαφωνούσαµε στην
ευέλικτη εργασία; Γιατί θα διαφωνούσαµε µε τις ευέλικτες µορφές εργασίας; Γιατί θα διαφωνούσαµε στη διευθέτηση;
Άρα νοµίζω ότι έχουµε λίγο µπερδεµένα τα πράγµατα στο πώς
τα σκεφτόµαστε. Πρέπει να βγάλουµε τις παρωπίδες τις κοµµατικές, για να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε λίγο πιο ανοικτά, λίγο
πιο ευαίσθητα στην πραγµατικότητα η οποία είναι µπροστά µας.
Θέλουµε να προσελκύσουµε -και δεν διαφωνούµε σε αυτόνέες µορφές επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Θέλουµε να γυρίσουν από έξω, που δυστυχώς εξορίστηκαν, άνθρωποι ικανότατοι. Πώς θα γυρίσουν; Θα αφήσουν εκεί τη δυνατότητα που
έχουν; Το διάβαζε το πρωί ο καλός συνάδελφος µου στον «ΣΚΑΪ»
σε εµένα που ήµουνα δίπλα του ότι ένας κύριος ο οποίος έχει
πάει να κάνει την ειδικότητά του, γιατί εδώ δεν έβρισκε ως γιατρός καρδιολόγος, έλεγε ότι εγώ επωφελούµαι από αυτό το
µέτρο. Επωφελούµαι γιατί θέλω να δω τα παιδιά µου τώρα που
µεγαλώνουν, όχι αργότερα. Λεφτά θα βγάζω κι αύριο. Ακριβώς
έτσι το έλεγε. Πρέπει, λοιπόν, να προσαρµοστούµε.
Δεν θέλω περισσότερο χρόνο. Δύο παρατηρήσεις µόνο,
επειδή και ο κ. Βιλιάρδος, που είναι πάντοτε διαβασµένος στα οικονοµικά, έβαλε ένα θέµα που είναι πολύ σηµαντικό. Η Βουλή,
έτσι κι αλλιώς, ελέγχει τη Στατιστική Αρχή. Δεν έχει ο κ. Βιλιάρδος παρά να το ζητήσει να έρθει προς έλεγχο. Δεν είναι, όµως,
σωστό. Δεν είναι σωστό και είναι ατόπηµα του συναδέλφου και
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης να λέµε
ότι η Στατιστική Υπηρεσία δεν έχει το κύρος που της αρµόζει και
που χρειάζεται να έχει. Αν δεν το είχε, θα το βλέπατε στα επιτόκια των οµολόγων. Θα το βλέπατε εκεί. Όπως το είδαµε και όπως
το βλέπουµε και σήµερα µε το πώς έχουν πάει αυτόν τον καιρό.
Όπως, άλλωστε, το γεγονός ότι η βιοµηχανική παραγωγή κάνει
22% πάνω στον µήνα του Απριλίου, που βγήκαν τα στοιχεία, που
είναι η καλύτερη επίδοση από τότε που µπήκαµε στην κρίση, το
2010, που είναι δέκα µονάδες πάνω ο δείκτης από εκεί που τον
άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουµε µπροστά προκλήσεις τις οποίες
πρέπει να τις πάρουµε. Και για να τις πάρουµε, κύριοι της Αντιπολιτεύσεως, πρέπει να ξεχωρίζουµε µεταξύ υπερωριών, διευθέτησης της εργασίας. Είναι δύο διαφορετικοί κόσµοι. Ελάτε και
στον διπλανό, υπάρχει χώρος.
Κατά τα λοιπά, θα κάνω ό,τι µπορώ, κύριε Υπουργέ, να πείσω
την παράταξή µου να πάµε σε ονοµαστική ψηφοφορία. Θέλω να
σας δω να καταψηφίζετε τις ρυθµίσεις για τους πατεράδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαδηµητρίου, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
µπορώ παρά να ξεκινήσω αναφερόµενος στην ηµέρα τιµής και
µνήµης από το ολοκαύτωµα του Διστόµου. Στις 10 Ιουνίου του
1944 σταµάτησε επί της ουσίας ο χρόνος για ένα από τα ειδεχθέστερα, τα πλέον αποτρόπαια εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Διακόσιοι είκοσι οκτώ νεκροί, γυναίκες, παιδιά, γέροι. Μια
θηριωδία εναντίον ενός λαού, εναντίον της δηµοκρατίας και της
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ελευθερίας. Αυτές οι µνήµες θα πρέπει να µας διδάσκουν ότι θα
πρέπει να είµαστε ενωµένοι απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια επιβουλή.
Ακούγοντας τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα τον
τελευταίο, µου θύµισαν µια παροιµία που λέµε στα µέρη µας ότι
«ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται». Προφανώς έχετε πάρει διαζύγιο, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε την πραγµατικότητα.
Γιατί η πραγµατικότητα τι λέει; Λέει ότι η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνησή µας, µετά από δύο περίπου χρόνια -σε έναν µήνα περίπου κλείνουµε δύο χρόνια- διακυβέρνησης και έχοντας να
αντιµετωπίσει τη χειρότερη υγειονοµική κρίση όλων των εποχών,
έχοντας να αντιµετωπίσει µια επιθετικότητα από την Ανατολή,
έχοντας να αντιµετωπίσει φυσικά φαινόµενα δύσκολα, καταστροφές, παραµένει η ισχυρή πολιτική δύναµη που απολαµβάνει την
εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Κι αν αυτό δεν σας φτάνει, δεν προβληµατίζεστε από το γεγονός ότι οι διεθνείς αγορές εµπιστεύονται την Ελλάδα, εµπιστεύονται πλέον την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
έρχονται και µας δανείζουν µε εξαιρετικά µικρά χαµηλά επιτόκια;
Δεν είναι αυτά, αν µη τι άλλο, δείγµατα γραφής για τον ορθό
δρόµο, τον αποτελεσµατικό δρόµο που ακολουθεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας;
Κουβεντιάζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε
το αυτονόητο, κάτι που το επιτάχυνε η πανδηµία, η οποία είναι
αλήθεια ότι ταλαιπώρησε και δοκίµασε τις αντοχές όλων µας, την
υποµονή µας, την υγεία µας, την οικονοµία µας, αλλά, ταυτόχρονα, λειτούργησε και ως επιταχυντής σε ορισµένες διαδικασίες, όπως είναι και η τηλεργασία. Λίγο βίαια; Λίγο απότοµα; Λίγο
απροετοίµαστα; Μπήκε, όµως, στη ζωή µας και τα καταφέραµε,
παρά τις όποιες δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι πιθανότατα να
ήταν µία πρωτόγνωρη διαδικασία. Τα καταφέραµε, λειτούργησε
αποτελεσµατικά και πλέον ερχόµαστε, µε το σχέδιο νόµου που
φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών, να το εντάξουµε στην καθηµερινότητά µας, να το εντάξουµε στην πραγµατικότητα, σε αυτή
την πραγµατικότητα από την οποία εσείς -όπως σας είπα- έχετε
πάρει διαζύγιο.
Και, ξέρετε, όταν ήµασταν φοιτητές, µπορεί άνετα να λέγαµε
«αλίµονο στην πραγµατικότητα, αν δεν συµφωνεί µαζί µας». Σήµερα, όµως, όντες ώριµοι και κατέχοντες θέσεις ευθύνης οφείλουµε να προσαρµοζόµαστε στην πραγµατικότητα, να
προσπαθούµε να τη διαµορφώσουµε, αλλά κυρίως να κοιτάµε
µπροστά. Γιατί, πέρα από την πραγµατικότητα, έχω την αίσθηση
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο και από την έννοια της αλλαγής,
της µετεξέλιξης, της µεταρρύθµισης, της προοδευτικότητας.
Στέκεται αρνητικά επί παντός επιστητού, αρκεί και µόνο να είναι
απέναντι από την Κυβέρνηση. Αυτό δεν συνιστά εχέφρονα Αντιπολίτευση, δεν συνιστά στιβαρή πολιτική δύναµη και ιδιαίτερα
για ένα νοµοσχέδιο που θα έρθει σύντοµα στη Βουλή -την επόµενη εβδοµάδα- και το οποίο έχει να κάνει µε την προσαρµογή
στη νέα πραγµατικότητα, µε την προσαρµογή στις εξελίξεις, στο
µέλλον των εργασιακών συνθηκών.
Και χρησιµοποιείτε έωλα επιχειρήµατα, που δεν έχουν καµµία
σχέση µε την πραγµατικότητα. Λέτε ότι καταργείται το οκτάωρο.
Μα, πού το είδατε; Η βάση του νοµοσχεδίου δεν είναι το οκτάωρο, δεν είναι οι σαράντα ώρες εργασίας την εβδοµάδα; Γιατί
θέλετε να στερήσουµε το δικαίωµα από τις επιχειρήσεις και κυρίως από τον εργαζόµενο που θέλει να έχει µια ευελιξία πάνω
στο οκτάωρο και δουλεύοντας κάποιες ηµέρες, κάποιες ώρες,
παραπάνω αξιοποιεί αυτές τις ηµέρες µε άδειες ή µε επιπλέον
ρεπό; Γιατί δεν σκέφτεστε όλους εκείνους -και κυρίως τους περιοδικά εργαζόµενους στον τουρισµό- που δουλεύουν τέσσερις,
πέντε µήνες και παραπάνω από οκτώ ώρες καθηµερινά, οι οποίοι
θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για να τους προσµετρηθεί
ο επιπλέον χρόνος εργασίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για
τις ασφαλιστικές τους δυνατότητες και για τις συνταξιοδοτικές
τους δυνατότητες;
Θα συνηγορήσω απόλυτα σε αυτό που είπε ο προηγούµενος
συνάδελφος. Θα ήθελα, πραγµατικά, και εγώ να δω τι θα πείτε
στον εργαζόµενο πατέρα, που έχει επιπλέον προνόµια µε το νέο
σχέδιο νόµου.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η ίδια η φύση καταδικάζει
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στον αφανισµό όλα εκείνα τα είδη που δεν µπορούν να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα και, απ’ ό,τι φαίνεται, µάλλον
είστε είδος προς πολιτική εξαφάνιση, γιατί δεν µπορείτε να προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα, δεν µπορείτε να ακολουθήσετε τις εξελίξεις, δεν µπορείτε να είστε καινοτόµοι, να είστε
πρωτοπόροι. Έχετε γίνει οπισθοδροµικοί, έχετε γίνει κάτι παραπάνω και από συντηρητικοί.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι κινείται στη σωστή
κατεύθυνση η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σίτισης και
στέγασης στους εργαζόµενους των ορεινών, µειονεκτικών, αποµακρυσµένων περιοχών. Και σας το λέω αυτό διότι προχθές επισκέφθηκα τον ορεινό Δήµο της Αργιθέας, όπου το πρόβληµά του
είναι το στελεχιακό δυναµικό. Αυτή η ρύθµιση έρχεται να προσδώσει νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν σε αυτές περιοχές και κυρίως τους
διευκολύνει να το κάνουν αυτό.
Ορθή είναι και η τροπολογία που έρχεται για τη ρύθµιση των
χρεών.
Θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα να δοθεί µία πρόσθετη
παράταση στην ευκαιρία που είχε δοθεί για τη δήλωση των επιπλέον τετραγωνικών προς την τοπική αυτοδιοίκηση σε εκείνους
που δεν το έχουν κάνει µέχρι τώρα. Είναι αρκετοί και νοµίζω ότι
πρέπει να το κάνουµε.
Η τηλεργασία -και κλείνω µε αυτό- είναι και µια ευκαιρία για
τις ορεινές, µειονεκτικές περιοχές ή για την ύπαιθρο χώρα, προκειµένου να µπορέσουν από εκεί οι εργαζόµενοι να αξιοποιήσουν
αυτή τη νέα δυνατότητα. Αρκεί να τρέξουµε µε πιο γρήγορους
ρυθµούς την επέκταση των νέων τεχνολογιών στις «λεύκες»,
όπως λέγονται, περιοχές.
Η Νέα Δηµοκρατία, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ανταποκρίνεται στα κελεύσµατα των καιρών. Είναι µια δύναµη αλλαγής, είναι µια δύναµη εκσυγχρονισµού, είναι µια δύναµη
προόδου. Έτσι θα προχωρήσουµε και όσοι µπορούν ας µας ακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι ας µείνουν µε τις ιδεοληψίες τους και
τις εµµονές τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία, η οποία εκλέγεται στον Β3’ Νότιο Τοµέα
Αθηνών.
Ορίστε, κυρία Χρηστίδου, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ θερµά, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα στην ασυνήθιστη θέση να συζητάµε στην Ολοµέλεια της Βουλής επί της
ουσίας µισό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που αφορά, σύµφωνα
µε τον τίτλο του, την τηλεργασία, αλλά µόνο στον δηµόσιο
τοµέα, ενώ ρυθµίσεις για τηλεργασία στον ιδιωτικό τοµέα εµφανίζονται σε άλλο νοµοσχέδιο, που συζητείται ταυτόχρονα, την
ίδια ακριβώς περίοδο, στις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 67 στο εκτρωµατικό νοµοσχέδιο του
«υπουργείου εργοδοσίας», που ψευδεπίγραφα ονοµάζεται
Υπουργείο Εργασίας.
Το γιατί η τηλεργασία και οι αναγκαίες ρυθµίσεις που πρέπει
να γίνουν αναφορικά µε αυτή έχουν χωριστεί σε δύο νοµοσχέδια,
µόνο οι άριστοι του «επιτελικού» κράτους το καταλαβαίνουν. Οι
υπόλοιποι κοινοί θνητοί θα περιµέναµε ένα νοµοσχέδιο που θα
αντιµετώπιζε το ζήτηµα συνολικά. Τι να υποθέσουµε; Αντιζηλία
Υπουργών; Αδυναµία συνεννόησης ακόµα και σε αυτό;
Τουλάχιστον το µισό νοµοσχέδιο που µας φέρνετε σήµερα
έχει, σε κάποιον βαθµό, µια συνοχή, κάποιους άξονες που να το
διατρέχουν, ώστε επί αυτών να διεξαχθεί η συζήτησή µας; Δυστυχώς όχι. Η πλειονότητα των σοβαρών ζητηµάτων παραπέµπονται να ρυθµιστούν µε προεδρικό διάταγµα και υπουργικές
αποφάσεις, κάτι, βέβαια, που δεν το βλέπουµε πρώτη φορά.
Είναι, αντίθετα, µία συστηµατική πρακτική σας, που αντιβαίνει σε
κάθε κανόνα δηµοκρατικής νοµοθέτησης και, τελικά, το µόνο
που νοµιµοποιεί είναι η διαφάνεια διά της κατάργησης του κοινοβουλευτικού διαλόγου.
Παράλληλα, ακόµα και οι αρχές της τηλεργασίας διατυπώνον-
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ται µε κανονιστικό έλλειµµα και χωρίς δοµηµένο και συνεκτικό
τρόπο, γεγονός που θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα κατά
την εφαρµογή του νόµου στο µέλλον.
Επί της ουσίας, κανένα από τα επίδικα ζητήµατα που αφορούν
την τηλεργασία δεν αντιµετωπίζεται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Επίτηδες αφήνετε ασαφές και συγκεχυµένο το θεσµικό πλαίσιο,
ώστε να πάρετε από τη Βουλή µια γενική έγκριση και να τη διαµορφώσετε εσείς στη συνέχεια όπως το επιθυµείτε.
Πρώτα πρώτα δεν διασφαλίζεται µε σαφή τρόπο η προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων. Με ποιον τρόπο θα περιφρουρηθεί το ωράριο εργασίας; Με ποιον τρόπο θα περιφρουρηθεί το
δικαίωµα στην αποσύνδεση και, γενικότερα, όλα τα δικαιώµατα
που προβλέπονται από την εργατική νοµοθεσία και ισχύουν για
τους εργαζόµενους µε φυσική παρουσία; Με ποιον τρόπο το
Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας θα µπορεί να προβαίνει σε αποτελεσµατικό έλεγχο της τήρησης του θεσµικού πλαισίου;
Το νοµοσχέδιο σιωπά ή επιδίδεται σε ευχολόγια, σε αοριστολογίες, αφήνοντας ευρεία περιθώρια εργασιακής ψηφιακής ζούγκλας. Ο κίνδυνος πλήρους απορρύθµισης των εργασιακών
συνθηκών, ο κίνδυνος του ελαστικού ωραρίου, ο κίνδυνος εισαγωγής επισφαλών εργασιακών σχέσεων δεν αξιολογούνται και δεν
αντιµετωπίζονται µε το παρόν σχέδιο νόµου. Και, βέβαια, όλα αυτά
είναι απόλυτα συνεπή µε αυτή τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας.
Μήπως το νοµοσχέδιο προβλέπει κάτι για τον εξοπλισµό που
θα χρησιµοποιηθεί στην τηλεργασία; Ο δήθεν επιτελικός νοµοθέτης θεωρεί περίπου αυτονόητο ότι ο εξοπλισµός θα είναι του
εργαζόµενου και δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για παροχή εξοπλισµού ούτε για την αναβάθµισή του.
Αναφορικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
της ιδιωτικότητας των τηλεργαζόµενων αλλά ακόµα και µε την
προστασία των δεδοµένων των πολιτών, που οι υποθέσεις τους
θα επιλύονται από το δηµόσιο µέσω τηλεργασίας, υπάρχει κάποια πρόβλεψη συγκεκριµένη; Επιτρέψτε µας να θεωρούµε τις
διατάξεις του νοµοσχεδίου αόριστες. στην καλύτερη περίπτωση.
Παρά τα antivirus και τα firewalls που υποτίθεται ότι θα παράσχει
ο φορέας και θα δούµε στην πράξη αν θα ισχύσει ή όχι, δεν γνωρίζει το Υπουργείο ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χακάρει κανείς
το ιδιωτικό δίκτυο της οικίας ενός υπαλλήλου, για παράδειγµα,
σε αντίθεση µε το δίκτυο ενός Υπουργείου, µιας δηµόσιας υπηρεσίας; Υπάρχει πρόβλεψη για τις νοµικές ευθύνες που µπορεί
να προκύψουν από τυχόν απώλεια και παραβίαση προσωπικών
δεδοµένων στο πλαίσιο της άσκησης της τηλεργασίας; Η απάντηση είναι «όχι». Μήπως τουλάχιστον το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει το ζήτηµα της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των
εργαζοµένων, που πλέον παραχωρούν τον χώρο τους; Δεν υπάρχει ούτε µία αναφορά στην κάλυψη των εξόδων σύνδεσης ίντερνετ και τηλεφωνίας, αλλά και ψύξης και θέρµανσης από τη χρήση
της οικίας του εργασιακού χώρου. Μήπως τουλάχιστον διασφαλίζεται το οικειοθελές του χαρακτήρα της τηλεργασίας, ώστε να
µην αφήνεται η αποδοχή της στο διευθυντικό δικαίωµα αυθαίρετα και χωρίς κριτήρια;
Ο περιορισµένος αριθµός των εργαζοµένων δηµοσίων υπαλλήλων επιβάλλει τη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων για την επιλογή τους και επ’ αυτού το νοµοσχέδιο πάλι ούτε λέξη. Εντάσσει
την τηλεργασία στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας; Η απάντηση πάλι είναι
«όχι». Και πώς αλλιώς θα µπορούσε να γίνει από µία Κυβέρνηση
που αισθάνεται αλλεργία απέναντι σε οποιονδήποτε συλλογικό
θεσµό προάσπισης των εργασιακών δικαιωµάτων;
Ασχολείται το νοµοσχέδιο µε επαγγελµατικές ασθένειες ή ατυχήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της τηλεργασίας; Η απάντηση για ακόµα µια φορά είναι «όχι». Μας
εκπλήσσει η προχειρότητα και τα κενά του νοµοσχεδίου; Και εδώ
η απάντηση είναι «όχι», δεν µας εκπλήσσει. Έχουµε πάρει δείγµατα γραφής για το πώς εννοεί την τηλεργασία η Κυβέρνηση.
Είδαµε στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Είδαµε πόσες χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των µαθητών τους, µε όποια τεχνολογικά µέσα διέθετε ο καθένας
και η καθεµία, µε µεγάλα δικά τους έξοδα, ενώ το κράτος δεν
προσέφερε καµµία βοήθεια, προκειµένου να ενισχύσει τεχνολογικά µαθητές και εκπαιδευτικούς, ούτε στο πρώτο κύµα της παν-
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δηµίας ούτε στο δεύτερο κύµα της πανδηµίας. Είδαµε πόσο
απροστάτευτα έµειναν τα προσωπικά δεδοµένα εκπαιδευτικών
και µαθητών, όπως ακριβώς απροστάτευτα αφήνετε και τώρα τα
δεδοµένα των εµπλεκοµένων στην τηλεργασία υπαλλήλων αλλά
και πολιτών συναλλασσόµενων µε το δηµόσιο.
Με άλλα λόγια, έχουµε πάρει γεύση πώς εννοείτε την τηλεργασία ως Κυβέρνηση και το σχέδιο νόµου που έχετε φέρει επιβεβαιώνει όλα όσα γνωρίζουµε και για τις προθέσεις αλλά και
για τις κυβερνητικές σας αδυναµίες και αστοχίες.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σήµερα έξω από τη Βουλή
από τα πλήθη των διαδηλωτών που απεργούν ενάντια στην πολιτική σας είναι πάρα πολλοί εκείνοι που πια σας έχουν αντιληφθεί,
ό,τι κι αν σας παραµυθιάζουν οι κατά παραγγελία δηµοσκοπήσεις
σας. Και ξέρετε κάτι; Το άναρχο τοπίο που δηµιούργησαν οι συνθήκες της πανδηµίας δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι χρειαζόταν ρύθµιση. Αν η ρύθµιση θα ήταν προς όφελος των εργαζοµένων, προς όφελος των υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών
αυτό ήταν το στοίχηµα και, όπως ήταν αναµενόµενο, το στοίχηµα
αυτό το χάσατε για ακόµα µια φορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Χρηστίδου. Από την ώρα που είµαι πάνω, κυρία
Χρηστίδου, είστε η µοναδική που κάνατε παρατηρήσεις-προτάσεις στο νοµοσχέδιο. Μπράβο σας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Από την ώρα που είµαι
εδώ, ήταν η µόνη που έκανε παρατηρήσεις πάνω στο νοµοσχέδιο
και προτάσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ε, τότε έπρεπε να τις δώσετε άλλα
δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα δώσω τον λόγο
στην Υπουργό Παιδείας, την κ. Κεραµέως, για µία τροπολογία
που έχει την 920/49.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία περιλαµβάνει
ενδεικτικά τα εξής. Όπως θα θυµόσαστε ήδη από πέρσι είχε ψηφιστεί το πρόγραµµα των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα σχολεία
της χώρας µας. Από πέρσι σε διακόσια δεκαοκτώ σχολεία της
χώρας είχαν εισαχθεί τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν δεξιότητες τα παιδιά, δεξιότητες
όπως κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, η οµαδική δουλειά, η επίλυση προβληµάτων. Το πρόγραµµα αυτό επεκτείνεται πλέον σε
όλα τα σχολεία της χώρας -νηπιαγωγεία, δηµοτικά και γυµνάσιαστη βάση του πιλοτικού, αντιστοίχως και το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα, που επίσης εφαρµόστηκε πιλοτικά την περασµένη σχολική χρονιά και πλέον πάµε σε
καθολική εφαρµογή αυτή τη χρονιά.
Επίσης, όπως ξέρετε, επίκεινται µόνιµοι διορισµοί στη γενική
εκπαίδευση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουµε προβεί σε κάποιες ρυθµίσεις σχετικά µε οργανικές θέσεις που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο ακριβώς αυτών των µόνιµων διορισµών.
Επίσης έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό και προβλέπεται µια
ρύθµιση για την παράταση του διδακτικού έτους για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι το τέλος Ιουνίου, µία µεταβατική ρύθµιση σχετικά µε τις ΕΠΑΣ µαθητείας του ΟΑΕΔ και δύο ρυθµίσεις
σχετικά µε τα θρησκεύµατα, ενδεικτικά η επίλυση του ζητήµατος
της ταφής µουσουλµάνων και άλλα σχετικά ζητήµατα σε τροπολογία που έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Πάµε στον τρίτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία. Θα
ανοίξει την αυλαία ο κ. Σάββας Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία
και την όµορφη Κατερίνη µε την Πλάκα Λιτοχώρου και τον
Όλυµπο. Ακολουθούν η κ. Καφαντάρη, ο κ. Καππάτος, ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος είναι στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κόνσολας και µετά ο κ. Πολάκης.
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Κύριε Χιονίδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αγάπη που δείχνετε πάντοτε για την
Πιερία και τις οµορφιές της. Σας ευχαριστούµε πολύ, όπως και
οι περισσότεροι Έλληνες που ξέρουν την Πιερία και τον Όλυµπο.
Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
βλέπουµε συστηµατικά ότι αυτή η Κυβέρνηση και ο συγκεκριµένος Υπουργός βήµα βήµα και πάντοτε στον κατάλληλο χρόνο
στήνουµε όλοι µαζί το παζλ της Ελλάδας τού αύριο, αυτό το
οποίο υποσχεθήκαµε προεκλογικά και το οποίο βήµα βήµα το
στήνουµε δυναµικά. Γιατί η Ελλάδα οφείλει να πάει µπροστά, η
Ελλάδα πάει µπροστά µε συγκεκριµένο βηµατισµό, µε σίγουρα
βήµατα, πατάµε στα πόδια µας και κάνουµε αυτό που απαιτούν
οι νέες εποχές.
Ακούστηκαν βέβαια εδώ πολλά θέµατα. Χαίροµαι πολύ που γενικότερα υπάρχει µια σύµπνοια. Περισσότερο ακούσαµε γι’ αυτό
το οποίο θα έχουµε την τεράστια άνεση του χρόνου των τριών
ηµερών να συζητήσουµε, για το θέµα των εργασιακών σχέσεων.
Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
τρεις µέρες ολόκληρες! Χαρά στο κουράγιο του Υπουργού που
θα τα ακούει. Εποµένως δεν θα πούµε τίποτε για αυτό.
Ακούστηκαν, επίσης, παράπονα για τη λειτουργία του δηµοσίου. Και ρωτώ: Πότε ήταν τέλεια η λειτουργία του δηµοσίου και
ξαφνικά το θυµηθήκαµε τώρα; Πρέπει να γίνουν βήµατα; Θέλει
ενίσχυση ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός και οι ψηφιακές υποδοµές;
Μα είναι ξεκάθαρο. Ήδη ο διαγωνισµός έχει τελειώσει. Οι διαγωνισµοί για τις ψηφιακές υποδοµές τρέχουν και, για να θυµίσω
στην Αίθουσα, πάµε το «fiber to the home», την οπτική ίνα στο
σπίτι. Τα σχολειά µας, τα κτήρια τα δηµόσια έχουν όλα σχεδόν
οπτική ίνα. Εποµένως χρειάζονται όλα αυτά. Γιατί ακούστηκαν
διάφορα. Ναι, στον ΕΦΚΑ θέλει αλλαγή, όλο το ηλεκτρονικό σύστηµα, όπως και στις περισσότερες υπηρεσίες του δηµοσίου,
ακόµη και στην ΑΔΑΕ. Δεν διαφωνεί κανείς µε αυτό.
Αυτό, λοιπόν, που έρχεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
είναι αυτό το οποίο ήταν το επόµενο βήµα.
Και γιατί στον κατάλληλο χρόνο; Γιατί έπρεπε να αποκτήσουµε
την εµπειρία, το πώς θα νοµοθετήσουµε καλύτερα, µετά από
αυτή την υπόθεση του κορωνοϊού που µας έχει ταλαιπωρήσει
όλους. Έχει, όµως, και θετικές παρεπόµενες συνέπειες. Μας
έκανε λιγότερο αναλφάβητους ψηφιακά. Μάθαµε όλοι, από τον
παππού, ο οποίος θέλει να µιλήσει µε το εγγόνι, τι είναι το
«ZOOM» και όλα τα υπόλοιπα.
Άρα, λοιπόν, είναι κάτι ευκολότερο. Δεν υπάρχει η τεχνοφοβία
πλέον, ιδιαίτερα στις µεγαλύτερες ηλικίες, και αυτό είναι σηµαντικό. Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουµε το βήµα το οποίο χρειαζόµαστε.
Έχει ελαττώµατα αυτό; Μπορούµε να βρούµε χίλια, αν θέλουµε να πούµε. Πρώτα από όλα ο νόµος ορίζει ξεκάθαρα στοιχεία, είναι οικειοθελής η συµµετοχή, είναι ίση η µεταχείριση, είναι
τα προσωπικά δεδοµένα διασφαλισµένα -και θα αναφερθώ σε
λίγο σε αυτό-, υπάρχει σεβασµός ιδιωτικότητας.
Βάζουµε στην πραγµατική ζωή συναγερµό στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Αναφέρθηκαν πολλοί στο hacking που µπορεί να γίνει
σε αυτή την επικοινωνία των δηµοσίων υπαλλήλων. Μα και στο
σπίτι µας, που έχουµε βάλει όλα τα πραγµατικά firewalls, µπορεί
κάποια στιγµή επαγγελµατίες ή επιτήδειοι να µπουν, να µας ληστέψουν ή να το κλέψουν. Εποµένως πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα και στον πραγµατικό κόσµο και στον ψηφιακό κόσµο.
Παίρνουµε όλα τα µέτρα σαν δηµόσιο; Σαφώς και τα παίρνουµε.
Πέραν όλων αυτών, έχουµε τους σταθµούς τηλεργασίας οι
οποίοι θα δουλέψουν. Κάθε υπάλληλος θα έχει τον σταθµό τηλεργασίας. Στο δεύτερο µέρος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου,
επιτέλους, κύριε Υπουργέ, έστω και µε µικρά βήµατα γίνεται κάτι
για το θέµα της αξιολόγησης, την οποία οφείλουµε να επιταχύνουµε, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, όπως το να φροντίζουµε
τα πειθαρχικά να είναι πειθαρχικά, να λειτουργούν και να υπάρχει
ανάλογη ενηµέρωση. Το κυρίαρχο όµως εδώ -και σας το λέει κάποιος που δεν είναι από νησί, είναι από την Πιερία- είναι πως τη
νησιωτική Ελλάδα πρέπει να τη φροντίζουµε µε πράξεις και όχι
µε λόγια. Η Ελλάδα είναι πολυνησιωτική και αυτό είναι ένα τερά-
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στιο βήµα, το οποίο δίνουµε σε δηµοτικούς υπαλλήλους, επιπλέον των άλλων, ώστε να µπορέσουν να λειτουργούν αυτά τα
νησιά µε αυτές τις συνθήκες.
Η Ελλάδα θέλει πράξεις. Η νησιωτική Ελλάδα θέλει πράξεις,
όπως και οι απρόσιτες περιοχές, οι οποίες θα βρουν πάρα πολύ
θετικά αποτελέσµατα από αυτή την υπόθεση, µετά την ψήφιση
του σηµερινού νόµου.
Επίσης, δεν διαπίστωσα καθόλου να υπάρχουν αντιθέσεις στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αντιθέσεις υπήρχαν σε µια σειρά
άλλα πράγµατα. Ουσιαστικά υπάρχει σύµπνοια. Όλοι λέµε «ναι»
στην τηλεργασία και υπάρχουν λεπτοµέρειες. Τώρα θα µου πει
κάποιος: Ποιο µοντέλο νοµοθέτησης να ακολουθήσουµε; Αυτό
που ορίζει µε ακρίβεια τα πάντα της περιόδου 1920 - 1960 ή το
γαλλικό µοντέλο, που λέει πως ορίζουµε τις βασικές αρχές και
από εκεί και πέρα µε υπουργικές αποφάσεις οφείλουµε να προσδιορίσουµε τις λεπτοµέρειες; Βέβαια, όταν λέµε υπουργικές αποφάσεις, δεν λέµε να καθυστερούν µερικούς µήνες ή µερικά
χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις από ενάρξεως του ελληνικού κράτους έχουµε το ελάττωµα να καθυστερούµε και να έχουµε ξεχασµένες υπουργικές αποφάσεις.
Πιστεύουµε ότι οι τοµές που γίνονται αυτή τη στιγµή και η αποφασιστικότητα του συγκεκριµένου Υπουργού και του συγκεκριµένου Υπουργείου µάς κάνουν να αισθανόµαστε βέβαιοι ότι θα
προχωρήσουµε σηµαντικά πάρα πολλά ζητήµατα, τα οποία οφείλαµε να προχωρήσουµε.
Όσον αφορά δε την «ερανιστική» τροπολογία, όπως αρέσκεται
να λέει ο Μάκης Βορίδης, όσον αφορά το κοµµάτι να κάνουµε
τις απογραφές των δηµοτικών παρατάξεων, την έκτακτη ρύθµιση
χρεών -που είναι σηµαντική βοήθεια, γι’ αυτό οφείλουµε να το
κάνουµε στους πολίτες που χρωστούν στους δήµους, να αφαιρέσουµε τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα-, το να δώσουµε µια
παράταση στα δηµοτικά ακίνητα που πραγµατικά έπαθαν ζηµιές,
το να συµµετέχουν δυναµικότερα στον «Αντώνη Τρίτση» µε όλες
τις συνθήκες αναπτυξιακά, όλα αυτά τα χρειαζόµαστε σήµερα
και καλώς είναι ως τροπολογία στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Όσον αφορά το κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκεί
η Ελλάδα χρειάζεται τοπική αυτοδιοίκηση, για να προοδεύσει
ανεξάρτητη, αυτοτροφοδοτούµενη, µε µια δυναµική τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού. Κάνουµε σηµαντικά βήµατα και θα
γίνουν ακόµη περισσότερα, γιατί µόνο συµφέρον υπάρχει για την
ελληνική κοινωνία το να έχουµε µια δυνατή αυτοδιοίκηση. Η
µέχρι σήµερα πορεία του Υπουργείου αυτό δείχνει.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είναι πρώτο στις
επιλογές όλων µας, νοµίζω, αλλά και της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας. Είναι αυτό που µόλις κατέθεσε η Νίκη Κεραµέως.
Είπαµε ότι καλά είναι τα πτυχία και τα τυπικά προσόντα. Το σηµαντικότερο σήµερα είναι οι δεξιότητες. Είναι προς τιµήν του
Υπουργείου που βάζει σε τέτοια τεράστια προτεραιότητα -αφού
πρώτα ψηφίσαµε- το να µπορέσουµε να βελτιώσουµε τις δεξιότητες των παιδιών µας, των πολιτών τού αύριο. Είναι πάρα πάρα
πολύ σηµαντικό και χρήσιµο. Γιατί ακούστηκαν φωνές να λένε:
«Και για ποιον λόγο κάποιος που έχει proficiency να πρέπει στη
δηµόσια διοίκηση να εξετασθεί;». Γιατί παγκοσµίως αυτό γίνεται.
Θέλουµε τους καλύτερους; Κάτσε και απόδειξέ το. Είσαι καλός
µηχανικός µε πτυχίο; Λύσε µου αυτά τα ζητήµατα. Αυτές τις δεξιότητες στις οποίες στον νόµο που ψηφίσαµε εδώ στη Βουλή
για το ΑΣΕΠ τις περιλάβαµε. Περιλάβαµε τεστ δεξιοτήτων. Αυτή
την Ελλάδα θέλουµε, των άξιων, των ικανών, των ανθρώπων που
αποδεικνύουν κάθε στιγµή ότι µπορούν να επιτελέσουν το καλύτερο έργο. Εκτός αν στο δηµόσιο πρέπει να βάλουµε τους χειρότερους, τους λιγότερο επιδέξιους, αυτούς οι οποίοι δεν
αντέχουν, µε την εξαίρεση βέβαια των ατόµων µε αναπηρία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, συµφωνώντας στο ότι η εµπιστοσύνη
που δείχνει ο κόσµος της Ελλάδας και γενικότερα στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται συστηµατικά. Θα πω κάτι σε
νούµερα. Δεν θα αναφερθώ στο 0,9% επιτόκιο που πήραµε. Θα
το κάνω χρήµατα. Στα δέκα χρόνια, λοιπόν, όταν ανέλαβε αυτή
η Κυβέρνηση µε επιτόκιο 3,9% στο δεκαετές, θα πληρώναµε 523
εκατοµµύρια τόκους. Σήµερα µε το 0,9% θα πληρώσουµε 115.
Δηλαδή εγώ, εσείς, όλοι οι Έλληνες θα γλιτώσουµε 407 εκατοµµύρια 942 χιλιάδες ευρώ. Αυτό σηµαίνει εµπιστοσύνη, αυτό ση-
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µαίνει ότι δανειζόµαστε πιο εύκολα, γιατί χτίσαµε αυτή την εµπιστοσύνη. Όλοι µαζί µπορούµε να χτίσουµε περισσότερα, γιατί
όλοι πιστεύουµε στην πρόοδο, όλοι πιστεύουµε ότι της Ελλάδας
τής αξίζουν πολλά περισσότερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορώ να
µην κάνω ένα σχόλιο στον συµπαθή συνάδελφο κ. Χιονίδη, ο
οποίος µου έδωσε το έναυσµα να πω για την Ελλάδα των αρίστων της Νέας Δηµοκρατίας. Τι σηµαίνει στην πράξη, αγαπητοί
συνάδελφοι; Σηµαίνει θέλουµε να διορίσουµε κάποιον στο δηµόσιο ως γενικό γραµµατέα, σύµβουλο, επικεφαλής κάποιας αρχής
και δεν έχει τα προσόντα; Αλλάζουµε τον νόµο. Αυτή είναι η Ελλάδα των αρίστων της Νέας Δηµοκρατίας, την οποία βιώνουµε
καθηµερινά.
Πραγµατικά, σήµερα η εν λόγω συζήτηση στην Ολοµέλεια γίνεται µέσα σε ένα κλίµα αγωνιστικό, γίνεται µέσα σε ένα κλίµα
αντίδρασης του κόσµου της εργασίας στο νέο εργασιακό
έκτρωµα το οποίο ετοιµάζει η Κυβέρνηση και από την επόµενη
Δευτέρα θα συζητήσουµε εδώ στη Βουλή, την κατάλυση του Εργατικού Δικαίου, την κατάργηση δικαιωµάτων και βέβαια την εξυπηρέτηση µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων και πρώτιστα του
ΣΕΒ.
Οι εργαζόµενοι έδωσαν µία απάντηση σε όλη την Ελλάδα σήµερα µε τις κινητοποιήσεις που έγιναν. Ο αγώνας, όµως, συνεχίζεται. Όλα κατά τη Νέα Δηµοκρατία στο όνοµα του
εκσυγχρονισµού του Εργατικού Δικαίου.
Δηλαδή, εκσυγχρονισµός για τη Νέα Δηµοκρατία είναι οι συνθήκες εργασιακής γαλέρας, η κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων, το χτύπηµα του συνδικαλιστικού κινήµατος ή να
υπάρχει το συνδικαλιστικό κίνηµα το οποίο µάς εξυπηρετεί. Μας
εξυπηρετεί κυβερνητικά, µας εξυπηρετεί αν θέλετε και όσον
αφορά σε συγκεκριµένα συµφέροντα. Ένα νοµοσχέδιο που, όσο
και να προσπάθησαν µάταια συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία
µέσα στη Αίθουσα να υπερασπιστούν και να ωραιοποιήσουν,
ούτε στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που πρόσκεινται στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν βρίσκουν µία συναίνεση.
Λοιπόν, λογικό είναι η σηµερινή συζήτηση να εστιάζει στο εν
λόγω ζήτηµα. Ακούσαµε πάρα πολλά. Εγώ θα αναφερθώ σ’ αυτό
που ακούστηκε από τον συνάδελφό µου στον Δυτικό Τοµέα, τον
κ. Λοβέρδο, ότι η Αριστερά φταίει γιατί χρεοκόπησε η χώρα το
2010. Αν είναι δυνατόν! Ποιοι κυβέρνησαν δεκαετίες µέχρι το
2010 είναι γνωστό. Ο κ. Κυρανάκης µέσα σε όλα όσα είπε ξέχασε
να µας πει πώς οι νέοι θα συµπληρώνουν αυτό το βιογραφικό
τους για να βρουν δουλειά. Γιατί κατ’ αυτόν δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν ξέρουν να συµπληρώνουν ένα βιογραφικό. Ας σοβαρευτούµε, λοιπόν.
Έρχοµαι στο σχέδιο νόµου. Όντως είµαστε σε µία καινούργια
εποχή, την ψηφιακή εποχή. Ζούµε µια ψηφιακή επανάσταση,
αλλά η ψηφιακή αυτή εποχή και επανάσταση πρέπει να εξυπηρετεί και να βελτιώνει προς το καλύτερο τις συνθήκες εργασίας.
Πρέπει να βελτιώνει στη µείωση του χρόνου εργασίας, κάτι που
γίνεται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και, βέβαια, να µη δηµιουργεί επιπλέον δεσµεύσεις, επιπλέον εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Είναι γεγονός ότι η πανδηµία διαµόρφωσε ένα διαφορετικό
τοπίο και ανάγκασε τον κόσµο της εργασίας να αναδιοργανωθεί
και να προσαρµοστεί σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι λόγω της πανδηµίας συντελείται αλλαγή κουλτούρας σε σχέση µε την εργασία. Μελέτες του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής λένε ότι ένας στους έξι Έλληνες
-17%- είχε εµπειρία τηλεργασίας πριν από την πανδηµία. Δηλαδή, µόνο ένας στους έξι. Επίσης, ότι από αυτούς που τηλεργάστηκαν το 12,4% επιθυµεί να συνεχίσει να τηλεργάζεται σε
πλήρες ωράριο και το 47,4% δήλωσε ότι δεν το θέλει. Οι εργαζόµενοι νιώθουν αβέβαιοι και ανασφαλείς για τις συνθήκες που
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διαµορφώνονται στη νέα µορφή εργασίας, κάτι το οποίο συµβαίνει και στους εργοδότες.
Επίσης, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο τον Μάρτιο του 2021 µίλησε για το ζήτηµα συνδυασµού προσωπικής - οικογενειακής
ζωής µε την επαγγελµατική στον ίδιο χώρο, µετατροπή του σπιτιού σε γραφείο, χωρίς ωράριο, χωρίς όριο, µε συγχώνευση οικογενειακής ζωή απόλυτα στην επαγγελµατική. Η τηλεργασία δε,
σε συνδυασµό µε την τηλεκπαίδευση, βρίσκει τους γονείς σε
απόλυτη αποδιοργάνωση, καθώς θα πρέπει να ελέγχουν συγχρόνως και το ηλεκτρονικό σχολείο αλλά βέβαια και τον απαιτητικό
προϊστάµενο, ο οποίος µέσω της τηλεργασίας έχει µπει µέσα στο
σπίτι. Καταλαβαίνουµε τις συνθήκες. Η καθηµερινή και κοινωνική
επαφή στον εργασιακό χώρο λόγω αυτού του περιορισµού έχει
εξαλειφθεί εντελώς, καθώς όλες οι επικοινωνίες έχουν περιοριστεί µόνο ηλεκτρονικά. Μετατρέπουν την εργασία σε νούµερα
και παραγωγή. Οι ειδικοί ψυχολόγοι και ειδικοί µιλάνε για τον κίνδυνο στον ψυχισµό των εργαζοµένων από την τηλεργασία. Το
άτοµο παραιτείται, δεν προσέχει την προσωπική του υγιεινή, την
εξωτερική του εµφάνιση, τη διατροφή, τις ώρες ύπνου του κ.λπ..
Για δε τους εκπαιδευτικούς το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο, µε
την έννοια ότι ειδικές µελέτες λένε ότι η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον κόσµο θεωρεί ότι είναι δύσκολο να υποκαταστήσει ικανοποιητικά τη φυσική σχέση µαθητή-εκπαιδευόµενου
αλλά και την αλληλεπίδραση µαθητών µέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Ερχόµαστε στο σχέδιο νόµου. το οποίο, όπως αναφέρθηκε και
πριν, περιλαµβάνει πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων. Είναι ένα
σύνηθες φαινόµενο στη νοµοθέτηση που κάνει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Παραπέµπει σε εξουσιοδοτικές πράξεις, σε
έκδοση προεδρικών διαταγµάτων στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει
κακή νοµοθέτηση αλλά και διαφάνεια και δηµοκρατική νοµιµοποίηση, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 58 του
νόµου για το επιτελικό κράτος. Υπάρχει θέµα διασφάλισης προσωπικών δεδοµένων. Το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι. Επίσης, δεν
είναι σαφές το πλαίσιο ενθάρρυνσης τηλεργασίας για ειδικές
οµάδες, όπως άτοµα µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις, µονογονεϊκές οικογένειες. Για δε τον εξοπλισµό υπάρχει ένα ζήτηµα
και στην προµήθεια του εξοπλισµού. Εννοώ ποιος θα καλύψει το
κόστος για τον τηλεργαζόµενο αλλά και κάτι άλλο πολύ σηµαντικό: το πιθανό πάρτι που θα γίνει µε απευθείας αναθέσεις για
ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Θέλουµε απόλυτη διαφάνεια στο κοµµάτι αυτό των δηµόσιων και ιδιωτικών προµηθειών.
Δεν µπορώ να µη θυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόσφατα στην
Ευρωβουλή, οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ψήφισαν
τροπολογία που προέβλεπε το πάγωµα της κατοχύρωσης του δικαιώµατος στην αποσύνδεση για το τηλεργαζόµενους, δηλαδή
ψήφισαν κατά, να κλείνει το λάπτοπ, να κλείνει ο υπολογιστής,
το κινητό, όταν τελειώνει η δουλειά, µετά την ολοκλήρωση του
ωραρίου, χωρίς τον φόβο της απόλυσης. Αυτό ίσως δείχνει κάποιες σκέψεις και πιθανές προθέσεις.
Όµως, κύριε Βορίδη, έχω κάποια ερωτήµατα. Έχετε στόχο να
εξαρτώνται οι υπάλληλοι που θα υπαχθούν στην τηλεργασία
απευθείας από το διευθυντικό δικαίωµα του ανώτερου. Πώς θα
κατοχυρώνεται ο οικειοθελής χαρακτήρας της ευέλικτης µορφής
απασχόλησης; Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δικαιώµατα;
Θα πιέζονται, θα εκβιάζονται οι εργαζόµενοι για τηλεργασία; Επίσης, µε την τηλεργασία σχεδιάζεται έµµεσα η µείωση του εργατικού προσωπικού και η αύξηση, ας το πούµε καλύτερα, της
ανεργίας; Είναι σοβαρό ζήτηµα αυτό. Θα εξασφαλιστεί η προσωπική ισορροπία, ψυχική επαγγελµατική, όλων των εργαζοµένων;
Αλλά µήπως µέσα από το εν λόγω σχέδιο νόµου έχετε στόχο
καθαρά την αποµόνωση των εργαζοµένων µεταξύ τους; Το χτύπηµα του συνδικαλισµού έτσι όπως τον εννοείτε; Ο συνδικαλισµός είναι βασικός πυρήνας µιας δηµοκρατικής πολιτείας. Το
δικαίωµα του συνέρχεσθαι και του συναποφασίζειν είναι θεµελιώδες στοιχείο της δηµοκρατίας. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν
σας έχουµε εµπιστοσύνη, κύριοι της Κυβέρνησης, για την εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου νόµου σχετικά µε την τηλεργασία.
Έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις και δεν σας εµπιστευόµαστε.
Κλείνω. Σαφώς για την τροπολογία για την Εθνική Σχολή Δη-
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µόσιας Διοίκησης µας φέρνετε µία µέθοδο, έναν διαγωνισµό παλαιών εποχών, δυο-τρεις µήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, που δηµιουργεί προβλήµατα πολλά στους
προετοιµαζόµενους συµπολίτες µας για να δώσουν εξετάσεις
στην Εθνική Σχολή. Αυτό σηµαίνει επιπλέον κόστος, φροντιστήρια, πρόσβαση σε πληροφόρηση κ.λπ.. Αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα, ενώ θα µπορούσε όποια αλλαγή να συζητηθεί δηµοκρατικά
και στο Κοινοβούλιο. Και βέβαια όπως πάντα να µην ισχύει την
επόµενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο ισχύει και για τις πανελλήνιες. Μέσα στις πανελλήνιες
που αρχίζουν άµεσα αλλάζει η βάση, ο τρόπος εισαγωγής. Υπάρχει κίνδυνος είκοσι πέντε χιλιάδες, τριάντα χιλιάδες νέα παιδιά
να µείνουν εκτός πανεπιστηµίου µετά από τη βάσανο της πανδηµίας. Και εφαρµόζετε από τώρα τις ρυθµίσεις που κάνατε για
τους σκληρά εργαζόµενους µαθητές για τα εσπερινά λύκεια.
Αυτό δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά ως προς τους στόχους
σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο Οικονόµου για την τροπολογία µε αριθµό 921 και
ειδικό 100.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση µε µεθοδικότητα
και ρεαλισµό προωθεί αναγκαίες νοµοθετικές παρεµβάσεις, συνεχίζοντας να αντιµετωπίζει κάθε µορφής αναφυόµενης πρόκλησης. Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της ενίσχυσης της
εθνικής µας ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών
µας συνόρων, προβαίνουµε στις αναγκαίες δράσεις, ώστε να
εξασφαλίζεται µεταξύ άλλων η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για
την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού από ευρωπαϊκά ταµεία, όπως είναι το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
καθώς επίσης και το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Ταυτόχρονα αναπτύσσουµε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες µε στόχο την επίλυση ζητηµάτων που τυχόν ανακύπτουν
κατά τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των κυβερνητικών µας πολιτικών. Για τον λόγο αυτόν βρίσκοµαι ενώπιον
του Σώµατος σήµερα, µε στόχο την επίλυση σειρά ζητηµάτων
που αφορούν τον χώρο των συνοριακών φυλάκων ορισµένου
χρόνου.
Τέτοια ζητήµατα είναι:
Πρώτον, η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των συνοριακών
φυλάκων ορισµένου χρόνου. Πρόκειται για ζήτηµα που απαιτεί
άµεση επίλυση, καθώς οι πρώτοι πεντακόσιοι τριάντα τέσσερις
συνοριακοί φύλακες ορισµένου χρόνου ολοκληρώνουν την ετήσια θητεία τους τον Ιούλιο του 2021.
Δεύτερον, η δυνατότητα να µπορούν οι εν λόγω συνοριακοί
φύλακες να απασχοληθούν σε θεσµοθετηµένα σηµεία εισόδουεξόδου της χώρας, ιδίως αεροδρόµια, αλλά και να διευρυνθούν
περαιτέρω τα καθήκοντα που εκτελούν, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη φύλαξη των συνόρων της χώρας µας.
Τρίτον, η δυνατότητα να καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις
συνοριακών φυλάκων ορισµένου χρόνου από υποψηφίους που
κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν έως και τη συµπλήρωση του δέκατου έκτου έτους της ηλικίας τους σε άλλες
περιφέρειες από εκείνες στις οποίες έχουν προκηρυχθεί θέσεις,
εφόσον για τις τελευταίες δεν έχει καλυφθεί ο αναγκαίος αριθµός, λόγω µειωµένου ενδιαφέροντος υποψηφίων. Αποφεύγουµε
έτσι τη έως σήµερα ισχύουσα απαίτηση του νοµοθέτη για νέα
προκήρυξη, που θα οδηγούσε σε πολύµηνη εκ νέου καθυστέρηση.
Επιπλέον, στόχος της εν λόγω νοµοθετικής πρωτοβουλίας και
ειδικότερα των άρθρων 5 και 6 είναι η υποβολή εφεξής των υποψηφίων ιδιωτών για πρόσληψη, κατάταξη ως ένστολο προσωπικό
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της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Σκοπός
µας είναι η διαπίστωση ύπαρξης των αναγκαίων ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, τα οποία θα εγγυώνται µεγαλύτερη
αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα στην κρίση τους.
Το πλέγµα των διατάξεων της εν λόγω νοµοθετικής πρωτοβουλίας συµπληρώνεται µε τις προβλέψεις του άρθρου 7 και τη χορήγηση ειδικών αποζηµιώσεων στους µαθητές των σχολών της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
Συµπληρώνουµε υφιστάµενες προβλέψεις του νοµοθέτη, που
είχαν ως αποτέλεσµα την έλλειψη έως σήµερα του απαραίτητου
θεσµικού πλαισίου, ώστε να δύναται η διοίκηση να απασχολεί
τους δόκιµους για εργασία πέραν του πενθηµέρου καθώς και για
νυκτερινή απασχόληση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη διαρκή µετακίνηση προσωπικού από υπηρεσίες αστικών κέντρων προς
τουριστικούς προορισµούς, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες, καθότι οι υπηρεσιακές ανάγκες τότε είναι ιδιαίτερα αυξηµένες.
Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο οι ανάγκες αυτές µπορούν
να καλυφθούν αποκλειστικά από µόνιµο αστυνοµικό προσωπικό
και όχι από δόκιµους κατά την πρακτική τους εκπαίδευση. Επιτυγχάνεται πλέον µε αυτόν τον τρόπο τόσο η εξασφάλιση της
συνέχισης της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών όσο και η
εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες των σπουδαστών, οι
οποίοι ωστόσο χωρίς αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία θα καλούνταν να συνεχίσουν να διαµένουν σε τόπους µακριά από την
έδρα των σχολών, µε υψηλό κόστος διαβίωσης και χωρίς τη δυνατότητα να τύχουν των σχετικών αποζηµιώσεων που προβλέπονται για το µόνιµο αστυνοµικό προσωπικό που συνυπηρετεί
µαζί τους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σύνολο των
διατάξεων που απαρτίζουν τη νοµοθετική παρέµβασή µας στο
πλαίσιο συζήτησης και ψήφισης στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει στο επίκεντρο ζητήµατα αστυνοµικού
προσωπικού αλλά και εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας στην κατεύθυνση υλοποίησης της αποστολής της. Στοχεύει στη βέλτιστη στήριξη του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, ενώ παράλληλα µέσα από ειδικότερες
προβλέψεις θεσµοθετεί ψυχοµετρικά κριτήρια καταλληλότητας
για τους υποψηφίους, µε στόχο την αναβάθµιση του επιπέδου
των προκαταρκτικών εξετάσεων στις οποίες θα υποβάλλονται
εφεξής τα µελλοντικά στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Σχετικά µε τα άρθρα 8 και 9 της εν λόγω τροπολογίας, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι αφορούν αναγκαίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς επίσης και
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση κρίσεων και κινδύνων, ειδικότερα κατά την τρέχουσα περίοδο µε τον κίνδυνο της πανδηµίας
του COVID-19 να παραµένει.
Έτσι, λοιπόν, µε το άρθρο 8 δίδεται η αναγκαία χρονική παράταση των συµβάσεων του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, το οποίο προσλήφθηκε για την
ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς
τον σκοπό της αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19, αλλά και για την αντιµετώπιση έτερων υγειονοµικών και πάσης φύσεως κινδύνων. Πρόκειται για
στελέχη τα οποία είναι επιφορτισµένα σε κεντρικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο µε το σηµαντικό έργο της ιχνηλάτησης και
της παρακολούθησης των διαδικασιών αποµόνωσης, αλλά και
του ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού, καθώς και των στενών
τους επαφών.
Οι εν λόγω συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας, σύµφωνα µε το
υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, λήγουν στις 13 Αυγούστου
2021, ενώ µε τη νέα αυτή διάταξη τις παρατείνουµε για ενάµιση
µήνα περίπου.
Από το ίδιο πνεύµα διέπεται και το άρθρο 9, που αφορά και
αυτό ζητήµατα στελέχωσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας. Δεδοµένης της εν εξελίξει µη τερµατισθείσας παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης λόγω του COVID-19, καθώς και
άλλων ιδιαίτερα αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, δίδεται η αναγκαία χρονική
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παράταση έως 31-12-2021, που θα εξασφαλίσει την πληρέστερη
στελέχωση και εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της
µέσω της διαδικασίας µετατάξεων πολιτικών υπαλλήλων. Παρέχεται συνεπώς ο απαραίτητος επιπλέον χρόνος στη διαδικασία
αυτή, ώστε η στελέχωση του φορέα να πραγµατοποιηθεί µε τον
πλέον άρτιο τρόπο και να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά
χάριν του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 10, θα ήθελα να πω τα εξής. Η κυβερνητική παρέµβαση αφορά αυστηρά τη νοµοτεχνική βελτίωση µέσα
από µια πληρέστερη διατύπωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 79 του ν.4504/2017
περί των δοκιµασιών εισαγωγών στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων. Με τον τρόπο αυτόν εξαλείφεται η όποια αµφισηµία
ενδεχοµένως ελλόχευε κατά την ερµηνεία της εν λόγω διάταξης
και διασφαλίζεται το ισότιµο πλαίσιο διεξαγωγής των εν λόγω δοκιµασιών ανάµεσα σε όλους τους υποψηφίους.
Με την προωθούµενη τροπολογία για το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι δόκιµοι θα θεωρούνται ότι πέτυχαν τις προκαταρκτικές εξετάσεις, υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοµετρικές δοκιµασίες που διενεργήθηκαν, όπως ρητώς αναφέρεται πλέον, κατά το σχολικό έτος πραγµατοποίησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η περίπτωση υποψήφιος δόκιµος ο οποίος επέτυχε στις ανωτέρω δοκιµασίες που θα πραγµατοποιηθούν µετά τις επικείµενες πανελλαδικές εξετάσεις του
Ιουνίου 2021 να επικαλεστεί την επιτυχία του και να διεκδικήσει
τη µη συµµετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2022, που θα πραγµατοποιηθούν το
φθινόπωρο του 2021.
Για τους λόγους αυτούς σάς καλώ να στηρίξετε την κυβερνητική πρωτοβουλία ψηφίζοντας τα εν λόγω άρθρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Θέλω να
καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες ήδη έχουµε αναπτύξει στο βασικό τους περιεχόµενο στην επιτροπή. Στην πραγµατικότητα τα κρίσιµα, αν
θέλετε, και ουσιαστικά ζητήµατα των νοµοτεχνικών βελτιώσεων
-γιατί κατά τα λοιπά είναι ζητήµατα παρεµβάσεων νοµοτεχνικής
αρτιότητας- είναι ότι εξαιρούµε από το πεδίο εφαρµογής του
νόµου της τηλεργασίας τους ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένου. Άρα οι προϊστάµενοι δεν µπορούν να τηλεργάζονται. Και το
δεύτερο το οποίο κάνουµε είναι ότι δεχόµαστε, όπως είχα πει,
µια παρατήρηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Εποµένως η σχετική διάταξη διαβάζεται ως εξής: «Η Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει τη
γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών
από την αποστολή σε αυτή του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος
του επισπεύδοντος Υπουργείου. Η άπρακτη παρέλευση της ως
άνω προθεσµίας δεν κωλύει την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος.».
Εποµένως θα ζητηθεί η γνώµη της αρχής για την έκδοση του
σχετικού προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται.
Επίσης, δεχόµαστε και κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες έκανε
ο Συνήγορος του Πολίτη, διευκρινίζοντας στο πεδίο εφαρµογής
ως αρµόδια αρχή τις ανεξάρτητες αρχές. Εποµένως να µην
υπάρχει αυτή η παρανόηση. Κατά τη γνώµη µου, ήταν µάλλον
αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει διευκρινίζεται και αυτό.
Μια διόρθωση στην τροπολογία την οποία καταθέτουµε για
την παράταση των εκλογών των σωµατείων έχει ζητηθεί από το
Υπουργείο Εργασίας και αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Θέλει να φέρει την αντίστοιχη διάταξη και θα τη φέρει το Υπουργείο Εργασίας για να τη ρυθµίσει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Νοµίζω ότι αυτές είναι οι νοµοτεχνικές τις οποίες θα καταθέσουµε.
Θα ήθελα να πω και µισή κουβέντα για τις βουλευτικές τροπολογίες. Έχουν κατατεθεί τέσσερις. Τις απορρίπτουµε όλες. Έχει
κατατεθεί µία από το Κίνηµα Αλλαγής, η οποία αφορά την παράταση της θητείας των οργάνων της ΕΣΑΜΕΑ, καλύπτεται από τη
διάταξη την οποία έχουµε ήδη καταθέσει. Έχει κατατεθεί µία για
το θέµα των ατόµων µε αναπηρία στην τηλεργασία, για αυτό θα
εξηγήσω στην οµιλία µου ποια είναι η θέση µας. Έχουν κατατεθεί
δύο από το ΜέΡΑ25, οι οποίες κατατίθενται και επανακατατίθεν-
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ται, απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και ως µη έχουσες οποιαδήποτε σχέση µε το συζητούµενο σχέδιο νόµου και αφορώσες
άλλα Υπουργεία. Δεν ξέρω γιατί το ΜέΡΑ25 το κάνει αυτό, γιατί
το έχουµε ξαναπεί, αλλά καταθέτει τις ίδιες τροπολογίες συνεχώς και απορρίπτονται µε την ίδια αιτιολογία συνεχώς. Αυτό είναι
δικό σας θέµα γιατί το κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
Κύριε Καππάτο, είναι η σειρά σας, όµως θα δώσω τον λόγο
στον κύριο Κεγκέρογλου, γιατί πρέπει να πάει στη Διάσκεψη των
Προέδρων.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου του Κινήµατος Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και τον συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο για το θέµα της τηλεργασίας στο δηµόσιο είναι βεβαίως σε
διαφορετικό κλίµα από αυτό που αναµένεται την επόµενη εβδοµάδα για τις ρυθµίσεις στο εργασιακό, γιατί αφ’ ενός µεν το ζήτηµα της τηλεργασίας που συζητάµε σήµερα έρχεται να καλύψει
µια υπαρκτή ανάγκη και αφ’ ετέρου έχουµε πνεύµα θετικό των
διατάξεων, που µπορείς βεβαίως να τις κρίνεις σε πολλά σηµεία
για τις ελλείψεις τους, αλλά και να καταθέσεις προτάσεις, δεν
έχουν αρνητικό φορτίο σε σχέση µε αυτό το οποίο έρχεται την
άλλη εβδοµάδα. Είναι η µέρα µε τη νύχτα, θα έλεγα, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και µε τον χαρακτήρα της πολιτικής η οποία
επελέγη από την Κυβέρνηση για τον ιδιωτικό κυρίως τοµέα.
Όπως κατέθεσε ο εισηγητής µας, οι επτά προϋποθέσεις για
ένα δίκαιο θεσµικό πλαίσιο για την τηλεργασία, και µιλάµε για
συνθήκες κανονικότητας, είναι: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να είναι
δικαίωµα του δηµοσίου υπαλλήλου και όχι υποχρέωση. Δεν πρέπει να επηρεάζονται στο παραµικρό οι µισθολογικές απολαβές
και γενικότερα τα εργασιακά δικαιώµατα. Να µην έχουµε επιδείνωση των ανισοτήτων ανάµεσα σε τηλεργαζόµενους και µη, γιατί
πραγµατικά το είδαµε αυτό στην πιλοτική εφαρµογή. Να εξασφαλίζονται πλήρως τα προσωπικά δεδοµένα, είναι µια βελτίωση η
οποία έγινε από τον Υπουργό και νοµίζω είναι σε θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας και ο προγραµµατισµός της να
µην ανατρέπεται. Η δυνατότητα τηλεργασίας να µη γίνει αφορµή
για οποιαδήποτε διάκριση ανάµεσα στους εργαζόµενους, µε ευθύνη βεβαίως της διοίκησης, ή να υπάρχουν ζητήµατα αποκλεισµού ατόµων µε αναπηρία. Να µην υποβαθµίζονται και να µη
δυσχεραίνονται οι συνθήκες στις οποίες παρέχεται η τηλεργασία. Αυτές είναι επτά βασικές προϋποθέσεις και αρχές για την
τηλεργασία.
Εδώ θέλω να πω ότι η πανδηµία ήρθε µε δραµατικό τρόπο να
µας υπενθυµίσει πολλά πράγµατα σε σχέση µε αυτά τα οποία
δεν έχουµε κάνει, αλλά και πολλά από αυτά για τα οποία έχουµε
µια πολιτική που δεν έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο έπρεπε
να έχουν έρθει από την πρώτη µέρα.
Θεωρώ, δηλαδή, ότι η συζήτηση η σηµερινή θα έπρεπε να είχε
γίνει τον Απρίλιο του 2020. Και το λέω αυτό µε βεβαιότητα, γιατί
πραγµατικά αυτή η ανάγκη από την πρώτη µέρα υπήρξε, ο προβληµατισµός όµως υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια. Είχε εισαχθεί η εξ αποστάσεως εργασία µε κάποιον τρόπο, αλλά δεν
υπήρχε το πλαίσιο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
είναι λιτό, βεβαίως, έχει λίγα άρθρα, αλλά είναι πλούσιο στις
εξουσιοδοτικές. Νοµίζω ότι προβλέπει πέντε, έξι υπουργικές
αποφάσεις, προεδρικό διάταγµα, κ.λπ.. Θα µπορούσε βεβαίως
αν από πέρσι είχε γίνει συστηµατική δουλειά να είχε έρθει και
νωρίτερα και να είναι και περισσότερο ενισχυµένο το πλαίσιο.
Εδώ σε αυτό το σηµείο βεβαίως, σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό
τοµέα, είναι περισσότερο χαλαρά τα πράγµατα. Στον ιδιωτικό
τοµέα είναι προσδιορισµένα και για τις υποχρεώσεις του εργαζόµενου αλλά και για τις υποχρεώσεις του εργοδότη µε το νοµοσχέδιο το οποίο θα συζητήσουµε. Είναι µια αντίφαση σε σχέση
µε τον γενικότερο χαρακτήρα του νοµοσχεδίου που θα έρθει.
Εδώ, λοιπόν, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το θέµα της διευθέτησης πρέπει να αιτιολογείται, να είναι ένα θέµα που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπηρεσίας και τον πολίτη, αλλά να µη
θίξει δικαιώµατα των εργαζοµένων µε οποιονδήποτε τρόπο. Ο
περιορισµός που µπαίνει για το τρίµηνο δεν τεκµηριώνεται ούτε
επιστηµονικά ούτε επιχειρησιακά. Ποιος είναι ο λόγος που περιορίζεται, ποια είναι η ανάγκη που επιβάλλει αυτόν τον περιορισµό;
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Το θέµα µε τα άτοµα µε αναπηρία θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιµο
ζήτηµα. Ούτως ή άλλως έχουµε υποχρέωση και από το Σύνταγµα
και από τις διεθνείς συµβάσεις για τα άτοµα µε αναπηρία που
έχει κυρώσει η Βουλή των Ελλήνων από το ’12 για να δούµε πώς
το πλαίσιο υποστήριξης των ατόµων µε αναπηρία, αλλά και
µελών των οικογενειών ατόµων µε αναπηρία που εντάσσονται
στην τηλεργασία, θα γίνεται µε τον καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται
αυτή η υποστήριξη και η διαφορετική αντιµετώπιση, για να έρχονται σε ίση µοίρα σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους.
Σε αυτή την κατεύθυνση καταθέσαµε την τροπολογία, είναι ουσιαστικά οι προτάσεις της ΕΣΑΜΕΑ, οι ανάγκες οι οποίες είναι
διαπιστωµένες. Η ΕΣΑΜΕΑ το έχει µελετήσει το θέµα. Θεωρώ ότι
η λέξη «απόρριψη» που είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι λάθος. Μπορεί να λέγατε ότι «δεν την κάνω δεκτή σε αυτό το νοµοσχέδιο»,
αλλά δεν απορρίπτεται έτσι µια πρόταση, ως προς το περιεχόµενό της εννοώ, όταν περιλαµβάνει ουσιαστικές προτάσεις, ανεξάρτητα αν σήµερα δεν είναι ώριµα τα πράγµατα από την πλευρά
τη δικιά σας για να την εντάξετε στο νοµοσχέδιο. Θεωρώ ότι το
είπατε µε την έννοια την τυπική.
Θα αναφερθώ τώρα στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Εισάγεται διευρυµένη ύλη. Και λέω εγώ η διευρυµένη ύλη είναι
για όλους, το είπατε και εσείς. Κοιτάξτε, όµως, δεν µπορεί να
εφαρµοστεί άµεσα, σε µια χρονιά µε προβλήµατα, µε την έννοια
ότι όλοι βεβαίως οι υποψήφιοι, τα στελέχη που θα φοιτήσουν
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης θα κριθούν σε διαφορετικούς όρους από τους περσινούς.
Τι σηµασία έχει αυτό, θα µου πείτε. Βεβαίως και δεν πρέπει να
φανεί ότι η σειρά του 2021 είναι χαµηλότερου επίπεδου, επειδή
θα πάρουν χαµηλότερους βαθµούς όλοι επί ίσοις όροις από ό,τι
πέρσι. Αυτό είναι ένα ζήτηµα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να
το βάλετε από φέτος.
Και τελειώνω την τοποθέτησή µου µε την τροπολογία για τη
ρύθµιση των οφειλών στους δήµους. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο
θέµατα σε αυτή την τροπολογία. Το πρώτο αφορά ποιες ληξιπρόθεσµες οφειλές καταλαµβάνει και το δεύτερο είναι πόσο διάστηµα δίνουµε για να ενταχθούν στη ρύθµιση. Το ποιες οφειλές
καταλαµβάνει δυστυχώς κρίθηκε όταν είχε έρθει η πρώτη τροπολογία, αλλά κρίθηκε κακώς από την Κυβέρνηση, τις οφειλές
λέει που προκύπτουν µετά τον Φεβρουάριο που επέδρασε η πανδηµία.
Σας λέω, όµως, την εξής λεπτοµέρεια, κύριε Υπουργέ. Οι οφειλές του 2019 που προγραµµάτιζε ο επιχειρηµατίας, που προγραµµάτιζε ο οικογενειάρχης, που προγραµµάτιζε ο επαγγελµατίας να
τις πληρώσει από τα εισοδήµατά του 2020 δυστυχώς δεν πληρώθηκαν. Δεν ήταν µπαταχτσής. Έκανε έναν προγραµµατισµό. Όλες
τις οφειλές του ’19, του ’18, που είχαν συσσωρευτεί, θα τις πλήρωνε τον επόµενο χρόνο.
Έρχεται η πανδηµία, µπαίνει σε µηδενικό ουσιαστικά εισόδηµα
-αφορά µεγάλη κατηγορία ανθρώπων- και δηµιουργείται το πρόβληµα και οξύνεται. Άρα θα πρέπει να αλλάξει αυτό και να είναι
όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Εξάλλου, είναι διευκόλυνση των
δήµων να εισπράξουν τα ποσά που τους οφείλονται. Το αν συσσωρευθούν εκεί και χρεώνονται οι πολίτες µε τόκους, επιτόκια
κ.λπ. δεν λέει τίποτα αυτό για το αποτέλεσµα, που το αποτέλεσµά µας είναι να εισπράξουµε όσο το δυνατόν περισσότερα ληξιπρόθεσµα.
Λέτε 30 Ιουνίου. Γιατί µέχρι 30 Ιουνίου; Δώστε µεγαλύτερη
προθεσµία. Το 30 Ιουνίου µπορεί κάλλιστα να γίνει 31 Ιουλίου,
χωρίς κανένα ρίσκο, για να έχουν τη δυνατότητα οι δήµοι να ενηµερώσουν τους δηµότες, να ενηµερωθούν όλοι όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα µε
την ένταξή τους στις ρυθµίσεις αυτές, που δίνουν µια ανάσα και
µια διέξοδο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καππάτος από τη Νέα Δηµοκρατία και
την όµορφη Κεφαλλονιά. Τον ευχαριστώ και για τη διευκόλυνση.
Ενηµερώνω -και κυρίως ενδιαφέρει τον κ. Δερµεντζόπουλο, ο
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οποίος είναι από πολύ νωρίς στην Αίθουσα- ότι µετά θα πάρει
τον λόγο ο κ. Πολάκης, αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ραγκούσης και
µετά είστε εσείς.
Ορίστε, κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ την τοποθέτησή µου µε την επανάληψη µιας διαπίστωσης που επισηµάνθηκε αρκετές φορές σε αυτή εδώ τη συζήτησή µας, τη
διαπίστωση της νέας πραγµατικότητας που επέφερε στην καθηµερινότητα µας η κρίση του COVID-19 µε τη µεταφορά σειράς
ευρύτερων δραστηριοτήτων στη σφαίρα του ψηφιακού.
Είδαµε τοµείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, αλλά και ο
ελεύθερος χρόνος µας να µεταβάλλονται ριζικά και ταχύτατα,
τόσο ως προς το περιεχόµενό τους όσο και ως προς τον τρόπο
µε τον οποίο αυτές οι δραστηριότητές µας πραγµατοποιούνται.
Αναµφίβολα, εποµένως, η κρίση του κορωνοϊού λειτουργεί ως
τοµή για την καθηµερινή µας ζωή και µε τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα.
Ο δηµόσιος τοµέας δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
από τη νέα αυτή πραγµατικότητα. Η καθηµερινή εν σώµατι παρουσία µας στις δηµόσιες υπηρεσίες σχεδόν εκµηδενίστηκε, ενώ
η ηλεκτρονική επικοινωνία αποκατέστησε σε εξαιρετικό βαθµό
την πλειοψηφία των συναλλαγών µας µε το δηµόσιο.
Από την άλλη, το ίδιο το αντικείµενο εργασίας του ανθρώπινου
δυναµικού προσαρµόστηκε αναλόγως. Η υποχρέωση σηµαντικού ποσοστού των εργαζόµενων για εξ αποστάσεως εργασία,
ώστε να περιοριστεί η διασπορά του COVID-19, ανέδειξε την τηλεργασία ως µια αναγκαία και όχι συµπληρωµατική µέθοδο εργασίας.
Στο πρωτόγνωρο αυτό περιβάλλον γεννιούνται νέες ανάγκες,
από τις οποίες προκύπτει η δική µας υποχρέωση να νοµοθετήσουµε, προκειµένου εκείνες να ικανοποιηθούν. Ένα τέτοιο πεδίο
αποτελεί και η τηλεργασία. Εάν πριν από την πανδηµία η εργασία
από απόσταση εφαρµοζόταν λίγο έως πολύ σε περιοδικό βαθµό
και σποραδικά, σήµερα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον τρόπο
µε τον οποίο εργαζόµαστε και παράγουµε προϊόν και αποτέλεσµα.
Εποµένως σήµερα πρακτικά τι εισάγουµε; Με το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρείται για πρώτη φορά η θεσµοθέτηση ενός ενιαίου για όλους τους φορείς τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, µια διαδικασία στη βάση
κοινών αρχών, µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνων προστασίας προσωπικών δεδοµένων και τήρησης
απορρήτου, κανόνων χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών, καθώς και όλων των διαδικασιών που προβλέπονται, τόσο σε συνθήκες κανονικότητας όσο και κρίσης.
Ακόµη µε το νοµοσχέδιο καθορίζονται οι βασικές αρχές που
διέπουν την τηλεργασία. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για τον οικειοθελή της χαρακτήρα, την αρχή της ίσης µεταχείρισης των
τηλεργαζοµένων και µη υπαλλήλων, της προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον σεβασµό της ιδιωτικής
ζωής των εργαζοµένων από απόσταση.
Περαιτέρω, ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωµα. Με απόφαση
του διευθυντή καθορίζεται ο ρυθµός των τηλεργαζοµένων, λαµβάνοντας φυσικά υπ’ όψιν την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, τη φύση των καθηκόντων τους και την εύρυθµη λειτουργία
του φορέα. Την ίδια ώρα θεσπίζονται κανόνες, προκειµένου η
ιδιωτική ζωή και τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για τους
υπαλλήλους που εργάζονται µε τηλεργασία να διασφαλίζονται.
Πέραν του προφανούς, της δηµιουργίας δηλαδή ενός αποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου για την τηλεργασία, µια σειρά σηµαντικών κατευθύνσεων της δηµόσιας διοίκησης υλοποιούνται
µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Η παραγωγικότητα, η αποτελεσµατικότητα, αλλά και η αυτονοµία των εργαζοµένων ενισχύονται. Τα λειτουργικά κόστη για
τον ίδιο το φορέα αλλά και τον εργαζόµενο, του οποίου η µετακίνηση περιορίζεται, µειώνονται και τελικά ο ζητούµενος ψηφιακός µετασχηµατισµός του δηµοσίου τοµέα επιτυγχάνεται.
Μιλάµε, εποµένως, για µια νέα εργασιακή κουλτούρα, που
µπορεί η πανδηµία να επιτάχυνε, αλλά σίγουρα ήρθε για να µεί-
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νει. Αυτή η κουλτούρα της εξ αποστάσεως εργασίας είναι σε
θέση να συµβάλει ώστε αφ’ ενός οι θέσεις εργασίας να διατηρηθούν και αφ’ ετέρου η ισορροπία ιδιωτικής και επαγγελµατικής
ζωής να διαφυλαχθεί.
Επιτρέψτε µου και µια αναφορά στην τροπολογία σχετικά µε
την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Με δεδοµένη τη σπουδαιότητα της παραγωγικής αυτής σχολής ανώτερων στελεχών
της δηµόσιας διοίκησης, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τόσο τη
σπουδαιότητα όσο και την αναγκαιότητα των ρυθµίσεων που εισάγει η ρύθµιση αυτή.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και η σχολή ειδικότερα
καταλαµβάνουν αναµφίβολα κοµβική θέση στη νέα δηµόσια διοίκηση που ως κράτος έχουµε ανάγκη, µια δηµόσια διοίκηση µε
στελέχη άρτια εκπαιδευµένα και προετοιµασµένα να ανταποκριθούν στις αυξηµένες υπηρεσιακές προκλήσεις του δηµοσίου
τοµέα στη χώρα µας.
Σήµερα, λοιπόν, ο εισαγωγικός διαγωνισµός της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης ενισχύεται. Ενισχύεται ως προς την
αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα και πρωτίστως τη χρησιµότητά του στην ανάδειξη των ικανότερων υποψηφίων να φοιτήσουν στη Σχολή και να σταδιοδροµήσουν στα ανώτερα
κλιµάκια του δηµοσίου τοµέα.
Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται το κύρος και η ιστορικότητα της
σχολής, που σε τίποτα δεν υστερεί από αντίστοιχες φηµισµένες
σχολές, όπως η εµβληµατική Γαλλική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Η συµµετοχή άλλωστε στο διοικητικό συµβούλιο του κέντρου προσωπικοτήτων µε εµβέλεια αλλά και στελεχών που
προέρχονται από τα σπλάχνα της σχολής επικυρώνει τη διαπίστωσή µου αυτή.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω τη
σκέψη µου µε µια βαθύτερη κατεύθυνση του θεσµικού πλαισίου
για την εργασία. Το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα
κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας και υπηρεσιακής ιεραρχίας είναι η
ψυχή και η δύναµη της οργάνωσης του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης.
Χωρίς αµφιβολία, τα παραδείγµατα εκείνα που δυσφηµούν το
δηµόσιο ή θέτουν εµπόδια στην εξυπηρέτηση των πολιτών υφίστανται. Εάν όµως κάποτε αυτή ήταν και η δικαιολογία για φαινόµενα γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, έχουµε την ευκαιρία
σήµερα να τα αφήσουµε πίσω.
Από την ψηφιακή µετάβαση των δηµοσίων υπηρεσιών και της
εξυπηρέτησης των πολιτών µέχρι και την τηλεργασία που µας
ωθεί να νοµοθετήσουµε σήµερα, το δηµόσιο αλλάζει. Αλλάζει
γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν, αλλά και γιατί στο τιµόνι της
χώρας βρίσκεται µια πολιτική δύναµη που επιταχύνει µεταρρυθµίσεις και επιβεβαιώνει τη θέληση και τη δυναµική της πατρίδας
να πάµε πολλά βήµατα µπροστά.
Το σχέδιο νόµου που ψηφίζουµε σήµερα πυροδοτεί αυτή την
αλλαγή και σας καλώ να το υπερψηφίσουµε χωρίς δισταγµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καππάτο.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Παύλος Πολάκης από τα όµορφα Χανιά.
Παρακαλώ πολύ -δεξιά µου- ψυχραιµία!
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορίδη, είχα σηµειώσει κάποια πράγµατα να πω για το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα. Όµως, µε
κάλυψε πλήρως και ο εισηγητής µας και η τοποθέτηση της Ραλλίας Χρηστίδου πριν και δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο νοµοσχέδιο, καθότι κι εσείς δεν αναφέρεστε πολύ, γιατί φτιάχνετε ένα
πράγµα που τα πάτε όλα σε προεδρικά διατάγµατα και σε µελλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Νοµίζω έγινε µια πολύ σοβαρή
και εµπεριστατωµένη κριτική και από τη Ραλλία Χρηστίδου προηγουµένως.
Εγώ για άλλον λόγο ανέβηκα. Προχθές ήρθε ο κ. Μητσοτάκης
εδώ και διάβασε έναν λόγο που του γράψανε, αφού πρώτα εξασφάλισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε ραντεβού µε την ΑΔΕΔΥ και
δεν µπορούσε να έρθει εδώ να του απαντήσει.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Προηγείται της Βουλής η ΑΔΕΔΥ;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ηρέµηση, ηρέµησε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ. Δέχτηκα την αντικατάσταση…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εγώ ό,τι θέλω λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι ό,τι θέλετε. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος λέει ό,τι θέλει. Εσείς θα µιλήσετε
για το νοµοσχέδιο. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αφού, λοιπόν, τρεις διαδοχικές Παρασκευές δεν εµφανίστηκε να απαντήσει σε ερώτηση στην ώρα του
Πρωθυπουργού, είπε µερικά πράγµατα για την πανδηµία και δύο
φορές -επειδή καθόµουν εκεί- µε κοίταξε σε δύο σηµεία της οµιλίας του, που είναι τα πρώτα που θα απαντήσω σήµερα.
Το πρώτο ήταν όταν είπε: «Διασπείρετε φήµες για φάρµακα
που δεν φέρνουµε και θα σωζόταν κόσµος» και κοίταζε εµένα
εκεί. Δεν µπορούσα να του απαντήσω, γιατί δεν απαντάει Βουλευτής στον Πρωθυπουργό, απαντάει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και δεν είχα δηλώσει καν οµιλητής προχθές.
Λοιπόν, ακούστε, αν ο «πες κι εσύ, Σωτήρη» δεν έχει δώσει
στον Πρωθυπουργό τις εκατοντάδες µελέτες που έχουν βγει από
τον Οκτώβρη του 2020 και µέχρι σήµερα και δεν τον έχει ενηµερώσει ότι είναι τρεις οι εταιρείες οι οποίες έχουν παράξει µονοκλωνικά αντισώµατα, τα οποία αποδεδειγµένα και µε µελέτες
φάσης Γ’ πλέον δείχνουν ότι µειώνουν είτε µόνα τους είτε ο συνδυασµός τους -γιατί είναι διπλά αυτά και φαίνεται ότι αυτά αποδίδουν καλύτερα και είναι τριών εταιρειών, της «ELI LILLY», της
«REGENERON» και τελευταία και της «GLAXO»- κατά 70% την
κακή εξέλιξη σε αυτούς που έχουν ένδειξη να τα πάρουν, άρα
µειώνουν τις εισαγωγές στις ΜΕΘ, άρα µειώνουν τους θανάτους
τουλάχιστον κατά 50% µε 60%, αν δεν του έχει πάει αυτές τις µελέτες, να τους τις πάει.
Αν δεν του έχει πάει την έκτακτη έγκριση του FDA του Νοεµβρίου, αν δεν του έχει πάρει την έγκριση του ΕΜΑ, που επιτρέπει
στις εθνικές αρχές να τα εισάγουν, αν δεν του έχει πει ότι παραπάνω από δέκα χώρες τα φέρνουν µε θεαµατικά αποτελέσµατα
έχοντας µειώσει τους θανάτους, να το κάνει ο «πες κι εσύ, Σωτήρη».
Με τον κ. Γώγο, που µίλησα από χθες για ένα άλλο περιστατικό, µου είπε ότι είναι υπέρ. Ο κ. Εξαδάκτυλος είναι υπέρ. Ο κ.
Τσιόδρας, που ήρθε εδώ, είπε ότι είναι υπέρ της χρήσης των µονοκλωνικών. Αφού είναι όλοι υπέρ, γιατί δεν τα φέρνουν;
Εγώ θα σας πω το εξής, αν αυτή τη στιγµή κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαµε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιους θανάτους, και δεν
φέρναµε θεραπείες γνωστές και αποτελεσµατικές από τον Νοέµβριο, αλλά είχαµε ποντάρει όλα τα λεφτά µόνο στο εµβόλιο, τι
θα γινόταν; Τι θα κάνατε; Δεν θα είχατε βγάλει τον «ΣΚΑΪ» σε
απευθείας µετάδοση από τα νοσοκοµεία, έξω από τις µονάδες,
να παίρνουν συνεντεύξεις από χαροκαµένους συγγενείς και να
βλαστηµούν και να καταριούνται τους κυβερνητικούς του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν φέρνουν τα φάρµακα για να σωθεί ο κόσµος;
Εδώ µας είχατε κρεµάσει στα µανταλάκια τη χρονιά µε τους
λιγότερους νεκρούς από τη γρίπη, που είχαµε τριάντα επτά νεκρούς τότε, και λέγανε σε µένα, που έχω ξενυχτήσει τα δεκαπέντε από τα πενήντα χρόνια της ζωής µου στις µονάδες
εντατικής θεραπείας για να σώσω µια ζωή, ότι είµαστε άσπλαχνοι. Και τώρα µε δώδεκα χιλιάδες τριακόσιους νεκρούς, είναι
απλά Πέµπτη! Επιτυχία! Μωυσής! Δεν ξέρω κι εγώ τι είµαστε!
Με 24% εµβολιασµό στις δύο δόσεις, έξι µήνες από όταν ξεκίνησε, δεν έρχεται από εκεί η ύφεση, κύριε Μητσοτάκη. Επειδή
το είπε κι αυτό προχτές. Έρχεται επειδή ζέστανε ο καιρός και
πέφτει η δραστηριότητα των κορωνοϊών µε την άνοδο της θερµοκρασίας. Δεν θα ξεχάσουµε την ιατρική που ξέρουµε. Με 60%
και 70% εµβολιασµένων δηµιουργείς ανοσιακό φράγµα και όχι
µε 24%.
Εγώ σας λέω ένα πράγµα, το ξαναλέω και το έχω πει δεκαπέντε φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω: Όταν είσαι σε έναν
πόλεµο, όπως αυτή τη στιγµή που πολεµάµε, αυτό που θέλουµε
πρώτα απ’ όλα είναι σφαίρες, όπλα, φάρµακα δηλαδή! Δεν θέλουµε πρώτα απ’ όλα οχυρωµατικά έργα για τον επόµενο πόλεµο, για την επόµενη µάχη. Τα χρειαζόµαστε βέβαια κι αυτά.
Αυτά τα οχυρωµατικά έργα, δηλαδή τα εµβόλια, γίνονται στα δια-
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λείµµατα της πανδηµίας και του πολέµου. Τώρα πεθαίνει ο κόσµος!
Ακόµη µια φορά ξανακάνω την έκκληση: Φέρτε τα και τώρα!
Θα υπάρξει κύµα το φθινόπωρο, πιθανόν όχι τόσο ισχυρό όσο
τα προηγούµενα, γιατί έχουµε πολλές µεταλλάξεις. Φέρτε τα
τώρα! Δεν σας γλιτώνει το εµβόλιο µόνο.
Δεύτερο που είναι πολύ σηµαντικό και θα ήθελα να ήµουν εγώ
Υπουργός να δω τι θα έκανε ο «ΣΚΑΪ» και τα άλλα κανάλια, η δεύτερη φορά που µε κοίταξε ήταν όταν είπε: «Μας παραδώσατε
πεντακόσια πενήντα εφτά κρεβάτια ΜΕΘ κι εµείς έχουµε αυτή
τη στιγµή χίλια πεντακόσια.». Αυτό είναι οι φήµες και η διαστρέβλωση.
Λοιπόν, ακούστε, για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα και να
τα ακούσει άλλη µια φορά ο ελληνικός λαός, διότι ο κ. Μητσοτάκης συγκρίνει αυγά µε πατάτες µε αυτό που έκανε προχτές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Πρώτον, δεν σας παραδώσαµε πεντακόσια πενήντα εφτά κρεβάτια, σας παραδώσαµε πεντακόσια εξήντα οκτώ και από τον
Ιούλη του 2019 µέχρι τον Μάρτη του 2020 κλείσατε και δεκατρία,
γιατί µετακινήσατε προσωπικό και κλείσατε κάποια κρεβάτια. Ξεκινήσατε την πανδηµία µε τα πεντακόσια πενήντα πέντε. Τι ήταν
αυτά; Ήταν κρεβάτια πολυδύναµων ΜΕΘ. Γιατί λέτε σήµερα
χίλια πεντακόσια, που δεν είναι χίλια πεντακόσια, αλλά από την
έκθεση του ΕΟΔΥ είναι γύρω στα χίλια τριακόσια; Τι µετράτε
εκεί; Μετράτε τα διακόσια εξήντα του ιδιωτικού τοµέα, τα εκατόν
ογδόντα των ειδικών µονάδων, νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών, ΜΑΦ, πλαστικής χειρουργικής, εγκαυµάτων, τραύµατος, µετεγχειρητικής φροντίδας, τα ογδόντα των στρατιωτικών, τα οποία υπήρχαν και επί των ηµερών µας και µάλιστα
πολλά των ειδικών µονάδων και των ΜΑΦ και των νευροχειρουργικών τα φτιάξαµε εµείς, ο υποφαινόµενος. Άλλα εξακόσια κρεβάτια υπήρχαν και τότε, µόνο που δεν τα λογαριάζαµε στα
πεντακόσια εξήντα οκτώ που µπαίνουν στην εφηµερία του ΕΚΑΒ,
γιατί δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι κρεβάτια πολυδύναµων ΜΕΘ. Είναι κρεβάτια ειδικών ΜΕΘ. Τα βάζετε, λοιπόν, σε ένα
τσουβάλι, για να πείτε ότι τα φτιάξετε. Κολοκύθια µε τη ρίγανη
είναι αυτά! Διακόσια σκάρτα κρεβάτια προσθέσατε τώρα που
µπορούσατε, που σας αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
«αέρα» τα οµόλογα και σας τυπώνει χρήµα.
Εµείς έπρεπε να παραδώσουµε αυτό που µας παρέδωσε ο
Άδωνις και ο Σαµαράς το 2014, τα τετρακόσια τριάντα οκτώ και
τα εξακόσια που ήταν λιγότερα από τετρακόσια, να δω τι θα κάνατε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επίσης, µε βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΥ -κι εδώ θέλω απάντηση
συγκεκριµένη από γιατρούς- φαίνεται ότι από τις µονάδες εντατικής θεραπείας από τότε που ξεκίνησε µέχρι σήµερα έχουν εξελιχθεί, επιβιώσαντες δηλαδή, δυόµισι χιλιάδες άτοµα. Η κ.
Κοτανίδου είπε ότι έχουµε 30% µε 35% θνητότητα. Αυτό πίστευα
και εγώ, είδα όµως ότι θνητότητα είναι πάνω από 60%, µε βάση
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Αν τα υπολογίσει κανείς αυτά, θα δει το
εξής: Από τις δώδεκα χιλιάδες τριακόσιους που έχουν πεθάνει
µέχρι σήµερα, οι τεσσερισήµισι χιλιάδες έχουν πεθάνει στις
ΜΕΘ, δηλαδή βρήκαν κρεβάτι. Οι υπόλοιποι πού πέθαναν; Πού
οι δύο και οι τρεις χιλιάδες κρεβάτια; Με στοιχεία του ΕΟΔΥ, πέθαναν χίλιοι οκτακόσιοι στα σπίτια τους. αυτό είναι η επιτυχία
στη διαχείριση της πανδηµίας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µια κουβέντα ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Πέταξε ο κ. Μητσοτάκης µια κουβέντα για να αρχίσει µια πολύ
άσχηµη συζήτηση, η οποία έχει να κάνει µε την υποχρεωτικότητα
του εµβολιασµού. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι µία
κουβέντα µόνο για το θέµα αυτό, γιατί είχε απαντήσει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης για το
θέµα.
Θέλω να διαβάσω το εξής, που είναι η ανάρτηση µιας πολύ
παλιάς φίλης και συντρόφισσας, οδοντιάτρου, από το ΚΚΕ τότε,
η οποία λέει το εξής και µε καλύπτει πλήρως: «Οι υποχρεωτικές
ιατρικές πράξεις έχουν τελειώσει µε τη Δίκη της Νυρεµβέργης.
Το υποχρεωτικό µαζικό στο οτιδήποτε συνιστά επιβολή και εν
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τέλει φασισµό. Είµαστε η έκτη χώρα σε εµβολιασµούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε το πολιτικό αφήγηµα και η συζήτηση
περί προνοµίων των υπεύθυνων πολιτών είναι συζήτηση κοινωνικής περιθωριοποίησης και αρίας φυλής, εµβολιασµένοι και διωκόµενης πλέµπας ανεµβολίαστοι. Η επιστήµη δεν είναι δόγµα
ούτε ποδοσφαιρική φανέλα ούτε θρησκεία. Η επιστήµη επικοινωνεί τα επιτεύγµατά της και πείθει. Αν δεν µπορεί να το κάνει
αυτό, έχει αποτύχει οικτρά». Για την αντιγραφή, Αριστέα Σερεµέτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το έχουµε πει κι άλλη φορά, δεν το λέω µε ευκαιρία αυτή την
οµιλία, αλλά γενικότερα. Υπάρχει η ρητή διάταξη του άρθρου 66
του Κανονισµού, που δεν µπορεί είτε ο οµιλητής είτε ο εισηγητής
να αποµακρύνεται από το θέµα. Παρακαλώ να το τηρούµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτό που σας
λέω, κύριε Πολάκη. Γιατί δεν είναι σωστό να αφαιρούµε τον λόγο.
Δεν το έχει κάνει η Βουλή ούτε τα προηγούµενα χρόνια ούτε
τώρα. Δεν πρέπει να αναγκαζόµαστε να το κάνουµε. Είναι σαφέστατες οι διατάξεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δυστυχώς για εσάς, αργήσατε να έρθετε
και ακουστήκατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε πρώην Υπουργέ Υγείας, µείνετε µισό λεπτό!
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όµως, πρέπει να απαντηθούν ορισµένα ζητήµατα.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στον κύριο πρώην Υπουργό Υγείας
ότι η συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός
και από την οποία ο ίδιος άδραξε την ευκαιρία για να απαντήσει
και να µας διηγηθεί πάλι διάφορα για την πανδηµία, σύµφωνα µε
το αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορούσε τη διαχείριση της πανδηµίας. Αφορούσε το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, που δεν είναι
ένα µέτρο υγειονοµικού χαρακτήρα, είναι ένα µέτρο κυρίως οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι ένα διαβατήριο ελευθερίας, ένα άνοιγµα µιας λεωφόρου για τους επισκέπτες της
χώρας.
Τώρα, ο πρώην Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε εδώ να
κάνει πτωµατολογία και να δηµιουργήσει εντυπώσεις και να πει
για θύµατα και για θνητότητα στις µονάδες εντατικής θεραπείας.
Και να πει βεβαίως, διαβάζοντας το απόσπασµα της συντρόφου
του, ότι είµαστε έκτη χώρα στους εµβολιασµούς στην Ευρώπη.
Κατά τα λεγόµενά του, λοιπόν, η Ελλάδα είναι µεταξύ των πρώτων χωρών στους εµβολιασµούς. Το είπε ο ίδιος στη βιασύνη του
να διαβάσει αυτό το µήνυµα.
Όσον αφορά τη διαχείριση της πανδηµίας, το Σώµα έχει πολλές φορές την ευκαιρία, τουλάχιστον µια φορά το δεκαπενθήµερο, είτε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είτε µε
νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης είτε µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να απαντήσει. Και για τη διαχείριση της
πανδηµίας κρινόµαστε από τον ελληνικό λαό. Και η κρίση του,
ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επί του παρόντος δεν είναι θετική για σας, δεν είναι καθόλου θετική για σας.
Κοντολογίς, κύριε Πρόεδρε, το να παρουσιάζεται ως αφορµή
ότι «µε κοίταξε ο Πρωθυπουργός στην Ολοµέλεια, γι’ αυτό απαντάω» ξεπερνάει τα όρια του δηµοκρατικού διαλόγου και δείχνει,
αν θέλετε, έναν χαρακτήρα αλαζονικό. Άλλους κατηγορούν για
αλαζονεία, αλλά η αλαζονικότητα αποδεικνύεται από τη στάση
ζωής και την πολιτική συµπεριφορά του καθένα µας εδώ µέσα.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να αφαιρέσετε από τον χρόνο µου,
διότι δεν έχω τοποθετηθεί ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Εν κατακλείδι -και να ολοκληρώσω- ήταν λάθος η αφορµή. Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για την τηλεργασία, για ένα άλλο
είδος εργασίας, που αφορά τον δηµόσιο τοµέα, που αφορά τους
δήµους. Γιατί ο ιδιωτικός τοµέας τον έχει ανακαλύψει.
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Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται να αδράξουν αφορµές σε
ζητήµατα, είτε για τη σηµερινή απεργιακή κινητοποίηση εν όψει
του εργασιακού νοµοσχεδίου είτε για τη διαχείριση της πανδηµίας, που πιστεύουν οι ίδιοι ότι τους ευνοούν. Δεν διδάσκονται
τίποτα ούτε από τα τελευταία εκλογικά αποτελέσµατα της τελευταίας διετίας σε όλα τα µέτωπα ούτε από τις δηµοσκοπήσεις
ούτε από το τι λέει η κοινωνία ούτε από το πόσο βελτιώνεται η
εικόνα της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αντί να διατυπώσουν έναν λόγο αντιπολιτευτικό, χρήσιµο και παραγωγικό για τη
χώρα, να δείξουν ότι πραγµατικά αποτελούν την εναλλακτική
λύση -γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
να πείθει τον ελληνικό λαό ότι αποτελεί εναλλακτική λύση-, αποµακρύνονται όλο και περισσότερο από το κοινωνικό και κατ’ επέκταση από το εκλογικό σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τώρα ξεφεύγετε
εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για το νοµοσχέδιο είναι αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Γιαννούλη, αν δεν το έχετε
καταλάβει, τοποθετούµαι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν το εγκρίνω
που µιλάει τόσο πολύ. Όµως, εσάς δεν σας ενόχλησε που µιλούσε δέκα λεπτά, σας ενοχλούν τώρα τα δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Μπουκώρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, δεν χρειάζεται
να το εγκρίνετε εσείς, το εγκρίνει ο Κανονισµός. Τοποθετούµαι
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και έχω το δικαίωµα να τοποθετηθώ δώδεκα συν τρία, δεκαπέντε λεπτά. Με διακόπτετε
στα τέσσερα ή πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε
Μπουκώρο, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν θα εξαντλήσω τον χρόνο γι’
αυτό, κύριε Γιαννούλη. Αλλά τι σας ενοχλεί από αυτά που λέω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, γιατί κάνετε
διάλογο τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Μας κάνετε µάθηµα, αλλά…(δεν
ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην κάνετε διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη.
Εδώ ακούσαµε για τη διαχείριση της πανδηµίας στο νοµοσχέδιο
για την τηλεργασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Χρόνο πάντως δεν έχετε, χρόνος
δεν έχει µπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μπουκώρο,
µην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν θα κάνω διάλογο. Λέω λοιπόν
ότι καθηµερινά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Χρόνο πάντως δεν έχετε, ο χρόνος
δεν έχει µπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε Γιαννούλη, τώρα, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούσαµε τον κ. Πολάκη να µιλάει
για δέκα λεπτά, χωρίς να τον διακόψει κανένας, εκτός θέµατος
και κάθε άλλο παρά για το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα.
Τοποθετούµαι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µε διακόπτουν συνεχώς. Αυτές είναι οι δηµοκρατικές σας αντοχές, τις
οποίες διαφηµίζετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αν είχατε χρόνο, θα είχαµε συνεννοηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κρατήστε εσείς χρόνο, κύριε Γιαννούλη. Θα σφυρίξετε εσείς τη λήξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Δεν είναι στα καθήκοντά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μπουκώρο,
ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας,
λέω ότι η διαχείριση της πανδηµίας για ένα ζήτηµα τέτοιας µεγάλης κλίµακας από την Κυβέρνηση υλοποιείται µε τρόπο ικανοποιητικό, µε τις όποιες αδυναµίες, µε τις όποιες ατέλειες,
µπροστά στον πρωτοφανή αυτό εχθρό, στην πρωτοφανή αυτή
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κρίση, αλλά συζητάµε ταυτόχρονα και νοµοσχέδια η ανάγκη των
οποίων προέκυψε απ’ αυτή τη µεγάλη πανδηµική κρίση. Και ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο είναι το σηµερινό της τηλεργασίας, που βάζει
τάξη και κανόνες.
Και συµφωνούν µε µια µιζέρια, µε µια κριτική η οποία δεν έχει
σχέση µε το νοµοσχέδιο και αποδεικνύουν ότι δεν έχουν επαφή
µε την πολιτική πραγµατικότητα ορισµένοι συνάδελφοι από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για να το κλείσουµε το θέµα, εδώ παραβιάζεται ο Κανονισµός συνέχεια. Δεν
µπορεί ο οµιλητής να αποµακρύνεται από το θέµα -κι αυτό
αφορά όλους- σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του Κανονισµού.
Παρακαλώ οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων να εφιστούν την προσοχή στους οµιλητές. Δεν είναι σωστό
να διακόπτουµε τον οµιλητή. Αν γίνει µία παρατήρηση και δεν
συµµορφώνεται ο οµιλητής, ο Κανονισµός λέει ότι αφαιρείται ο
λόγος. Δεν θέλουµε να το κάνουµε, αλλά δεν µπορεί να γίνει αλλιώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
δεν έχουν το δικαίωµα να σχολιάζουν πέραν του νοµοσχεδίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν µιλώ σε εσάς,
κύριε Μπουκώρο. Γενικά µιλάω. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
Μόνο οι Αρχηγοί των κοµµάτων µπορούν να φεύγουν από το
θέµα για να µιλάνε για θέµατα επικαιρότητας και, αν λείπουν, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι σε περίληψη. Δεν γίνονται αυτά
τα πράγµατα. Εν πάση περιπτώσει, ας διαβαστεί ο Κανονισµός.
Δεν µπορεί να τα κάνει ο Βουλευτής αυτά ούτε ο αγορητής µπορεί.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να διαβάσετε τον
Κανονισµό, κύριε Πολάκη. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Να διαβάσετε τον Κανονισµό, γιατί έρχεστε εδώ πολλές φορές για να
εντυπωσιάσετε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ραγκούσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα δεν µπορώ να το αποφύγω να ξεκινήσω µε µια επισήµανση -δεν λέω ούτε παρατήρηση, προς Θεού, ούτε κάτι άλλοπρος τον αγαπητό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, που πριν από λίγο ολοκλήρωσε την παρέµβασή του.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα της εκάστοτε κυβέρνησης στον κοινοβουλευτικό διάλογο, σε αντίθεση µε το δοµικό µειονέκτηµα
που έχει η αντιπολίτευση, είναι ότι η εκάστοτε κυβέρνηση µπορεί
και προσέρχεται στον κοινοβουλευτικό διάλογο µε στοιχεία,
λόγω του ότι υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχουν δοµές, παρακολουθεί τα δεδοµένα, ενηµερώνεται κ.λπ.. Η αντιπολίτευση έχει
αυτό το δοµικό µειονέκτηµα, έχει πρόβληµα στα στοιχεία.
Όταν, αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας, έρχεται σε αυτό το Βήµα η αντιπολίτευση µε στοιχεία
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ανταπαντά µε στοιχεία, δεν καταρρίπτει αυτά τα στοιχεία µε άλλα στοιχεία, τότε καλύτερα -τη γνώµη µου λέω - να
σιωπά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις βδοµάδες συµπληρώνονται δύο χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία και τον σχηµατισµό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η προσωπική µου γνώµη είναι
ότι οι µέρες που περνάµε είναι µέρες ορόσηµο, είναι µέρες σταθµός. Και αυτό το λέω µε την εξής έννοια: ότι για δύο χρόνια,
µέχρι πρόσφατα, η Νέα Δηµοκρατία και συγκεκριµένα η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν έβγαλαν τον πραγµατικό τους
εαυτό το προηγούµενο διάστηµα, για πολλούς και διάφορους
λόγους. Αυτό πια δεν συµβαίνει. Διανύουµε -και υπ’ αυτή την έννοια κατά τη γνώµη µου διερχόµαστε µια περίοδο ορόσηµο- µια
περίοδο που πια έχουµε µπροστά µας τον πραγµατικό εαυτό της
Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ποια είναι τα βασικά συστατικά αυτού που θα µπορούσε κανείς να υιοθετήσει ως όρο «πραγµατικός εαυτός»; Πρώτο βασικό
συστατικό κατά τη γνώµη µου -και το ξεκινάω όχι ιεραρχικά,
απλώς έτσι έχω δοµήσει την παρέµβασή µου- είναι η προχειρό-
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τητα. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πραγµατικού
εαυτού της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ταξική µεροληψία, δηλαδή ότι είναι µια
Κυβέρνηση η οποία δουλεύει υπέρ των λίγων και εναντίον των
πολλών. Και τρίτο βασικό χαρακτηριστικό αυτού του πραγµατικού εαυτού της Νέας Δηµοκρατίας, της Δεξιάς στην Ελλάδα, της
Δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το ψέµα.
Όσον αφορά την προχειρότητα, δεν χρειάζεται να πάµε µακριά. Αρκεί να αναφερθούµε στο παρόν νοµοσχέδιο. Κύριε Βορίδη, κανείς από εµάς, ούτε ο Εισηγητής µας, ο κ. Παπαηλιού,
ούτε κανείς συνάδελφος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν
επικέντρωσε την κριτική του σε µία αιτίαση του τύπου «γιατί δεν
φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο νωρίτερα». Εγώ θα συµπλήρωνα ότι
ούτε θα είχαµε ποτέ την πρόθεση ή τη διάθεση να σας επικρίνουµε γιατί δεν προηγηθήκατε και της πραγµατικής ζωής, γιατί
έρχεστε δηλαδή ως Κυβέρνηση, άρα ερχόµαστε συνολικά ως πολιτεία, πίσω από τις εξελίξεις που δηµιουργεί η ίδια η πραγµατικότητα, η ίδια η ζωή, η ίδια η κίνηση της ανθρωπότητας και τα
προβλήµατα που έχει.
Όµως, κύριε Βορίδη, το να έρχεστε µετά από ένα τόσο µεγάλο
χρονικό διάστηµα, πάνω από χρόνο, µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο
για ένα τέτοιο θέµα νοµίζω ότι δεν επιτρέπει και δεν σας αφήνει
καµµία απολύτως δικαιολογία. Δεν είναι νοµοσχέδιο για την ελληνική πολιτεία, για την ελληνική Κυβέρνηση, για ένα σηµαντικό
και καινούργιο θέµα, που είναι το θέµα της τηλεργασίας. Δεν
έχετε καµµία δικαιολογία να έρχεστε µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο,
ένα γονατογράφηµα στην πραγµατικότητα, που αρχίζει και ξεκινάει από τον περισπούδαστο ορισµό ότι η τηλεργασία είναι η εξ
αποστάσεως εργασία.
Δύο θέµατα είναι στο επίκεντρο ενός παγκόσµιου ακαδηµαϊκού,
θεωρητικού πρωτίστως, αλλά και πραγµατικού προβληµατισµού,
όταν ανοίγει κανείς τη συζήτηση, τον φάκελο «τηλεργασία», γενικά
χρήση και ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής στον χώρο της
εργασίας.
Το πρώτο µεγάλο θέµα είναι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Είναι δυνατόν να έρχεστε µε ένα νοµοσχέδιο στη
Βουλή γι’ αυτό το µείζον θέµα σε σχέση µε την εργασία και να
µην έχετε να πείτε µία κουβέντα και να παραπέµπετε αυτό το ουσιώδες, το µείζον, το θεµελιώδες ζήτηµα σε προεδρικό διάταγµα
του µέλλοντος; Μα, αυτό έπρεπε να κάνετε για τον δηµόσιο διάλογο, αυτό έπρεπε να κάνετε για τον κοινοβουλευτικό διάλογο,
να έχετε προετοιµαστεί και να εισηγηθείτε ένα πλαίσιο συνολικό
για το τι σηµαίνει προστασία των προσωπικών δεδοµένων, από
την ώρα που ξεκινάει και θεσµοθετείται η διαδικασία της τηλεργασίας στο ελληνικό δηµόσιο.
Κι αν κάνατε -υποχρεωθήκατε από την Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής στην πραγµατικότητα, σήµερα, δηλαδή που έδωσε
στη δηµοσιότητα τις επισηµάνσεις της- µία προσθήκη, είναι αυτή
που αναφέρατε µόλις προηγουµένως, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας επικύρωσης του νοµοσχεδίου, ψήφισης του νοµοσχεδίου, που είναι ότι θα προβλέψετε πλέον και τη γνωµοδότηση
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων γι’ αυτά τα
ζητήµατα, πριν το προεδρικό διάταγµα κατατεθεί προς επεξεργασία από το Συµβούλιο Επικρατείας.
Το δεύτερο µεγάλο θέµα στον φάκελο «τηλεργασία», κύριε Βορίδη, είναι πραγµατικά µεγάλο, γιατί είναι ταυτόχρονα σίγουρα
και δύσκολο θέµα, αλλά γι’ αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις, για
να αναµετρώνται µε τα δύσκολα κι όταν έχουν και τον χρόνο και
δεν φέρατε εδώ καµµία ΠΝΠ, δεν φέρατε δηλαδή καµµία πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί όλα έγιναν χτες και έπρεπε σήµερα κάτι να νοµοθετηθεί. Η Κυβέρνηση είχε πάνω από έναν
χρόνο για να δουλέψει όλα αυτά τα θέµατα.
Ποιο είναι, λοιπόν, το δεύτερο µεγάλο και πολύ δύσκολο θέµα;
Είναι µε ποιους κανόνες θα λειτουργήσει το δηµόσιο, από την
ώρα που µπαίνει µπροστά η τηλεργασία. Ποιους κανόνες διαφάνειας, αµεροληψίας και αξιοκρατίας στη λειτουργία της τηλεργασίας µέσα στο ελληνικό δηµόσιο.
Εσείς σε αυτό (κάνατε) µηδέν επεξεργασία, µηδέν δουλειά,
µηδέν αναµέτρηση µε το πραγµατικό πρόβληµα, (κάνατε) γενικές
αναφορές, ότι ο προϊστάµενος θα αποφασίζει. Δεν ξέρω πόσο
ακόµη θα είστε στο Υπουργείο Εσωτερικών ή δεν ξέρω πόσο ο
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ελληνικός λαός θα σας επιτρέψει να είστε Κυβέρνηση, αλλά θέλω
να το θυµάστε, κύριε Βορίδη, ότι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα
που θα συναντήσει µπροστά του το ελληνικό δηµόσιο είναι ακριβώς οι µεγάλες τριβές που θα προκύψουν στο εσωτερικό λειτουργίας του δηµοσίου από την ώρα που θα τεθούν όρια και
περιορισµοί στο πόσοι µπορούν να λειτουργήσουν και να εργαστούν µε το σύστηµα της τηλεργασίας. Με ποια κριτήρια θα αποφασίζει ο εκάστοτε, ο οποιοσδήποτε προϊστάµενος για το ότι ο κ.
Παπαηλιού µπορεί να τηλεργαστεί και όχι ο κ. Ραγκούσης; Αυτό
είναι µείζον πρόβληµα. Είναι δύσκολο θέµα. Είναι αυτό, όµως, για
το οποίο έπρεπε να έχετε δουλέψει και να έρθετε εδώ και να πείτε
εµείς προτείνουµε αυτούς τους δέκα κανόνες, να αποφασίζει ο
εκάστοτε προϊστάµενος, µε κανόνα α’, β’, γ’, δ’, επαγγελµατικό,
υπηρεσιακό, διοικητικό, κοινωνικό, και αυτό εισηγούµαστε και να
έρθουν τα κόµµατα όλα και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και
να πουν τις δικές τους προτάσεις. Εσείς τίποτα.
Μα, άµα δεν λέτε τίποτα για τους κανόνες µε βάση τους οποίους θα λειτουργήσει µέσα στο δηµόσιο, µέσα στις εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόµενους του δηµοσίου, η τηλεργασία, άµα δεν
λέτε τίποτα για τα προσωπικά δεδοµένα, τότε τι λέτε; Να πώς αιτιολογείται -και δεν είναι µια κριτική εύκολη της Αντιπολίτευσηςαυτό που σας είπαµε προηγουµένως και σας το είπαν και οι συνάδελφοι περί γονατογραφήµατος. Και δεν αξίζει στη χώρα το
2021 να προσέρχεται Κυβέρνηση γι’ αυτό το καινούργιο, δύσκολο και σηµαντικό θέµα µε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Δεύτερον, βασικό χαρακτηριστικό, είναι το χαρακτηριστικό
που έχουµε πολλές φορές, αλλά πια δεν κρύβεται ο πραγµατικός
σας εαυτός, που είναι αυτό το βασικό στοιχείο της πολιτικής σας,
που είναι η ταξική µεροληψία, ότι δουλεύετε κυριολεκτικά για
τους λίγους και αδιαφορείτε για τους πολλούς. Η πεµπτουσία
του εργασιακού νοµοσχεδίου, που θα µπει την άλλη εβδοµάδα
στη Βουλή, αυτή είναι ουσιαστικά και ήδη έχει τεκµηριωθεί. Δεν
πιστοποιείται µόνο από το γεγονός της σηµερινής απεργίας και
τις κινητοποιήσεις. Κι όλες οι καταγραφές που γίνονται και οι
έρευνες της κοινής γνώµης αυτό το πιστοποιούν, κύριε Βορίδη.
Πιστεύω να το ξέρετε και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων
τοποθετείται εντελώς αρνητικά απέναντι στο νοµοσχέδιο του κ.
Χατζηδάκη.
Είναι, όµως, και αυτό το άλλο θέµα που έγινε αυτές τις µέρες
µε τις αντικειµενικές αξίες. Είναι δυνατόν το 2021, που ακολούθησε το 2020, µια χρονιά µε τη µεγαλύτερη ύφεση που γνώρισε
η ελληνική οικονοµία, να έρχεται η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να ρηµάζει τις λαϊκές συνοικίες, τα λαϊκά νοικοκυριά,
τα µικροµεσαία νοικοκυριά, τις λαϊκές περιοχές της χώρας, όπως
είναι, για παράδειγµα, η Β’ Πειραιά;
Ανεβάζουν τις αντικειµενικές αξίες -κύριοι συνάδελφοι, δεν
ξέρω πόσοι από εσάς έχετε προλάβει να το δείτε- στο Πέραµα
και στο Κερατσίνι 40%, στη Νίκαια και στον Κορυδαλλό από 20%.
Την ίδια ώρα, βέβαια, που σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Κηφισιά,
το Ψυχικό, η Φιλοθέη, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αντικειµενικές πέφτουν. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο Πέραµα και
στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα και στη Νίκαια και στον Κορυδαλλό και τη Σαλαµίνα και εν µέσω οικονοµικής ύφεσης να λες
ως Κυβέρνηση ότι ανεβάζω τις αντικειµενικές αξίες από 15% ως
40%;
Εάν αυτό δεν είναι ο ορισµός µιας σκληρής ταξικά δεξιάς Κυβέρνησης, µε συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά τότε τι είναι; Και εδώ
είναι µετρήσιµα αυτά που λέµε. Δεν είναι ανταλλαγή ιδεολογικών
και πολιτικών πεποιθήσεων. Εδώ λέµε ότι ο κάτοικος του Περάµατος θα πρέπει να κληθεί να πληρώσει 40% περισσότερο, να
επιβαρυνθεί η αξία του και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεν είναι
µόνο ο ΕΝΦΙΑ κ.ο.κ.. Μέχρι τα επιδόµατα επηρεάζονται από τις
αντικειµενικές αξίες, µε βάση τις οποίες κάνει φορολογική δήλωση ο κάτοικος µιας τέτοιας περιοχής.
Και τρίτο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω. Είναι
αυτό το στοιχείο, που είπα στην αρχή, του πραγµατικού εαυτού
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι το ψέµα. Έχει ξεκινήσει
η δηµόσια συζήτηση, έχει ξεκινήσει και η συζήτηση στην επιτροπή. Εµείς ως κόµµα, αλλά και όλη η Αντιπολίτευση, όλα τα
συνδικάτα, η κοινωνία, είπαµε προηγουµένως, και η πλειοψηφία
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των πολιτών έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά στο νοµοσχέδιο.
Έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, πολλές φορές τον Υπουργό σας, τον κ. Χατζηδάκη, να
υπερασπίζεται το νοµοσχέδιο και πολλοί από εσάς και στις τηλεοπτικές εκποµπές. Με κάποιους έχει τύχει να συζητήσω και εγώ
το θέµα αυτό. Έχετε, λοιπόν, ακούσει τον κ. Χατζηδάκη να λέει ότι
δεν καταργείται το οκτάωρο, δεν µειώνονται οι µισθοί, δεν καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις, δεν καθιερώνεται η µορφή της
ατοµικής σύµβασης ως κυρίαρχη µορφή, δεν, δεν, δεν.
Και έχετε ακούσει, επίσης, τον κ. Χατζηδάκη, όταν κατηγορείται ότι έχει καταργήσει το ΣΕΠΕ, τους ελέγχους στους εργασιακούς χώρους, να λέει: «Τι λέτε; Το ΣΕΠΕ; Το αναβαθµίζουµε και
το κάνω», λέει ο κ. Χατζηδάκης, «και ανεξάρτητη αρχή.». Έτσι
δεν είναι; Πόσες φορές το έχει πει; Και στα non papers που σας
έχει µοιράσει το κόµµα σας, είµαι 100% βέβαιος και εγώ προσωπικά, ότι θα το έχετε δει ως ένα από τα βασικά επιχειρήµατα που
πρέπει να επικαλείστε. Είναι αλήθεια αυτό; Είναι αλήθεια. Μάλιστα.
Άρα αυτό που λέω εγώ, ότι το ψέµα χαρακτηρίζει τον πραγµατικό εαυτό αυτής της Κυβέρνησης, δεν είναι αλήθεια.
Πάµε, λοιπόν, τώρα να δούµε τώρα ποιος λέει αλήθεια και
ποιος ψέµατα, κύριε Βορίδη.
Στο άρθρο 110 -και είναι συναφές µε εσάς, γι’ αυτό το αναφέρω σήµερα και όχι την ερχόµενη εβδοµάδα, είναι συναφές µε
το ζήτηµα ευρύτερα του ρόλου που έχει να παίξει το Υπουργείο
Εσωτερικών- θεσπίζει ο κ. Χατζηδάκης, σας εισηγείται να ψηφίσετε την ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, και λέει ότι το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΠΕ, η σύνθεσή
του, τα µέλη του θα αποφασίζονται από µια πενταµελή επιτροπή.
Ποια θα είναι αυτή πενταµελής επιτροπή; Ανεξάρτητη. Πρώτον, λέει, από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Εντάξει; Εντάξει. Δεύτερον, από τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εντάξει; Να πω εγώ εντάξει. Τρίτον,
από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εντάξει; Βεβαίως όχι εντάξει, διότι ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας -στον υπηρεσιακό είπαµε
να πούµε εντάξει- είναι πολιτικό πρόσωπο. Το ξέρετε και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Διορίζεται όχι από τη δική σας Κυβέρνηση, αλλά από όλες τις κυβερνήσεις µε κοµµατικά κυβερνητικά
κριτήρια, µε πολιτικά κριτήρια. Άρα ο τρίτος είναι πολιτικό προσωπικό. Ο τέταρτος ποιος είναι; Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής. Θα το αφήσω τελευταίο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Και ο πέµπτος ποιος είναι; Ένα µέλος διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού, ένας πανεπιστηµιακός δηλαδή,
που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Άρα είναι ένας άνθρωπος στους πέντε, που µαζί µε
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας είναι πολιτική
επιλογή του Υπουργού, προσωπική, κοµµατική, πολιτική επιλογή.
Θα πάρει έναν πανεπιστηµιακό της αρεσκείας του και θα τον
βάλει σε αυτή την πενταµελή επιτροπή.
Πάµε να δούµε τώρα ποιος είναι ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, τι ρόλο παίζει, αν αυτός, µε την παρουσία του, σπρώχνει και γέρνει αυτή την επιτροπή που θα αποφασίσει τη σύνθεση και τη στελέχωση του νέου ΣΕΠΕ, της δήθεν
ανεξάρτητης αρχής του κ. Χατζηδάκη, αν αυτός είναι αυτός που
θα γείρει προς την αξιοκρατία ή προς την αναξιοκρατία και τον
κοµµατισµό, προς την ανεξαρτησία ή προς την εξάρτηση του
νέου ΣΕΠΕ από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά δηµοσίευµα µε τίτλο -δεν θα
σταθώ σε αυτό, απλώς το αναφέρω µιας που το βρήκαν οι συνεργάτιδές µου- «Κοµµατικό και εργοδοτικό πραξικόπηµα στην
ΟΚΕ», µε ηµεροµηνία 28-1-2021. Ποιος είναι σήµερα ο Πρόεδρος
της ΟΚΕ, που θα είναι ο πέµπτος που θα κρίνει την ανεξαρτησία
ή την εξάρτηση, τη χειραγώγηση ή όχι από την Κυβέρνηση του
νέου ΣΕΠΕ; Είναι ο κ. Γιάννης Πάιδας, αν διαβάζω καλά το όνοµά
του. Ποιος είναι ο κ. Γιάννης Πάιδας, το πέµπτο µέλος της επιτροπής που θα στήσει το ανεξάρτητο ΣΕΠΕ; Υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Βορίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Πρώην Πρόεδρος της
ΑΔΕΔΥ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ναι, πρώην Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και
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υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας δηµοκρατίας είναι ο Πρόεδρος της ΟΚΕ. Εξ ου και το δηµοσίευµα περί πραξικοπήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποια σύνθεση φτιάχνει, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης για να επιλεγεί η νέα ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής του ΣΕΠΕ; Μία σκληρή
τριάδα στους πέντε, κοµµατικά και κυβερνητικά ελεγχόµενη, που
όχι µόνο ανεξάρτητη αρχή δεν θα δηµιουργήσει, αλλά θα διαιωνίσει τη µεγάλη παθογένεια του ελληνικού κράτους, που δεν είναι
τίποτα παραπάνω από τον κοµµατισµό. Και αν µεν δεν έλεγε τίποτα και ποιούσε την νήσσαν, ποιούσε την νήσσαν. Έχει, όµως,
το θράσος να βγαίνει στα κανάλια -δεν ντρέπεται λίγο;- και να
φλοµώνει τον ελληνικό λαό µε το ψέµα ότι στήνει ανεξάρτητη
αρχή µε τρεις στους πέντε που θα ελέγχει ο ίδιος, γιατί θα είναι
κοµµατικά στελέχη και µέλη της Νέας Δηµοκρατίας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ντρέπεται λίγο ο κ. Κωστής Χατζηδάκης πια µε τα ψέµατά
του;
Ο Κωστής Χατζηδάκης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
τόση σχέση µε την αλήθεια όση σχέση έχει µε τη µουσική του
Μάνου Χατζιδάκι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κάθε φορά αυτό
θα γίνεται; Εσάς δεν σας πέφτει λόγος. Υπάρχει Προεδρείο,
κύριε Πολάκη. Ξέρουµε να διευθύνουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν υπάρχει προσωπικό τώρα, κύριε Μπουκώρο. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θέλετε να κάνετε σχόλιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μήπως θέλει να µιλήσει ο Υπουργός
νωρίτερα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο Κανονισµός πού το λέει αυτό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Μπουκώρο, σας παρακαλώ. Θα απαντήσει ο Υπουργός.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τι να σας πω
τώρα, κύριε Πολάκη; Από ασχετοσύνη σε ασχετοσύνη είστε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακαλώ, κύριε Μπουκώρο, δίνω τον λόγο στον
Υπουργό. Θα κάνετε διάλογο τώρα; Εσείς είστε πάντοτε ήρεµος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ήρεµος είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Με αυτά
που ακούει, νοµίζω ότι είναι αρκετά ήρεµος. Εγώ τον κατανοώ
πάντως.
Το πρώτο το οποίο θέλω να επισηµάνω είναι το εξής, κύριε
Πρόεδρε: Αυτά συµβαίνουν όταν, βεβαίως, κάποιος δεν θέλει να
συζητήσει για αυτό που συζητούµε, αλλά θέλει να συζητήσει για
κάτι άλλο. Και θέλει να κάνει και προσωπικές επιθέσεις ο κ. Ραγκούσης σε απολειπόµενο Υπουργό, ο οποίος δεν είναι εδώ για
να του απαντήσει, το οποίο, κατά τη γνώµη µου, είναι ο ορισµός
της πολιτικής δειλίας και απρέπειας και την ώρα που υπάρχει η
δυνατότητα, όπως αντιλαµβάνεστε, όλα αυτά να συζητηθούν σε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο ήδη συζητείται στις επιτροπές.
Όµως, αφού µε βάζετε σε αυτή τη θέση -µε βάζετε τώρα, κύριε
Ραγκούση, στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, την οποία
δεν έχω-, θα απαντήσω ως προς τα τελευταία. Δεν θα ανοίξω τη
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συζήτηση, όπως αντιλαµβάνεστε, για όλο το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας. Ελπίζω ότι θα µπορέσω να έρθω να τοποθετηθώ για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας όταν θα
γίνει η συζήτηση κανονικά. Θα απαντήσω, λοιπόν, µόνο ως προς
το τελευταίο, επειδή λέτε για τα ψέµατα και την ντροπή που πρέπει να φέρει ο Κωστής Χατζηδάκης. Μάλιστα! Να το βάλουµε στο
πλαίσιο της συζήτησης που ανοίξατε; Ποιο είναι ένα από τα βασικά σας επιχειρήµατα; Όλα αυτά που έρχονται, ανεξαρτήτως
του αν είναι σωστά ή όχι, είναι επικίνδυνα για τους εργαζόµενους, γιατί θα καταστρατηγηθούν από κακούς εργοδότες. Είναι
ένα από τα επιχειρήµατά σας.
Ανοίγουν, λοιπόν, την κερκόπορτα, ώστε ανεξαρτήτως του αν
οι ρυθµίσεις αυτές κρίνονται σωστές ή όχι για τους εργαζόµενους, πάντως θα καταστρατηγηθούν. Όταν, λοιπόν, κάποιος σάς
απαντά ότι «ξέρετε, όµως, τότε η συζήτηση µετακινείται και γίνεται µια συζήτηση ελέγχου, του αποτελεσµατικού ελέγχου της
εφαρµογής του νόµου και εποµένως ικανών ελεγκτικών αρχών»
και άρα τοποθετείται η συζήτηση στην Επιθεώρηση Εργασίας,
απαντάτε: «Ναι, αλλά µια ταξικά µεροληπτική Κυβέρνηση, όπως
είναι η δική σας, ελέγχει την Επιθεώρηση Εργασίας και δεν την
αφήνει να κάνει τη δουλειά της, γιατί προστατεύει τους εργοδότες εναντίον των εργαζοµένων.».
Αφήνω το προσβλητικό για τους επιθεωρητές εργασίας.
Αφήνω την προσβολή για ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά στην υπηρεσία τους. Έρχεται, λοιπόν, εδώ ο Χατζηδάκης
και σας λέει: «Μα εγώ θέλω να οπλίσω µε λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία αυτή την αρχή, αυτό το σώµα, ώστε να φύγει
από τον ασφυκτικό δικό µου πολιτικό έλεγχο.». Προσέξτε, σας
λέει αυτό. Τι του απαντάτε εσείς; «Α, είναι υποκριτικό.». Γιατί είναι
υποκριτικό; Διότι θα βάζει διοίκηση αυτού του σώµατος ένα πενταµελές συµβούλιο, στο οποίο θα είναι ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ,
που κάτι θα ψηφίζει και θα γνωστοποιείται αυτό που ψηφίζει,
είναι ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας, που κάτι θα ψηφίζει και θα
γνωστοποιείται αυτό που ψηφίζει, και είναι -λέτε- και ο Πρόεδρος
της ΟΚΕ, που τώρα είναι ο Γιάννης Πάιδας και αύριο δεν ξέρω
ποιος θα είναι. Όταν, δηλαδή, ήταν κάποιος ο οποίος ήταν, παραδείγµατος χάριν, πριν από τον Γιάννη Πάιδα, που ήταν γνωστό
πρόσωπο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ήταν καλή η ΟΚΕ; Τώρα που
πήγε ο Πάιδας είναι κακή η ΟΚΕ;
Ο δε Πάιδας, ναι, βεβαίως είναι στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ταυτοχρόνως έχει υπάρξει Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ,
αυτή τη στιγµή είναι Πρόεδρος της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και, επειδή κάνετε και µειωτικές αναφορές σε επίπεδο
προσώπων, γιατί είπατε κάτι για κοµµατικά πραξικοπήµατα, δεν
σας έχουν ενηµερώσει ότι η υπόθεση αυτή κρίθηκε δικαστικά και
επικυρώθηκε η εκλογή του Πάιδα στην ΟΚΕ µε δικαστική απόφαση;
Άρα, λοιπόν, τι λέτε στην πραγµατικότητα; Πηγαίνουµε σε ένα
σώµα µε πολύ µεγαλύτερη ανεξαρτησία…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Α, εσάς
δεν σας αρέσει. Θέλετε να µείνει στον Υπουργό. Ε, αποφασίστε
τώρα τι θέλετε να κάνουµε.
Πείτε µας και πού ακριβώς είναι το ψέµα το οποίο σάς είπε ο
Χατζηδάκης, που δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί το νοµοθέτηµά του και τον εαυτό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Ραγκούση,
µπορείτε να µιλήσετε µόνο κατά το σκέλος που δεν απέδωσε
καλά αυτά που είπατε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είναι θετική η αυστηρότητα µε την
οποία, όσον αφορά την τήρηση του Κανονισµού, έχετε ανέβει
σήµερα στην Έδρα. Μακάρι να είστε και το επόµενο διάστηµα
έτσι. Συµβαίνουν αυτά.
Κύριε Βορίδη, είδατε πόσο πολύ ισχύει το «ενός κακού µύρια
έπονται». Τι θέλετε κι εσείς τώρα να πάτε να υπερασπιστείτε µία
πολιτική θέση της Κυβέρνησής σας που λέει ότι ιδρύει το ΣΕΠΕ
για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη αρχή και επιβεβαιώνεται από
αυτό το Βήµα, χωρίς εσείς να έχετε την παραµικρή δυνατότητα
αυτό να το διαψεύσετε, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ψέµα; Διότι
αυτό το οποίο στήνεται προκύπτει από µία πενταµελή επιτροπή,
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τριών µελών µέσα στα πέντε που ορίζει ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης
και ο όποιος κ. Χατζηδάκης. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη αρχή,
κύριε Βορίδη και άρα λέει ο κ. Χατζηδάκης -αλλά πια το γενικεύω- λέτε, κύριε Βορίδη, ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Γιατί η µόνη περίπτωση να µη λέγατε ψέµατα ήταν να αποδεικνύατε κάτι άλλο από αυτό το οποίο γράφει το σχέδιο νόµου.
Αλλά δεν µπορείτε, γιατί οι τρεις στους πέντε είναι κοµµατικά
επιλεγµένοι. Άρα αυτό που θα παραχθεί από τις αποφάσεις τους
δεν θα είναι ανεξάρτητη αρχή. Θα είναι µια κοµµατική αρχή, δοσµένη στην υπηρεσία της εργοδοσίας, γιατί εκεί είστε και εσείς
ως Κυβέρνηση δοσµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Λοιπόν, ακούστε,
κύριε Μπουκώρο, για να το ξεκαθαρίσουµε το θέµα. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µπορείτε να συγκεντρώνετε και σηµειώνετε ό,τι λένε οι Βουλευτές και να απαντάτε συνολικά. Αυτό
αφορά όλους. Δεν γίνεται καθένας που µιλάει να απαντάµε.
Η περίπτωση του κ. Ραγκούση είναι διαφορετική, διότι δίνει διευκρίνιση σε αυτά που είπε. Ζητά τον λόγο σύµφωνα µε το
άρθρο 68.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αυτό δεν έχει να κάνει µε την πρόβλεψη στον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κατ’ εξαίρεση
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά µην το κάνουµε αυτό το
πράγµα. Έχουν δικαιώµατα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
αλλά σας είπα, υπάρχει ένα όριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μην αντιδικήσουµε για τον Κανονισµό. Θεωρώ ότι τον γνωρίζετε καλύτερα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν δεν έχει προηγηθεί οµιλία του Προέδρου του
κόµµατος, είναι γνωστό ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
έχει δικαίωµα δευτερολογίας.
Εγώ λαµβάνω ως θετική την τοποθέτηση του κ. Ραγκούση σε
ό,τι αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Πραγµατικά δεν
υπήρχε κριτική. Θέλω να σταθώ σε κάτι µε το οποίο ξεκίνησε την
οµιλία του και τη δόµησε εκεί καλύτερα, «όταν δεν έχει στοιχεία
η Κυβέρνηση, να µη µιλάει, να σιωπά».
Κατ’ αρχάς, καµµία παράταξη δεν σιωπά στο Κοινοβούλιο.
Όλες έχουν το δικαίωµα του λόγου και είναι το δηµοκρατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Το στοιχείο, αγαπητέ κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, είναι ότι ήρθε
ο Υπουργός Υγείας σας εδώ µε αφορµή ένα νοµοσχέδιο που δεν
έχει να κάνει µε την πανδηµική κρίση και µίλησε για την πανδηµική κρίση. Το ίδιο κάνατε και εσείς, το ίδιο λάθος διαπράξατε.
Βεβαίως σας απάντησε ο κύριος Υπουργός αναλυτικότατα.
Ήρθατε εδώ και δεν είχατε καµµία κριτική για το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για την εξ αποστάσεως εργασία και αναφερθήκατε στο εργασιακό νοµοσχέδιο, που συζητείται αυτές τις
µέρες στις επιτροπές της Βουλής και θα έρθει στην Ολοµέλεια
την ερχόµενη εβδοµάδα. Ξέρετε, πολλές φορές οι µισές αλήθειες είναι χειρότερες και από τα ψέµατα και εξαρτάται τι είδους
στοιχεία επικαλείται κανείς. Αν τα στοιχεία είναι διαµορφωµένα
κατά την προτίµησή µας, δεν οδηγούν σε ένα αποτέλεσµα αληθινό. Αυτό συνέβη και µε τον Πρόεδρο της Κοινωνικής και Οικονοµικής Επιτροπής. Είναι ένα κοµµατικό στέλεχος; Διορίζεται
από τον Υπουργό; Θα είναι πάντα ο ίδιος; Είναι ένα αξίωµα αντιπροσωπευτικό, αιρετό. Κατά συνέπεια, το «τρεις κλειδωµένοι»
που λέτε δεν ισχύει σε καµµία περίπτωση.
Άρα προτιµάτε εσείς το ΣΕΠΕ να είναι κάτω από τον απόλυτο
έλεγχο του Υπουργού, όπως σας είπε και ο κ. Βορίδης. Ξεκινώντας, λοιπόν, από µια λαθεµένη αφετηρία, καταλήγουµε σε λαθεµένα συµπεράσµατα.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την
ανοχή σας, θα σας έλεγα ότι δεν είναι ούτε το εργασιακό νοµοσχέδιο προνοµιακό πεδίο για τον ΣΥΡΙΖΑ και θα το δείτε την ερχόµενη εβδοµάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά ο κ. Δερµεντζόπουλος.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αλήθεια είναι
ότι συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο και δεν το λέει ο
κ. Βορίδης, το λέει η ελληνική κοινωνία. Το λένε οι εργαζόµενοι,
το λένε οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το λένε οι ιδιωτικοί φορείς και ακόµα και ο ΣΕΤΕ, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, ένας
εξαιρετικός οργανισµός, ένας κοινωνικός εταίρος, µια ανεξάρτητη αρχή που παράγει πολιτική για τον τουρισµό και συνεργάστηκε και µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάζεται και µε την
Κυβέρνηση τη δική µας και θα συνεργαστεί και µε τις κυβερνήσεις τις επόµενες. Γιατί έχει αποτυπώσει µε τη δράση του πολιτικές σηµαντικές για την επόµενη µέρα.
Άρα εµείς ας µείνουµε στο θεσµικό πλαίσιο που εισηγείται το
Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι πολύ σηµαντικό και µάλιστα
το καθιστά εξαιρετικά επίκαιρο. Ο κ. Κοτρωνιάς, ένας εξαιρετικά
έµπειρος πολιτικός και εξαιρετικός αυτοδιοικητικός για χρόνια,
εισηγήθηκε το νοµοσχέδιο και αποτύπωσε τα πολύ σηµαντικά
στοιχεία που έχει. Ο κ. Μπουκώρος επίσης, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, πολλές φορές διάνθισε τη συζήτηση µε επιχειρήµατα, προκειµένου να αµβλυνθούν οι εντυπώσεις.
Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι εντυπώσεις στην ελληνική κοινωνία είναι ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι πλέον
δεδοµένος, σηµαντικός και χρήσιµος για τη δηµόσια διοίκηση,
κυρίως για τον πολίτη.
Αν το συνειδητοποιήσουµε, τότε θα πιστέψουµε ότι αυτή η
προσπάθεια της µεταρρύθµισης του Υπουργείου Εσωτερικών
που ενάγεται στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των πολιτών µέσα
από τη συνεργασία των δοµών δηµόσιας διοίκησης είναι προτεραιότητα για όλους µας. Μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η
χρήση νέων τεχνολογιών βελτιώνονται οι εργασιακές συνθήκες
των εργαζοµένων στο δηµόσιο, αλλά κυρίως βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Και απ’ αυτή τη σκοπιά, κύριε Βορίδη, επιτρέψτε µου να σας συγχαρώ εσάς, συνολικά τους συνεργάτες
σας, τη Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τα στελέχη
του Υπουργείου, γιατί τολµούν να αφουγκραστούν την κοινωνία
και να αποδώσουν αυτό που χρειάζεται σήµερα ο πολίτης.
Η πανδηµία έφερε αναγκαστικά κάποιες αλλαγές στην τοπική
διακυβέρνηση, στην υπερτοπική, αλλά και την κεντρική κυβέρνηση. Κυρίως όµως έφερε πιο κοντά τις αλλαγές που έχει ανάγκη
ο πολίτης. Πολλές υπηρεσίες του δηµοσίου αναγκάστηκαν για
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας να εξυπηρετούνται και
να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά και από απόσταση τους πολίτες.
Οι αλλαγές αυτές έχουν νοµοτελειακή διάσταση. Η τηλεργασία -ευτυχώς για τους περισσότερους, δυστυχώς για κάποιους
ενδεχόµενα- ήρθε για να µείνει και θα µείνει για τα επόµενα χρόνια. Μάλιστα, διαβάζοντας αναφορές στον διεθνή Τύπο αλλά και
αναφορές ανθρώπων έµπειρων, που µετασχηµατίζουν πολιτικές
και για τον τουρισµό, διαπιστώνεται ότι θεωρούν προτεραιότητα
την τηλεργασία, αφού µπορούν και στο εξωτερικό να δουλέψουν. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι αυτή την πτυχή για τη
χώρα µας τη θέτουµε ως προτεραιότητα, αφού µπορούν από το
εξωτερικό, από την Ευρώπη, από την Αµερική να έρχονται, να
µένουν και να δουλεύουν. Άρα είναι αναφορά της παγκόσµιας
κοινότητας ότι αποτελεί πλέον ανάγκη η τηλεργασία για την ίδια
την εργασία. Θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο του διοικητικού µοντέλου κάθε φορέα του δηµοσίου. Γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η δηµιουργία ενός θεσµικού και ρυθµιστικού
πλαισίου για την εφαρµογή της τηλεργασίας στο δηµόσιο.
Παρακολούθησα µε ενδιαφέρον τη συζήτηση στις επιτροπές,
αλλά κυρίως τις αναφορές των πολιτών που κατέθεσαν στη διαβούλευση. Υπάρχει µια κριτική που θεωρώ καλόπιστη από τους
πολιτικούς φορείς αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους, από
τους ίδιους τους πολίτες. Αξίζει, όµως, να σταθούµε σε αυτές.
Οι αναφορές είναι εξαιρετικές γι’ αυτή την προσπάθεια. Αυτόν
τον σκοπό υπηρετεί το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε από το
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο συνιστά έναν καταστατικό
χάρτη για το µοντέλο λειτουργίας της τηλεργασίας αλλά και για
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Μιας που µιλάµε για δικαιώµατα, οι ενστάσεις που διατυπώνονται από κάποιους παραπέµπουν περισσότερο σε ένα διαρκές
φοβικό σύνδροµο απέναντι σε κάθε αλλαγή και µεταρρύθµιση,
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παρά σε τεκµηριωµένες απόψεις και αντιλήψεις. Άλλωστε, περισσεύουν η κινδυνολογία, τα fake news και η προσπάθεια αποδόµησης κάθε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Και αυτές τις
βάζουν σε παρένθεση ,όπως βάζουν και τις µεµονωµένες φωνές
από την Αντιπολίτευση. Γιατί ενσυνείδητα οι περισσότεροι από
τους συναδέλφους απ’ όλες τις πτέρυγες κατέθεσαν εδώ στοιχεία που συνθέτουν τις σκέψεις του νοµοθέτη. Αυτό που πρέπει
να καταστεί σαφές για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και την
τηλεργασία είναι ότι επτά σηµεία τεκµηριώνουν την ανάγκη αλλά
και τη σηµαντικότητα αυτού του νοµοσχεδίου. Επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα να τα καταθέσω.
Πρώτον, η τηλεργασία είναι οικειοθελής σε περίοδο κανονικότητας. Δεν εξαναγκάζει κανέναν να µπει στη διαδικασία της τηλεργασίας, άρα εξαρτάται από τον ίδιο τον υπάλληλο κάθε
φορέα του δηµοσίου αν θα επιλέξει αυτή τη µορφή εργασίας.
Φυσικά, αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, όπως ζούµε τώρα,
όπως αυτές που ζήσαµε και το προηγούµενο διάστηµα κυρίως
στη διαχείριση της πανδηµίας, δεν πιστεύω ότι υπάρχει εχέφρων
άνθρωπος που αρνείται την ανάγκη της τηλεργασίας.
Από την άλλη, διαπιστώνει κανείς ότι έχει το ίδιο δικαίωµα κάθε
εργαζόµενος ή στέλεχος της δηµόσιας διοίκησης στην τηλεργασία και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπαλλήλους που εκτελούν
τα καθήκοντά τους µε φυσική παρουσία στην υπηρεσία. Η τηλεργασία θα πραγµατοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας
του φορέα της υπηρεσίας και φυσικά η αρχή της ισότητας και
της ισονοµίας είναι αδιαπραγµάτευτη.
Τρίτον, στο κανονιστικό πλαίσιο για την εργασία εντάσσονται
όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου, αλλά
και οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο.
Η µόνη εξαίρεση αφορά στους εκπαιδευτικούς που είναι σε
άλλες δοµές στις βαθµίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τέταρτο σηµείο είναι ότι η υπηρεσία και ο φορέας του δηµοσίου παρέχει ασφάλεια. Το τονίζω αυτό. Διασφαλίζει στο µέγιστο
επίπεδο την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, για τα οποία πολύς λόγος γίνεται, κατά τη διάρκεια της
τηλεργασίας. Επιπρόσθετα, και το τονίζω αυτό, κύριε Πρόεδρε,
έχει την ευθύνη για το τεχνικό και λειτουργικό σκέλος, αφού
οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς αποµακρυσµένης πρόσβασης των εργαζοµένων στα πληροφοριακά
συστήµατα της υπηρεσίας ή του φορέα. Θα υπάρχει σύνδεση
µέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου, µε κρυπτογραφηµένη και προστατευµένη δροµολόγηση δεδοµένων. Παράλληλα, προµηθεύει
στο στέλεχος ή τον υπάλληλο της δηµόσιας δοµής κατάλληλο
εξοπλισµό για να εργαστεί.
Δύο αναφορές µόνο, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου ένα λεπτό
περισσότερο.
Δεν επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων λήψης καταγραφής για
τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της
τηλεργασίας. Έτσι δίνεται µια απάντηση στις φωνές που λένε ότι
θα εποπτεύεται, θα υπάρχει µια παράλληλη διαδροµή στη σχέση
εργασίας εργοδότη-εργαζόµενου και όλα τα συναφή που ακούσαµε το προηγούµενο διάστηµα από µερίδα του πολιτικού κόσµου. Καθορίζεται µάλιστα µε απόλυτη σαφήνεια ότι, αν υπάρχει
πρόσβαση αυτών των δεδοµένων, τότε η τηλεργασία ή σταµατά
ή δεν αρχίζει καθόλου.
Έκτον, καθορίζονται χρονικά όρια της συνεργασίας µε µάξιµουµ σαράντα τέσσερις εργάσιµες ηµέρες ανά ηµερολογιακό
έτος. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, πέραν του ότι δεν θα υπερβαίνει
το 25% του συνόλου των υπαλλήλων της συγκεκριµένης διεύθυνσης, είναι σηµαντικό να πούµε ότι οι εργαζόµενοι του δηµοσίου που θα επιλέξουν να ενταχθούν στην τηλεργασία θα
ενηµερώνονται εγγράφως εν είδει δέσµευσης της υπηρεσίας ή
του φορέα στον οποίο ανήκουν για τα εξής δεδοµένα: τόπος,
σκοπός, εξοπλισµός, κανόνες ασφαλείας, αλλά και η παράµετρος της αξιολόγησης.
Υπάρχει σήµερα, κύριε Πρόεδρε, κάποιος στην ελληνική κοινωνία που δεν πιστεύει στην αποτίµηση του έργου, της προσπάθειας; Μόνο κακοπροαίρετα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης ή
ελάχιστοι πολίτες -εγώ δεν έχω συναντήσει- δεν θέλουν να αποδώσουµε τα εύσηµα σ’ αυτούς που επιχειρούν, εργάζονται και
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έχουν αποτέλεσµα, παρά µόνο αυτοί οι οποίοι µόνο µε λαϊκισµό
εκφράζουν την αντίθεσή τους για την αξιολόγηση.
Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουµε όλοι είναι ότι ήρθε η
στιγµή να προχωρήσουµε µπροστά. Γι’ αυτό καλώ το σύνολο των
συναδέλφων Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου αυτή την
ευκαιρία για µεταρρύθµιση να µην τη χάσουµε. Σας καλώ να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Χρήστος Δερµεντζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει
τον λόγο. Αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει η κ. Αναστασία Γκαρά
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα εστιάσω στο σηµερινό
σχέδιο νόµου, µιας και τα εργασιακά θα τα πούµε την επόµενη
εβδοµάδα. Με το σηµερινό, λοιπόν, υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
η Κυβέρνησή µας συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης. Η πανδηµία και η έξαρσή της
δηµιούργησε ή καλύτερα αποτέλεσε µια αφορµή και προκάλεσε
µια αναγκαιότητα που έπρεπε να επιλυθεί εδώ και καιρό. Να προσαρµοστεί, δηλαδή, το ελληνικό δηµόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα, που θα εξυπηρετούν
καλύτερα και πιο άµεσα τους πολίτες, που θα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόµενους, ενισχύοντας
την αυτονοµία τους στην οργάνωση της εργασίας τους ή ακόµα
καλύτερα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ισορροπήσουν αρτιότερα την επαγγελµατική και κοινωνική ζωή τους, εξοικονοµώντας
παράλληλα και πόρους στο δηµόσιο.
Διαµορφώνουµε, λοιπόν, σήµερα το κατάλληλο νοµοθετικό
πλαίσιο για την αποτελεσµατική εφαρµογή της τηλεργασίας στις
δηµόσιες υπηρεσίες. Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα και για τον φορέα και για τον
τηλεργαζόµενο. Είναι υποχρεωτική µόνο εφόσον το ζητήσει η
ίδια η υπηρεσία. Πότε συµβαίνει αυτό; Αυτό συµβαίνει σε περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας και έκτακτων συνθηκών.
Περιπτώσεις, δηλαδή, καταστάσεων όπως αυτή που βιώνουµε
µε την πανδηµία του κορωνοϊού.
Οι τηλεργαζόµενοι και οι υπάλληλοι που εργάζονται µε φυσική
παρουσία έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Προβλέπεται, δηλαδή, ίση µεταχείριση, µιας και µισθοί και ωράρια δεν επηρεάζονται.
Επίσης, καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα και οι λεπτοµέρειες
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων τους, όπως και
ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής των τηλεργαζόµενων. Από απόσταση και για κάθε τρίµηνο µπορεί να εργαστεί έως το 25% των
υπαλλήλων της διεύθυνσης ή του εκάστοτε τµήµατος του φορέα.
Υπό συγκεκριµένες συνθήκες, βέβαια, αυτό µπορεί να φτάσει και
το 50% . Η τηλεργασία αποκλείεται το διάστηµα από 15 Ιουλίου
έως 31 Αυγούστου και παρέχεται σε καθορισµένες ηµέρες ανά
βδοµάδα. Δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα τέσσερις ανά
ηµερολογιακό έτος και υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέσα σε διάστηµα τριών µηνών. Επίσης, µπορεί να λάβει τόπο από οποιονδήποτε σταθερό χώρο στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και όσον αφορά τον εξοπλισµό, αυτός παρέχεται από
την υπηρεσία, η οποία καλύπτει και τα έξοδα συντήρησης και
αναβάθµισής του.
Η διαδικασία, λοιπόν, είναι πολύ απλή. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηµα στον προϊστάµενο της διεύθυνσης που αναφέρει
συγκεκριµένα τον αριθµό ηµερών και το διάστηµα που θέλει να
εργαστεί από απόσταση, όπως και τη διεύθυνση από όπου επιθυµεί να το πράξει. Έπειτα, και µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν φυσικά και τις υπηρεσιακές ανάγκες και
την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, ο παραλήπτης του αιτήµατος καλείται
και είναι υποχρεωµένος να απαντήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λογικό οτιδήποτε παρουσιάζεται ή θεσπίζεται για πρώτη φορά να προκαλεί µια ανασφάλεια. Ακόµα περισσότερο όταν αυτό εισχωρεί στη ζωή µας υπό
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αντίξοες συνθήκες, σε µια περίοδο, όπως αυτή η οποία περάσαµε αβεβαιότητας, µια περίοδο µε υγειονοµικούς κινδύνους, µε
οικονοµικές επιπτώσεις και ειδικά σε µια χώρα που άργησε,
άλλοι µπορούν να πουν και αρνήθηκε, σε πολλούς τοµείς να συµβαδίσει µε το παγκόσµιο γίγνεσθαι.
Η χώρα µας, λοιπόν, σήµερα καταλαµβάνει τη δέκατη όγδοη
θέση στην Ευρώπη στη λίστα µε τους τακτικά τηλεργαζόµενους.
Προφανώς και είναι πολλές αυτές οι προκλήσεις και οι δυσκολίες
που θα κληθούν και οι υπηρεσίες και οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν, δυσκολίες ακόµη και στο πώς να εµπεδωθεί η κουλτούρα της εργασίας από το σπίτι. Θα απαιτηθεί σίγουρα η
απαιτούµενη κατάρτιση των υπαλλήλων, όπως και το να διαφυλαχθεί η διατήρηση του οµαδικού κλίµατος που υπάρχει στις
υπηρεσίες. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει προσοχή σε ζητήµατα
διαχείρισης προσωπικού ή ορθής οργάνωσης εργασίας.
Αυτές βέβαια είναι κάποιες από τις προκλήσεις στις οποίες θα
κληθούν όλοι να αντεπεξέλθουν. Το θέµα είναι πώς θα µετατρέψουµε σήµερα την όποια αβεβαιότητα, την όποια ανησυχία σε
µια ευκαιρία, µια ευκαιρία, µια δυνατότητα να καλύψουµε γρήγορα την απόσταση που είχαµε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια να
δηµιουργηθεί σε σχέση µε άλλες χώρες, δηλαδή να προχωρήσουµε σε αυτές τις διαρθρωτικές κινήσεις που έπρεπε να συµβούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η δυνατότητα της εργασίας από το σπίτι, δηλαδή η τηλεργασία, είναι µια τέτοια κίνηση. Μπορεί να προήλθε από ανάγκη, το
πώς, όµως, θα οριοθετηθεί και το πώς θα εξελιχθεί είναι κάτι που
επαφίεται σε εµάς. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι καθήκον µας και γι’
αυτό σάς καλώ όλους να το πράξετε, υπερψηφίζοντας το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δερµεντζόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά.
Μετά την κ. Γκαρά θα πάρει τον λόγο ο κ. Βασίλειος Σπανάκης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σε µια ιδιαίτερα
δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία µας, σε µια συγκυρία που
επικρατεί η ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο υγειονοµικό πεδίο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε, σε µια εποχή που
αµφισβητείται κάθε προηγούµενη βεβαιότητα, σε µια συγκυρία
που η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αντί να στηρίξει τους
συµπολίτες µας µε προωθητικές πολιτικές ενίσχυσης, δυστυχώς
έχει εξαπολύσει ολοµέτωπη επίθεση στο σύνολο των εργαζοµένων και των µεσαίων στρωµάτων της χώρας, εξυπηρετώντας
συγκεκριµένα συµφέροντα, όπως µε το κλείσιµο σχολείων και
πανεπιστηµίων, µε το νέο πτωχευτικό που αφήνει απροστάτευτη
την πρώτη κατοικία, µε τις νέες αντικειµενικές αξίες και την αυτόµατη αύξηση τουλάχιστον είκοσι φόρων, µε το νοµοσχέδιο του
κ. Χατζηδάκη, που καταργεί την κυριακάτικη αργία, απελευθερώνει τις απολύσεις, προβλέπει δεκάωρη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χιλιάδες πολίτες σήµερα κατέβηκαν στον δρόµο σε όλη την Ελλάδα. Νέοι, νέες, εργαζόµενοι,
άνεργοι, άνεργες έστειλαν ένα ηχηρό µήνυµα σε όλους, ένα
ηχηρό µήνυµα κυρίως στην Κυβέρνηση. Ακούστε τους αυτούς
τους ανθρώπους, ακούστε τους και νοµοθετήστε για τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών, προστατεύστε την εργασία και µην
την διαλύετε µε τα νοµοθετήµατά σας.
Η προστασία της εργασίας, ξέρετε, είναι θεµέλιος λίθος και
της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης. Την ώρα, λοιπόν, που
οι τιµές σε πρώτες ύλες, σε βασικά είδη διατροφής σε δεκάδες
κλάδους της οικονοµίας αυξάνονται ανεξέλεγκτα, την ώρα που
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις µένουν εκτός χρηµατοδοτήσεων, µε ευθύνη του σχεδιασµού και των προγραµµάτων που
έχει κάνει η Κυβέρνηση, ο τουριστικός κλάδος αγκοµαχά, προσπαθώντας να σώσει ό, τι σώζεται, την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, σε αυτή τη συγκυρία, ενώ ήδη δυστυχώς
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ένα νέο brain drain νέων ανθρώπων ξεκίνησε, σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο
για το πλαίσιο λειτουργίας της τηλεργασίας, παράλληλα, όµως,
σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο, και µε το αντεργατικό νοµοσχέδιο του
κ. Χατζηδάκη.
Το θέµα της τηλεργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτηµα,
όπως και ο εκσυγχρονισµός και η λειτουργία του δηµοσίου τοµέα
στο σύνολό του, ένα ζήτηµα το οποίο χρήζει σοβαρής και συνολικής νοµοθέτησης. Θα περίµενε, δηλαδή, κανείς η Κυβέρνηση
να σκύψει πάνω από τα νέα δεδοµένα και της εργασίας και της
ψηφιοποίησης, διότι πράγµατι η τηλεργασία θα συνεχίσει να µας
απασχολεί και τα πολλά επόµενα χρόνια και υπάρχουν πλευρές
αυτού του τοµέα που πράγµατι έχουν ένα θετικό αποτύπωµα,
όµως, για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση προσεγγίζει επιδερµικά
και επιφανειακά ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.
Έχουµε, λοιπόν, στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο που µοιάζει
περισσότερο µε έκθεση ιδεών, ένα νοµοσχέδιο, θα λέγαµε, ουσιαστικά χωρίς σχέδιο.
Ενδεικτικά αναφέρω πως κρίσιµα ζητήµατα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, παραπέµπονται στο µέλλον σε
προεδρικά διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις της διοίκησης.
Ήδη, κύριε Υπουργέ, µας αναφέρατε ότι για να υλοποιήσετε,
να σχεδιάσετε τα προεδρικά διατάγµατα εν καιρώ θα ζητήσετε
την άποψη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για το πλαίσιο της τηλεργασίας και διαπιστώνουµε πως σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες και κριτήρια και
προϋποθέσεις συνδεδεµένα µε τα οργανογράµµατα τω δηµόσιων φορέων για την υπαγωγή αυτών στο πλαίσιο τηλεργασίας
αν και όποτε χρειαστεί. Προκαλείτε, δηλαδή, εξαρχής διαφορετικές προσεγγίσεις µεταξύ των φορέων και κατά συνέπεια δηµιουργείτε υπαλλήλους, εργαζόµενους, πολλών και διαφορετικών
ταχυτήτων.
Επιπλέον, στο άρθρο 6, που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδοµένων, η διατύπωση η οποία αναφέρεται στο νοµοσχέδιο αφήνει παραθυράκια και δεν προφυλάσσει τους
εργαζόµενους και τους υπαλλήλους από κακόβουλες επιθέσεις
τρίτων.
Δεν µας εκπλήσσει ιδιαίτερα αυτή η προχειρότητα στην αντιµετώπιση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι ως Κυβέρνηση έχετε ήδη αµαρτωλό παρελθόν στο συγκεκριµένο
ζήτηµα. Θυµίζω την πρόσφατη προσπάθεια της Υπουργού Παιδείας να βάλει κάµερες στις τάξεις των µαθητών, λες και οι ζωές
των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι ένα τηλεπαιχνίδι που
µπορούµε να το παρακολουθούµε. Επίσης, να θυµίσω τη σκανδαλώδη σύµβαση µε την «PALANTIR» αλλά και τις πρόσφατες
δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος δεν δίστασε να προτείνει
την εφαρµογή συστηµάτων γεωεντοπισµού εργαζοµένων. Ευτυχώς, δεν µας το έφερε για νοµοθέτηση.
Ένα ακόµη ζήτηµα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί είναι η διαδικασία προµήθειας των απαραίτητων τεχνολογικών µέσων,
ώστε να λειτουργήσει η τηλεργασία. Είναι προφανές ότι οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να χρησιµοποιούν τον προσωπικό τους
εξοπλισµό, αν έχουν, αν διαθέτουν. Και σίγουρα για εργασίες
του δηµόσιου τοµέα δεν είναι και ασφαλές να χρησιµοποιούν τον
προσωπικό εξοπλισµό και ούτε µπορούν να επιβαρύνονται οι ίδιοι
µε την αγορά και τη συντήρηση αυτού του εξοπλισµού -υπολογιστές, κάµερες, δίκτυα, προγράµµατα- και αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά, καθαρά, στο κείµενο του νοµοσχεδίου.
Για την προµήθεια, λοιπόν, κατάλληλου εξοπλισµού αποκλειστικής χρήσης, που θα διαθέτει και συστήµατα ασφαλείας από
κακόβουλες επιθέσεις, θα απαιτηθούν συµβάσεις αξίας πολλών
εκατοµµυρίων ευρώ. Ελπίζουµε, κυρίες και κύριοι, ελπίζουµε,
κύριε Υπουργέ, να ακολουθήσετε διαφανείς διαδικασίες προµηθειών και όχι απευθείας αναθέσεις σε γνωστούς, φίλους, κολλητούς, κατασπαταλώντας πόρους του δηµόσιου προϋπολογισµού,
του κρατικού προϋπολογισµού.
Παράλληλα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνουµε πως
στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο ενθάρρυνσης για τη
συµµετοχή εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες,
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όπως άτοµα µε αναπηρία ή µέλη µονογονεϊκών οικογενειών,
ώστε να συµµετέχουν και αυτοί στην τηλεργασία.
Επιπρόσθετα, προβληµατικό είναι και το άρθρο 14, το οποίο
ορίζει ότι ο προϊστάµενος θα αποφασίζει ποιος εργαζόµενος ή
ποια εργαζόµενη θα υπαχθεί σε καθεστώς τηλεργασίας, χωρίς
να τίθενται συγκεκριµένες προϋποθέσεις και κριτήρια ή έστω κατευθύνσεις. Είναι βέβαιο και φοβόµαστε -γι’ αυτό και το επισηµαίνουµε- πως η έλλειψη κριτηρίων θα οδηγήσει σε άνιση
µεταχείριση υπαλλήλων, προσωπικές, ίσως πελατειακές συµπεριφορές -πολλές φορές το έχουµε συναντήσει- και εκδικητικές
συµπεριφορές απέναντι στους εργαζόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γίνει κατανοητό
πως η τηλεργασία είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο, πολλές φορές και
αναγκαίο, αλλά συµπληρωµατικό εργαλείο για τον δηµόσιο τοµέα.
Δεν ήρθε, για να αντικαταστήσει τη διά ζώσης εργασία ούτε βεβαίως για να οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθµιση των εργασιακών δικαιωµάτων. Γι’ αυτό και ζητούµε να µπουν συγκεκριµένοι
όροι, όπως το ανώτατο όριο ωρών ή ηµερών τον χρόνο της τηλεργασίας. Θυµίζω πως και η έκθεση της ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, διευκρινίζει πως και οι εξ αποστάσεως
εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται ως παραδοσιακοί εργαζόµενοι.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας πως είναι προφανές
ότι πρέπει να καταστεί ένα θεσµικό ολοκληρωµένο πλαίσιο για
την τηλεργασία, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, που πολλές φορές
ήταν αναγκαία αυτή η µορφή εργασίας. Ωστόσο, σε καµµία περίπτωση δεν θα σας επιτρέψουµε µε όχηµα την τηλεργασία να
αλώσετε δηµόσιες υπηρεσίες, να µειώσετε προσωπικό, να πλήξετε µισθούς και δικαιώµατα των εργαζοµένων, να ελαστικοποιήσετε περισσότερο το ωράριο. Διότι δεν σας έχουµε καµµία
εµπιστοσύνη σε αυτά τα ζητήµατα. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης
ήταν ο Υπουργός των απολύσεων και της διαθεσιµότητας.
Νοµοθετούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την τηλεργασία. Ωστόσο, σε λίγο καιρό θα αναζητούµε την ποιοτική εργασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Γκαρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά ο κ. Διονύσης Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολλή προσοχή τους
προηγούµενους οµιλητές και, κυρίως, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και απορώ: Τελικά, σε αυτή την Αίθουσα
θα µιλήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο ή
θα συνεχίσει να πετάει την µπάλα στην εξέδρα, να κινδυνολογεί,
να λέει ψέµατα στην ελληνική κοινωνία και να µην παίρνει µια
υπεύθυνη θέση;
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους καταλάβετε ότι περάσαµε µια υγειονοµική κρίση, διανύουµε τις τελευταίες εβδοµάδες
αυτής της κρίσης, µε ένα αβέβαιο αποτέλεσµα ως προς τη χρονική διάρκεια, αλλά µε µία Κυβέρνηση έτοιµη, πανέτοιµη, να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση και πολύ περισσότερο την
οικονοµική κρίση και τις οικονοµικές επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης. Και έχουµε µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση να κινδυνολογεί, να λέει ψέµατα και να µην ασχολείται επί της ουσίας µε
τα νοµοσχέδια που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση προς ψήφιση στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δηλαδή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα θα τοποθετηθείτε γι’ αυτό
το θεσµικό πλαίσιο που για πρώτη φορά η ελληνική Κυβέρνηση
βάζει; Θα µιλήσετε εδώ πέρα και για τις τροπολογίες που φέρνει
η Κυβέρνηση όσον αφορά την ανανέωση της θητείας και τοποθέτησης σε υπηρεσίες των συνοριακών φυλάκων ορισµένου χρόνου; Θα µιλήστε εδώ πέρα για τα θέµατα που βάζουµε όσον
αφορά την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
και για άλλα θέµατα που αφορούν θέµατα του Υπουργείου Εσωτερικών και που ο Υπουργός, ο κ. Βορίδης, και το επιτελείο του
Υπουργείου Εσωτερικών φέρνουν προς ψήφιση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τηλεργασία µπήκε εντατικά
στη ζωή µας κατά την περίοδο της πανδηµίας. Εδώ και αρκετά,
όµως, χρόνια οι εξελίξεις στην τεχνολογία παρείχαν τη δυνατό-
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τητα σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα, που η φύση της εργασίας
το επιτρέπει. Και ο διάλογος για τη θεσµοθέτηση της τηλεργασίας έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό παγκοσµίως. Μάλιστα,
αυτός ο δηµόσιος διάλογος µε τα υπέρ και τα κατά της τηλεργασίας σε σχέση µε την παραδοσιακή µορφή µε φυσική παρουσία στον τόπο της εργασίας παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον,
καθώς λαµβάνει υπ’ όψιν πολλές παραµέτρους και οπτικές: την
κοινωνική, την ψυχολογική, την οικονοµική, την ασφάλεια, το περιβάλλον και άλλες πολλές.
Στις µέρες µας και καθώς επιστρέφουµε σταδιακά σε µια κανονικότητα, παρατηρείται και το εξής παράδοξο, όπως αποτυπώνεται σε δηµοσιεύµατα από µεγάλες εταιρείες σε παγκόσµιο
επίπεδο. Οι εργοδότες και η διοίκηση αντιµετωπίζουν δυσκολίες
στο να πείσουν τους εργαζόµενους να επιστρέψουν στα γραφεία
τους. Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη, η αλλαγή, η προσαρµογή
στα νέα δεδοµένα είναι πάντα θετικές και, εφόσον αποδείχθηκε
πως η τηλεργασία δουλεύει, πρέπει να µπει και το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο.
Να αναφέρουµε εδώ πως στον ιδιωτικό τοµέα εφαρµοζόταν
ήδη η τηλεργασία και άλλες ευέλικτες µορφές εργασίας στις µεγάλες εταιρείες, ίσως πιο εντατικά και οργανωµένα. Στον δηµόσιο τοµέα πλήθος υπαλλήλων για λόγους δηµόσιας υγείας
παρείχαν εργασία όλο αυτό το διάστηµα από το σπίτι και συνεχίζουν να εργάζονται αποµακρυσµένα.
Ανεξαρτήτως συνθηκών -ούτως ή άλλως, ακόµη δεν µπορούµε
να πούµε µε βεβαιότητα πως ξεπεράστηκε η υγειονοµική κρίσηη πανδηµία κατέδειξε τη σηµασία των εναλλακτικών και ευέλικτων µορφών εργασίας και είναι απαραίτητο να ενταχθούν στην
εργασιακή νοµοθεσία µε τρόπο ισότιµο. Και αυτό κάνει σήµερα
το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας ένα νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για την
εφαρµογή της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, και µε βασικό πυλώνα την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους µη τηλεργαζόµενους υπαλλήλους. Υπάρχει σεβασµός της ιδιωτικής ζωής, προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Δίνεται έµφαση και
καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κανόνες και όλες οι λεπτοµέρειες για τη διασφάλισή
τους, ο οικειοθελής χαρακτήρας της. Λαµβάνεται ειδική µέριµνα
για την περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζοµένου, για εργαζόµενους µε µόνιµα ή πρόσκαιρα προβλήµατα υγείας.
Πριν από την κατάθεση του σηµερινού νοµοσχεδίου, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρχε άλλη σχετική νοµοθεσία που
να ρυθµίζει την οργάνωση και την εφαρµογή της τηλεργασίας
στο δηµόσιο. Στον ιδιωτικό τοµέα ενσωµατώθηκε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2006 - 2007 η ευρωπαϊκή συµφωνία-πλαίσιο για τηλεργασία, που είχε υπογραφεί από τις
ευρωπαϊκές χώρες στις 16 Ιουλίου του 2002. Μάλιστα, παρ’ όλο
που η συγκεκριµένη συµφωνία δεν έλαβε ποτέ τη µορφή οδηγίας
και την υποχρέωση ενσωµάτωσης στη νοµοθεσία των κρατών
µελών, η χώρα µας δεν επέλεξε να την αγνοήσει, αλλά την ενσωµάτωσε στην εργασιακή της νοµοθεσία. Αναφορά στην τηλεργασία βρίσκουµε για πρώτη φορά στο Εθνικό µας Δίκαιο στον
ν.2639/1998, ενώ µια πρώτη αυτοτελής ρύθµιση για την τηλεργασία ως µορφή απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχει και
στον ν.3846/2010.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη ρύθµισης του πλαισίου λειτουργίας της τηλεργασίας στον δηµόσιο τοµέα είναι
πλέον επιτακτική. Ο κρατικός µηχανισµός βρέθηκε ξαφνικά πριν
από ενάµιση χρόνο µπροστά σε µια πρωτοφανή κατάσταση και
έπρεπε να προσαρµοστεί τάχιστα. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, οι Υπουργοί και τα επιτελεία ανταποκρίθηκαν άµεσα
στα νέα δεδοµένα. Με συνεχείς, µε ακούραστες προσπάθειες,
ίσως και µε κάποιες αστοχίες µερικές φορές, που όµως διορθώνονταν, εντάξαµε µε επιτυχία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε
ένα πολύ µεγάλο τµήµα της λειτουργίας του δηµοσίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Οι υπάλληλοι αλλά και οι πολίτες αγκάλιασαν τη νέα αυτή πραγµατικότητα και σήµερα γίνεται το πρώτο βήµα, ένα σταθερό βήµα.
Μπαίνει η βάση, για να µπει όλο αυτό σε ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο. Πιθανόν να χρειαστούν προσθήκες, βελτιώσεις. Αυτά θα τα
δούµε στην εφαρµογή. Γιατί η Κυβέρνησή µας ακούει προσεκτικά
και διορθώνει όπου χρειάζεται.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο, υιοθετήθηκαν σχόλια από τη διαβούλευση και έγιναν βελτιώσεις, όπως, για παράδειγµα, στον
χρόνο τηλεργασίας, που, ενώ αρχικά ήταν µικρότερος, αυξήθηκε
και πήγε στις σαράντα τέσσερις ηµέρες µετά από πολλά σχόλια
που έγιναν κατά τη δηµόσια διαβούλευση για το θέµα.
Στο άρθρο 11, ως προς τον τόπο παροχής της τηλεργασίας αρχικά οριζόταν η ελληνική επικράτεια, αλλά τελικά υιοθετήθηκαν τα
σχόλια και ο τόπος παροχής της τηλεργασίας δύναται να είναι και
εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί σηµαντική καινοτοµία για τη δηµόσια
διοίκηση και είναι βέβαιο πως θα συµβάλει περαιτέρω στον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου, στην εξυπηρέτηση και στην αναβάθµιση
των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, τα πλεονεκτήµατα
για τους δηµόσιους υπαλλήλους θα είναι πολλά. Όλο αυτό το διάστηµα της υγειονοµικής κρίσης, οι δηµόσιοι υπάλληλοι της χώρας
ανταποκρίθηκαν άµεσα και αποτελεσµατικά στις µεγάλες αλλαγές. Από σήµερα οι επιτακτικές αυτές αλλαγές εντάσσονται επισήµως στην ελληνική νοµοθεσία. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει όλες
οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου να υπερψηφίσουν αυτό το σχέδιο
νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ τον κ.
Σπανάκη.
Ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός έχει τον λόγο και αµέσως µετά
ακολουθεί ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.
Ο κύκλος αυτός θα κλείσει ως εξής: Μετά τον κ. Μαραβέγια,
είναι ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από το Κίνηµα Αλλαγής και η κ. Σουλτάνα
Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, θα µπούµε στον
κύκλο οµιλητών µε «WEBEX».
Κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σπανάκη, µην ανησυχείτε, θα µιλήσουµε και για το νοµοσχέδιο. Άλλωστε, ο εισηγητής µας και στις επιτροπές και σήµερα
έχει αναλύσει τη θέση µας γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Όµως σήµερα
είναι µία ηµέρα που οι εργαζόµενοι απαντούν στον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Χατζηδάκη.
Το προηγούµενο διάστηµα ο Υπουργός προσπάθησε ατελέσφορα να πείσει τους εργαζόµενους ότι οι διατάξεις που φέρνει
είναι δήθεν προστατευτικές γι’ αυτούς. Οι εργαζόµενοι σήµερα,
όµως, του φώναξαν να σταµατήσει την ισοπέδωση των δικαιωµάτων τους, να σταµατήσει την καταστρατήγηση του οκταώρου, να
σταµατήσει την εισαγωγή της δεκάωρης εργασίας µε ατοµικές
συµβάσεις, να σταµατήσει τις απλήρωτες και φθηνές υπερωρίες,
να σταµατήσει την υποβάθµιση της προστασίας από τις παράνοµες και άκυρες καταγγελίες της σύµβασης εργασίας, άκυρες απολύσεις, να σταµατήσει την υποβάθµιση της συλλογικής τους
δράσης, να σταµατήσει τα προσκόµµατα στην κήρυξη της απεργίας, να σταµατήσει την καταστρατήγηση και την κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας για πολλούς κλάδους εργαζοµένων.
Οι εργαζόµενοι σήµερα του φώναξαν ότι θέλουν ζωή µε αξιοπρέπεια και εργασία µε δικαιώµατα και µαζί µε αυτούς αντιδρούν
σε αυτές τις διατάξεις και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαµε
χθες, κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία των επιτροπών, την τοποθέτηση των φορέων της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας,
που είναι απέναντι σε αυτές τις διατάξεις, γιατί γνωρίζουν, βέβαια,
ότι, αν µειωθούν οι αποδοχές και οι αµοιβές των εργαζοµένων,
µειώνεται και ο δικός τους τζίρος.
Αντιδρούν, βέβαια, σε αυτές τις διατάξεις και οι νέοι και οι νέες
µας, που βλέπουν ότι η Κυβέρνηση φέρνει συνθήκες γαλέρας, µε
εξαντλητικά ωράρια και µειωµένες αποδοχές.
Αντιδρούν οι άνεργοι, γιατί βλέπουν ότι η Κυβέρνηση επιλέγει
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να ανάψει το «πράσινο φως» στους κακόβουλους εργοδότες για
υπερεκµετάλλευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Και το ερώτηµα είναι: Γιατί ο κακόβουλος εργοδότης να προσλάβει άλλον
εργαζόµενο για να καλύψει τις ανάγκες του, όταν µπορεί να «ξεζουµίσει» τους εργαζόµενους που ήδη έχει; Και αυτό, βέβαια, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.
Πρέπει, όµως, να γνωρίζετε ότι αυτή η βάναυση επίθεση της Κυβέρνησης στον κόσµο της εργασίας δεν θα περάσει, δεν θα µπορέσει να επιβληθεί. Ακόµη και αν συνεχίσετε αυτόν τον µοναχικό,
καταστροφικό δρόµο και ψηφίσετε αυτή την αντιµεταρρύθµιση
που µας γυρίζει στο παρελθόν, οι εργαζόµενοι, οι µικροµεσαίοι,
οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες µας, όλη η κοινωνία θα απαντήσουν
και µαζί µας θα καταργήσουν αυτό το πισωγύρισµα.
Δεν θα επιτρέψουµε η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση στην
Ελλάδα να συνδεθεί µε συνθήκες εργασίας ρωµαϊκής γαλέρας.
Μαζί µε τους εργαζόµενους θα εφαρµόσουµε ένα µοντέλο που θα
επενδύει στον άνθρωπο-εργαζόµενο. Δεν θα επιτρέψουµε να γυρίσετε την κοινωνία πίσω σε εποχές σκοτεινές, που οι εργαζόµενοι
ήταν έρµαια της υπερεκµετάλλευσης και της κοινωνικής αναλγησίας.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να
έρχεστε σήµερα και να λέτε «φέρνουµε διατάξεις που προστατεύουν την τηλεργασία», όταν οι δικοί σας Ευρωβουλευτές καταψήφισαν, όταν ήρθε η σχετική ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο, το
δικαίωµα στην αποσύνδεση.
Είναι προκλητικό, επίσης, να εµφανίζεστε εσείς ως υπερασπιστές της τηλεργασίας, όταν για δεκαπέντε µήνες µέσα στην πανδηµία δεν φέρατε προστατευτικό πλαίσιο για την τηλεργασία, ενώ
ο προηγούµενος Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, είχε πει ότι είναι
έτοιµο το πλαίσιο για να εφαρµοστεί. Δεν το φέρατε. Αντίθετα,
κλείσατε το µάτι σε εργοδότες που βρήκαν την ευκαιρία µέσα
στην πανδηµική κρίση να επιβάλουν τον νόµο του ισχυρού, να εκµεταλλευτούν το κλίµα φόβου και τις ανασφάλειες για το αύριο,
µε τις απολύσεις να καραδοκούν. Και το επιτρέψατε εσείς αυτό,
µε την επιλογή σας να µη ρυθµίσετε το πεδίο και µε την ανυπαρξία
ελέγχων, βεβαίως.
Το νοµοσχέδιο είναι γεµάτο παραλείψεις και αοριστίες. Η εφαρµογή της τηλεργασίας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης και της διοίκησης. Δεν διασφαλίζονται µε σαφήνεια η
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η εύρυθµη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Δεν εξασφαλίζετε την αποτροπή της εργασιακής ψηφιακής ζούγκλας µε σαφήνεια και καθαρό τρόπο. Αυτό που πρέπει να επιβληθεί είναι να κατοχυρωθούν ρητά και συγκεκριµένα τα δικαιώµατα
στην αποσύνδεση, το ωράριο εργασίας, όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπονται από την εργατική νοµοθεσία και ισχύουν για τους
εργαζόµενους µε φυσική παρουσία, όπως επίσης και η προστασία
των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικότητας των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Η τηλεργασία πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Πράγµατι, η τηλεργασία θα µπορούσε να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, θα µπορούσε να συνδεθεί µε κίνητρα και να ενισχυθεί η ανάπτυξη παραµεθορίων, νησιωτικών, ορεινών,
αποµονωµένων, αραιοκατοικηµένων περιοχών. Μπορεί να διευκολυνθεί η παραµονή ή η εγκατάσταση εργαζοµένων του δηµοσίου,
που θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται είτε από το σπίτι τους
είτε από σταθµούς-κέντρα τηλεργασίας στις περιοχές αυτές.
Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, είναι η θωράκιση της τηλεργασίας
µε καθορισµένο και προστατευτικό πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω την οµιλία µου, κύριε Υπουργέ, µε τις αλλαγές που
εισάγετε στον διαγωνισµό για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Το κάνετε αυτό µε τροπολογία. Είναι απαράδεκτο να ισχύσουν αυτές οι αλλαγές στον επικείµενο διαγωνισµό. Το κράτος
δικαίου, η χρηστή διοίκηση και η ασφάλεια δικαίου επιβάλλουν να
εφαρµοσθεί τουλάχιστον στον µεθεπόµενο διαγωνισµό. Δεν είναι
δυνατόν να αιφνιδιάζονται οι υποψήφιοι που ετοιµάζονται µε
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αυτόν τον τρόπο, µε την αλλαγή του περιεχοµένου και του τρόπου
διεξαγωγής των εξετάσεων.
Παίζετε, λοιπόν, µε την αγωνία των υποψηφίων, επιλέγετε να
νοµοθετήσετε εν κρυπτώ. Δεν υπήρξε καµµία διαβούλευση για
αυτή τη διάταξη. Επιλέγετε να ευτελίσετε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κλείνοντας, επισηµαίνω ότι η τηλεργασία µπορεί να αποτελέσει
ένα χρήσιµο συµπληρωµατικό εργαλείο. Ειδικά για τους δηµοσίους υπαλλήλους µε χρόνιες παθήσεις ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες
µπορεί να είναι µία σωτήρια λύση. Σε καµµία περίπτωση, όµως,
δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εργασία και σε καµµία
περίπτωση, επίσης, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποµείωση των εργασιακών δικαιωµάτων, για τη µείωση του εργατικού
δυναµικού στις υπηρεσίες, για τη µείωση των µισθών, την αύξηση
του φόρτου εργασίας και την ελαστικοποίηση του ωραρίου. Οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα ενηµερώνονται,
αντιδρούν και δεν θα επιτρέψουν κανένα πισωγύρισµα και την
αποµείωση των εργασιακών δικαιωµάτων τους, που κατέκτησαν
µε τόσους αγώνες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω ζητώντας
συγγνώµη, γιατί θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω. Όµως, επειδή
προηγουµένως ο κ. Πολάκης ζήτησε απαντήσεις από γιατρούς και
επειδή, δυστυχώς, εκτός από τη δεύτερη ιδιότητά µου, αυτή του
γιατρού, έχω την τιµή να είµαι και ο εισηγητής στο εργασιακό νοµοσχέδιο εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, θεωρώ ότι πρέπει να
αφιερώσω λίγα δευτερόλεπτα για να δώσω κι εγώ κάποιες απαντήσεις.
Ο κ. Πολάκης µίλησε για τα µονοκλωνικά αντισώµατα. Ε, λοιπόν,
τα µονοκλωνικά αντισώµατα δεν έχουν άδεια στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων και βρίσκονται σε µία κατάσταση που λέγεται
«rolling review», σε µια κυλιόµενη θεώρηση και γι’ αυτόν τον λόγο
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα επισήµως κατ’ αυτόν τον
οργανισµό. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το δει κανείς στο επίσηµο
site του EMA.
Δεύτερον, φυσικά και δεν οδηγούνται όλοι οι ασθενείς στη ΜΕΘ
πριν καταλήξουν στον θάνατο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Κάποιοι καταλήγουν και στον θάλαµο νοσηλείας. Κι αν το ρωτούσε αυτό κάποιος που δεν είναι γιατρός, θα µπορούσα και να το καταλάβω.
Όµως, το να το ρωτάει κάποιος που είναι γιατρός, καλά το είπε,
µάλλον όντως το ξέχασε λίγο ο κ. Πολάκης, ξέχασε την ιατρική
που ήξερε. Εντάξει, είναι και η έντονη ενασχόληση µε την πολιτική!
Κι αν επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ είχατε όλα αυτά τα κρεβάτια που µας
έλεγε στις µονάδες εντατικής θεραπείας και εµείς απλώς παίζουµε
µε τα νούµερα, γιατί σε απλές εξάρσεις γρίπης υπήρχε λίστα αναµονής περίπου εκατόν είκοσι ατόµων και δεν επιστρατεύονταν και
τότε αυτά τα κρεβάτια, προκειµένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές
και να µην περιµένουν ασθενείς σε εκκρεµότητα για να µπουν στις
µονάδες εντατικής θεραπείας; Αυτά σε ό,τι αφορά τα ιατρικά και
τον κ. Πολάκη.
Και τώρα έρχοµαι στον κ. Ραγκούση, γιατί και αυτός είπε µισές
αλήθειες, δηλαδή ολόκληρα ψέµατα. Πόσο θα διαρκεί η θητεία
του Δ.Σ. της επικείµενης ανεξάρτητης αρχής; Θα κρατάει πέντε
χρόνια, δηλαδή περισσότερο από την συνταγµατική θητεία µιας
κυβέρνησης. Και πού θα λογοδοτεί αυτή η αρχή για τα πεπραγµένα της; Όπως κάθε ανεξάρτητη αρχή, θα λογοδοτεί στη Βουλή.
Άρα δεν τα διάβασαν καλά. Μισή αλήθεια, ολόκληρο ψέµα!
Και τώρα έρχοµαι και στο νοµοσχέδιο, γιατί αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία που φέρνετε εδώ σήµερα, κύριε Υπουργέ, έχει διπλή
σηµασία. Από τη µία έχει τον τεχνοκρατικό της ρόλο, που ρυθµίζει
τον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αλλά από την
άλλη έχει και ψυχολογική σηµασία για την Αντιπολίτευση, κύριε
Υπουργέ. Γι’ αυτό και τους βλέπετε σήµερα να τυρβάζουν περί
άλλα. Διότι όλο το προηγούµενο διάστηµα πήγε η ψυχή τους στην
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Κούλουρη, όταν είδαν το Υπουργείο Εσωτερικών να φέρνει σειρά
διατάξεων, τις οποίες οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης χαρακτήριζαν ως προεκλογικές, για την ψήφο των οµογενών, για το εκλογικό σύστηµα στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τους
περιορισµούς των εκλογικών δικαιωµάτων των καταδικασµένων
εγκληµατιών.
Και βέβαια, θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς: Γιατί όλα αυτά
πρέπει να προκαλούν προβληµατισµό στην Αντιπολίτευση; Για παράδειγµα, ακούσαµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να δηλώνει αρνητικό στα πάντα, ακόµα και στο τελευταίο νοµοθέτηµα,
αυτό που αφορούσε τη Χρυσή Αυγή. Ακούσαµε και τον ΣΥΡΙΖΑ,
που ήταν αρνητικός στα δύο πρώτα. Κοινός παρονοµαστής ήταν
προφανώς ο φόβος τους για τις εκλογές.
Τους ανησυχήσατε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είδαν το
προφανές, ότι είναι καθήκον του Υπουργείου Εσωτερικών να αναφέρεται στην οργάνωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα
εκλογικά συστήµατα στη χώρα. Και ασκώντας ακριβώς αυτή την
αρµοδιότητα το Υπουργείο, έφερε η Κυβέρνηση τα δύο σχετικά
νοµοσχέδια και τη µία τροπολογία πρόσφατα στη Βουλή. Και αυτό
δεν έγινε ούτε µε κρυφή ατζέντα ούτε µε στόχο κάποια συνωµοσία, όπως θέλουν ορισµένοι να βλέπουν τα πράγµατα γύρω τους.
Όµως τελικά κανένας δεν ξεφεύγει από τη ρήση που λέει
«αυτό που φοβάσαι, αυτό βλέπεις συνέχεια µπροστά σου».
Οπότε λογικά η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία πρέπει να
είναι καλοδεχούµενη από την Αντιπολίτευση και µάλλον να την
ανακουφίζει, γιατί οι συνάδελφοι αντιδρούσαν λίγο σπασµωδικά
σε οποιοδήποτε ερέθισµα, φοβούµενοι προφανώς ότι θα αναγκαστούν να ακούσουν κάνα δυο χρόνια νωρίτερα τι γνώµη έχει ο
ελληνικός λαός γι’ αυτά τα κόµµατα. Ε, σήµερα νοµίζω ότι, εµµέσως πλην σαφώς, τους καθησυχάσατε. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός είπε πριν από λίγες µέρες ότι εκλογές θα έχουµε σε
κάνα δυο χρόνια. Οπότε, θα έχετε ακόµα κάνα δυο χρονάκια περίπου για να βρείτε θέµατα, προκειµένου να εκτονωθείτε πολιτικά και να µην εξαντλείστε σε φθηνή αντιπολίτευση, όπως αυτά
περί αντεργατικών ρυθµίσεων που επικαλείστε αυτές τις µέρες,
τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΚΚΕ.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο για την τηλεργασία στον
δηµόσιο τοµέα θα έπρεπε κανονικά να αποτελεί και ένα σηµείο
πολιτικής συνάντησης των κοµµάτων. Κι όµως, στην επιτροπή
µόνο το Κίνηµα Αλλαγής υπερψήφισε ρητά. Τα υπόλοιπα κόµµατα επιφυλάχθηκαν ανεξήγητα και το δε ΚΚΕ είπε ότι θα καταψηφίσει, λογικά από κεκτηµένη ταχύτητα.
Ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι λόγοι των επιφυλάξεων σε
αυτό το νοµοσχέδιο; Ποια είναι τα περίεργα ή τα δυσνόητα σηµεία ή οι δεύτερες σκέψεις από την Αριστερά;
Ας δούµε, λοιπόν, τι προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Προτείνει ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της τηλεργασίας στις δηµόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές
συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, όπως συνέβη κατά την
περίοδο της πανδηµίας, ώστε να προσαρµόσουµε το ελληνικό
δηµόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά -και όχι µόνο- δεδοµένα.
Επίσης, προτείνει ενιαίο για όλους τους φορείς τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, βάσει κοινών αρχών, µεθόδων οργάνωσης, κανόνων προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων και τήρησης του απορρήτου. Επιπλέον, προτείνει την
αποσύνδεση του τηλεργαζοµένου από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και εργασίας, η οποία πρέπει να λαµβάνει υποχρεωτικά χώρα µε το πέρας του ωραρίου του.
Οι βασικές αρχές που θα διέπουν την τηλεργασία είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας της, η αρχή της ίσης µεταχείρισης των
τηλεργαζόµενων µε τους µη τηλεργαζόµενους υπαλλήλους, η
αρχή της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς και ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής.
Επίσης, η τηλεργασία λαµβάνει υπ’ όψιν την κατάσταση υγείας
του εργαζόµενου. Σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου
καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων µε µόνιµα ή µε πρόσκαιρα
προβλήµατα υγείας, εφόσον τα καθήκοντα είναι τέτοια που γίνεται να εκτελούνται µέσω τηλεργασίας, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του υπαλλήλου, εκτός αν συντρέχει ειδικός
και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας
οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, όµως, αυτά είναι σηµαντικά; Τι πετυχαίνουµε; Πετυχαίνουµε ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής,
λόγω εξοικονόµησης χρόνου µετακίνησης και ευέλικτης ρύθµισης του χρόνου εργασίας. Πετυχαίνουµε εξοικονόµηση πόρων.
Πετυχαίνουµε αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, προσανατολισµένης στα αποτελέσµατα της εργασίας. Πετυχαίνουµε
την προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του δηµόσιου
τοµέα και βέβαια θεσπίζουµε ουσιαστικά κίνητρα για τους υπαλλήλους και για καλύτερη οργάνωση της εργασίας αλλά και για
απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Με δυο λόγια, µόνο θετικά έχουµε να περιµένουµε από την τηλεργασία. Άλλωστε, το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από την εµπειρία που αποκτήσαµε στους δεκαέξι µήνες της πανδηµίας,
όταν δηλαδή εκ των πραγµάτων αναγκάστηκε και ο δηµόσιος τοµέας να «τρέξει» γρηγορότερα, µε πρώτη και καλύτερη την εκπαίδευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για
ένα λεπτό την ανοχή σας.
Βέβαια, αναγκάζοµαι να υπενθυµίσω στους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ ότι και τότε προεξόφλησαν την αποτυχία της τηλεκπαίδευσης, κινδυνολογώντας µάλιστα για τη µετατροπή της σε σόου
τύπου «Big Brother». Ευτυχώς, βέβαια, για άλλη µια φορά οι Κασσάνδρες διαψεύσθηκαν και σήµερα η χώρα µπορεί να είναι περήφανη για το ότι απέκτησε σπουδαία ψηφιακή υποδοµή, που
επιτρέπει στο δηµόσιο να προσφέρει σε εκατοντάδες χιλιάδες
παιδιά υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και γενικότερα στους πολίτες
ποιοτικές υπηρεσίες. Εποµένως το γεγονός ότι κάποια κόµµατα
δεν στηρίζουν το νοµοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί όχι
σε λογικά, αλλά σε καθαρά ψυχολογικά αίτια.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θέλοντας να προσθέσω δυο λόγια
για επιµέρους διατάξεις και υπουργικές τροπολογίες. Θέλω να
συγχαρώ την Υπουργό κ. Κεραµέως για την εισαγωγή του θεσµού των εργαστηρίων δεξιοτήτων ήδη από την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Δεν είναι απλώς µια καινοτοµία που συµπληρώνει
το ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά συνιστά από µόνη της ένα διδακτικό αντικείµενο, ένα αυτοτελές αντικείµενο, χρήσιµο στους µαθητές, που βλέπουν το σχολείο να έρχεται πιο κοντά στην
καθηµερινότητά τους.
Εξίσου σηµαντική είναι και η σύσταση επτακοσίων είκοσι νέων
θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και η διεύρυνση της διδασκαλίας των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο. Ελπίζω, βέβαια, να µην ακούσουµε ξανά αυτές τις θεωρίες περί
αµερικανικού δακτύλου, όπως ατυχώς είχε υποστηρίξει κάποιος
συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε το µέτρο για πρώτη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ! Έχετε φτάσει ήδη τα δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το ξέρω
ότι έχω δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Και κλείνω µε τους ΟΤΑ. Η
παράταση δύο ετών που δίνεται στις µισθώσεις σχολικών κυλικείων, ένα βασικό αίτηµα των µισθωτών, το οποίο µετέφεραν και
σε εµάς προσωπικά, είναι βασική για να ισορροπήσουν αυτοί οι
άνθρωποι τις απώλειες από τα δύο σχολικά έτη που ήταν ήδη
κουτσουρεµένα.
Ίσως, όµως, το σηµαντικότερο µέτρο για τις κοινωνίες είναι η
παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύµατος στο µόνιµο επί συµβάσει προσωπικό των ΟΤΑ ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Είναι
ουσιαστικό µέτρο, ειδικά για τη Μαγνησία, που εκπροσωπώ. Αναµένουµε, κύριε Υπουργέ, τη γρήγορη εφαρµογή του, κάτι που
θα έχει άµεσες και θετικές συνέπειες και στους ορεινούς δήµους
του νοµού αλλά και στα νησιά µας, τις Βόρειες Σποράδες, τα
οποία περιµένουν, ειδικά τώρα το καλοκαίρι µε τις αυξηµένες
ανάγκες λόγω της τουριστικής κίνησης, την οποία ελπίζουµε να
δούµε αρκετά αυξηµένη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε εντός του χρόνου,
γιατί µετά αρχίζουν τα θέµατα και οι συζητήσεις, γιατί αφήσαµε
τον έναν συνάδελφο να µιλήσει λίγο περισσότερο. Πρέπει να κάνετε την επιλογή σας. Απαντάτε σε όποιον συνάδελφο θέλετε και
µειώνετε τον χρόνο από τα υπόλοιπα. Τι να κάνουµε; Έτσι είναι
η ζωή.
Τον λόγο έχει ο κ. Αχµέτ Ιλχάν από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο σήµερα το οποίο λέµε ότι, για να είναι αποτελεσµατικό και δίκαιο,
πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άξονες, τους οποίους ανέλυσε ο εισηγητής µας. Βάλαµε επτά άξονες. Τους έχουν αναπτύξει και
άλλοι συνάδελφοι. Οπότε εγώ δεν θα µπω στους άξονες αυτούς,
οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν, για να υπάρχει µια αποτελεσµατικότητα.
Εξαρχής και εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής ψηφίσαµε θετικά επί της
αρχής για το νοµοσχέδιο και ασκούµε µια αντιπολίτευση ουσιαστική και εποικοδοµητική, προκειµένου να βοηθήσουµε εκεί που
τα πράγµατα είναι σωστά.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ σε µια
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αφορά -και µείναµε
έκπληκτοι- την παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων, παρακαλώ. Είναι το άρθρο 7, το οποίο κάνει µια πρωτοτυπία και λέει
ότι ένα βακουφικό ίδρυµα -δηλαδή µια διαχειριστική επιτροπή, η
οποία είναι ένα ίδρυµα φιλανθρωπικό, θρησκευτικό, το οποίο παρέχει µόνο θρησκευτικές υπηρεσίες- θα εξελίσσεται σε µια εµπορική επιχείρηση και θα γίνει µε το άρθρο 7 ένα γραφείο κηδειών.
Τι λέει, δηλαδή, το άρθρο 7; Λέει ότι θα µπορεί αυτή η βακουφική
επιτροπή ν’ αγοράσει ένα αυτοκίνητο, µια νεκροφόρα, να γίνει ένα
γραφείο κηδειών. Μάλιστα, έρχεται και το ελληνικό δηµόσιο και
το Υπουργείο, το οποίο θα βγάλει και µια κοινή υπουργική απόφαση, µε την οποία θα ορίσει και την ανώτερη τιµή µε την οποία
θα µπορούν να ενταφιάζονται και να θάβονται οι µουσουλµάνοι
στα νεκροταφεία.
Έλεος! Αυτή η κρατική παρεµβατικότητα ως προς τι, κύριε
Υπουργέ; Μάλιστα, υπάρχουν και θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού.
Γραφεία κηδειών δεν υπάρχουν στη Θράκη; Δεν υπάρχουν γραφεία κηδειών στην Ελλάδα; Αυτά τα γραφεία κηδειών, την ταφή
των µουσουλµάνων, είτε είναι στην Αθήνα είτε είναι µετανάστες
είτε είναι µειονοτικοί, δεν την κάνουν µέχρι σήµερα; Ποια είναι η
σκοπιµότητα η πολιτική, ούτως ώστε ένα βακούφι, αυτό το ευγενές, θρησκευτικό ίδρυµα, να γίνει επιχειρηµατίας; Δεν το χωράει
το µυαλό µας. Σίγουρα υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιµότητα. Θα
θέλαµε από την Υπουργό Παιδείας ν’ απαντήσει τι κρύβεται πίσω
από αυτό.
Επί τη ευκαιρία τώρα, επειδή µιλάµε γι’ αυτή την τροπολογία
και βλέπουµε µία παρεµβατικότητα, την οποία θα την καταψηφίσουµε ως Κίνηµα Αλλαγής, να ξέρετε, ιδίως το άρθρο 7 εξ ολοκλήρου, λόγω της παρέµβασης, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στον
περίφηµο νόµο περί βακουφίων, ο οποίος ψηφίστηκε το 2007, επί
κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας. Τυγχάνει τότε να ήµουν κι εγώ
Βουλευτής. Πέρασαν δεκατρία χρόνια και ακόµα να εφαρµοστεί
ο νόµος αυτός και να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές ως προς τις
διαχειριστικές επιτροπές των βακουφίων. Γιατί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Ποιος είναι ο λόγος που δεν εφαρµόζεται ένας
νόµος;
Μάλιστα, θέλω να σας υπενθυµίσω πάλι, για να δείτε την κρατική παρεµβατικότητα στη θρησκεία, πάλι επί κυβερνήσεώς σας,
ορθώς, τότε, το 2007, µε τον ν.3554, είχαν σβήσει πέντε εκατοµµύρια οφειλές της βακουφικής περιουσίας προς το ελληνικό δηµόσιο. Είχαν συσσωρευτεί, δηλαδή, πέντε εκατοµµύρια ευρώ
οφειλές, τα οποία µε µια γενναία, µπορώ να πω, νοµοθετική πράξη
τότε του κ. Αλογοσκούφη, µε το άρθρο 7, δόθηκε η δυνατότητα
να διαγραφούν όλα τα χρέη.
Τι έγινε όµως; Παρ’ όλο που ο νόµος στο άρθρο 7 προέβλεπε
ότι µαζί µε την κύρια οφειλή θα διαγραφούν και τα πρόστιµα και
οι πιθανές ποινές, δηλαδή τα παρεπόµενα, έρχεται το δηµόσιο και
κρατάει ένα πρόστιµο, το οποίο µέσα σε αυτά τα δεκατρία χρόνια
συσσωρεύτηκε και σήµερα πάλι το χρέος των βακουφίων είναι 3,5
εκατοµµύρια ευρώ. Οι διορισµένες διαχειριστικές επιτροπές σάς
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έχουν στείλει απανωτές επιστολές και σας ζητάνε να φέρετε νοµοθετική ρύθµιση, να εφαρµοστεί ο νόµος και το άρθρο 7 του
2007 και να διαγραφούν οριστικά τα χρέη, γιατί πρόκειται για ένα
ίδρυµα θρησκευτικό. Έρχεστε εσείς σήµερα και προσπαθείτε
αυτό το ίδρυµα να το κάνετε γραφείο τελετών, παραβιάζοντας
κάθε αρχή αθέµιτου ανταγωνισµού, αναµειγνύοντάς το σε µία
υπόθεση που δεν αφορά τη βακουφική περιουσία.
Πείτε µου τέλος πάντων: Υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα οποιοσδήποτε δηµόσιος φορέας που να εκτελεί καθήκοντα γραφείου τελετών; Υπάρχει, δηλαδή, σήµερα, κάποιος φορέας δηµόσιος ή
ίδρυµα, τέλος πάντων, το οποίο να είναι και γραφείο τελετών;
Σαφώς εδώ προσπαθείτε να δηµιουργήσετε µία κατάσταση που
δεν ξέρω πού στοχεύει στο τέλος.
Εξ αυτού του λόγου, κύριε Υπουργέ, εγώ, µε την ευκαιρία αυτή
της τροπολογίας, κάνω µία τελευταία έκκληση, γιατί θέλω να
κλείσω εδώ. Και στη διακοµµατική επιτροπή συζητούνται διάφορα
θέµατα. Και αυτά τα θεσµικά είναι αυτά για τα βακούφια που συζητάµε. Καλώ από το Βήµα ξανά, να δοθεί µία λύση στην εφαρµογή αυτού του νόµου, πάντα κατόπιν διαλόγου µε την ίδια τη
µειονότητα, έτσι όπως εκφραστεί από τους συλλόγους τους, από
τον σύλλογο επιστηµόνων µειονότητας, από την ίδια τη διαχειριστική επιτροπή, απ’ όλους. Πρέπει να δοθεί µια σύννοµη λύση, να
διαγραφούν αυτά τα χρέη και ν’ αφήσετε τις τελετές να τις κάνουν
τα γραφεία τελετών στην Κοµοτηνή ή παντού στην Ελλάδα, όπως
πρέπει να τις κάνουν και τις κάνουν πάρα πολύ σωστά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνεχίζω ν’ ακούω από τους κυβερνητικούς Βουλευτές ότι το νοµοσχέδιο που θα έρθει την επόµενη εβδοµάδα προς ψήφιση, του κ. Χατζηδάκη, έχει φιλεργατικές
διατάξεις. Η απάντηση σ’ αυτό δόθηκε σήµερα από τους ίδιους
τους εργαζόµενους, οι οποίοι κατά χιλιάδες συµµετείχαν στην πανελλήνια απεργία κατά του αντεργατικού νοµοσχεδίου. Νοµίζω
πλέον ότι όποιος συνεχίζει να υποστηρίζει τα όσα λέει ο κ. Χατζηδάκης κάθε άλλο παρά λογικός θα µπορούσε να είναι.
Η πραγµατικότητα είναι ότι το νοµοσχέδιο καταργεί το οκτάωρο, αφού ο µόνος που θα µπορεί να κάνει πρόταση για να αυξηθεί το οκτάωρο σε δέκα ώρες θα είναι ο εργοδότης και, αν
εργοδότης δεν θέλει, ακόµη και ο εργαζόµενος να το επιθυµεί δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτό. Η πραγµατικότητα είναι ότι το
νοµοσχέδιο απελευθερώνει τις απολύσεις πλήρως. Ουσιαστικά
νοµιµοποιεί την εθελούσια έξοδο µε το ζόρι. Όταν η επιχείρηση
θα επικαλείται οικονοµικοτεχνικούς λόγους και θ’ απολύει τους
εργαζόµενους, ακόµη και τα δικαστήρια να δικαιώσουν τους εργαζόµενους, δεν θα µπορεί ο εργαζόµενος να επιστρέψει στην εργασία του. Εθελούσια έξοδος µε το ζόρι, λοιπόν, σε όλες τις
επιχειρήσεις.
Επίσης µειώνει την αποζηµίωση απόλυσης, µε τη δυνατότητα
που δίνει στον εργοδότη να απολύσει µε προειδοποίηση τον εργαζόµενό του, χωρίς να τον έχει στη δουλειά.
Θα σας πω ένα παράδειγµα και θα κλείσω µε το εργασιακό νοµοσχέδιο. Ένας εργαζόµενος ο οποίος έχει δεκαέξι χρόνια προϋπηρεσία δικαιούται δώδεκα µισθούς αποζηµίωση απόλυσης. Για
εύλογους λόγους σήµερα οι εργοδότες δεν απολύουν µε προειδοποίηση. Το ένα, το δύο, το τρία τοις εκατό των απολύσεων γίνεται µε προειδοποίηση. Από εδώ και πέρα όλες οι απολύσεις θα
γίνονται µε προειδοποίηση. Ο ίδιος ο εργαζόµενος που τώρα θα
πάρει δώδεκα µισθούς, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου ο εργοδότης θα τον απολύει µε προειδοποίηση, δεν θα τον έχει στην
εργασία του τον χρόνο της προειδοποίησης και θα πάρει έξι µισθούς και τους τέσσερις µήνες της προειδοποίησης θα τους
πάρει και εποµένως σε σύνολο δέκα µισθούς και θα είναι και µισθοί, εποµένως θα φορολογούνται. Μειώνει, δηλαδή, έµµεσα και
στα κρυφά, κάτω από το τραπέζι, την αποζηµίωση απόλυσης και
πολλά άλλα, που θα τα πούµε την επόµενη εβδοµάδα.
Κύριε Υπουργέ, η προαπαιτούµενη ενδοδιοικητική ανεξαρτησία
των ανεξάρτητων αρχών, που από τη σύστασή τους δεν υπάγονται
σε έλεγχο από τον κάθε Υπουργό ούτε σε έλεγχο νοµιµότητας των
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πράξεών τους -αναφέροµαι στη συζήτηση που είχατε πριν µε τον
κ. Ραγκούση-, είναι στις µέρες του επιτελικού κράτους ένα αστείο.
Ό,τι δεν σας βολεύει που να έχει σχέση µε τις ανεξάρτητες αρχές
το αλλάζετε µε νόµο, όπως κάνατε τελευταία µε την επιλογή του
Προέδρου στην αρχή ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, που, ενώ
επιλεγόταν από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, εσείς δώσατε
το δικαίωµα σε δύο Υπουργούς να επιλέγουν ακόµα και συνταξιούχο δικαστή για τη θέση του. Ή κάνετε κουµπαριές, όπως έκανε
ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης εσχάτως εν µέσω πανδηµίας µε τον
Γιώργο Καταπόδη, Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγµατα, που αφορούν σχεδόν όλες τις ανεξάρτητες αρχές που
υφίστανται αυτή τη στιγµή, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν µας φτάνει.
Εποµένως ας µην είναι επιχείρηµα ότι θα κάνετε ανεξάρτητη
αρχή το ΣΕΠΕ. Σας ανέλυσε πριν και ο κ. Ραγκούσης ότι µόνο ανεξάρτητη δεν θα είναι, αφού ο τρόπος επιλογής της αρχής αυτής
θα είναι καθαρά κοµµατικός. Εγώ βέβαια θεωρώ ότι προσχηµατικά
κάνετε αυτή την αλλαγή και ότι µε ένα σµπάρο θα έχετε δύο τρυγόνια, δηλαδή και θα λέτε ότι είναι ανεξάρτητη αρχή -ενώ δεν θα
είναι- και απεκδύεται το Υπουργείο Εργασίας από κάθε αρµοδιότητα και από κάθε ευθύνη. Πλέον το Υπουργείο Εργασίας θα µιλάει µόνο µε τον ΣΕΒ. Οι εργαζόµενοι δεν θα έχουν κανέναν λόγο
να προσφύγουν στο Υπουργείο Εργασίας. Τις συµφιλιωτικές διαδικασίες τις πάτε στον ΟΜΕΔ και τις καταγγελίες των εργαζοµένων τις πάτε σε µια ανεξάρτητη αρχή, που θα συνεχίσει να λέγεται
ΣΕΠΕ. Εποµένως στο Υπουργείο ποιοι θα έρχονται, ποιοι εργαζόµενοι και για ποιους λόγους; Κανείς.
Αυτό βέβαια γίνεται και τα δύο τελευταία χρόνια στο Υπουργείο επί της δικής σας διακυβέρνησης. Η κ. Στρατινάκη δηλώνει
αναρµόδια να εµπλακεί και να δώσει λύση σε οποιαδήποτε εργατική υπόθεση. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο δεν έχει
κανένα οπλοστάσιο. Δηλώνει ότι δεν µπορεί να ελέγξει το ΣΕΠΕ,
που δεν είναι ακόµα ανεξάρτητη αρχή. Τα ίδια είπε και χθες
στους εργαζόµενους στα Λιπάσµατα Καβάλας µε τους οποίους
συναντήθηκε. «Δεν µπορώ να κάνω τίποτα», είπε. «Το Υπουργείο
µου δεν έχει καµµία αρµοδιότητα.». Δεν έχει αρµοδιότητα να αντιµετωπίσει τους εργοδότες που αυθαιρετούν εις βάρος των εργαζοµένων. Δεν έχει αρµοδιότητα να επιβάλει πρόστιµα, για
παράδειγµα για µεταβίβαση επιχείρησης. Άκουσον άκουσον.
Αυτό θέλετε να κάνετε µε το νοµοσχέδιο, αυτό που γίνεται
στην πράξη τα τελευταία δύο χρόνια, που έχετε ξεφτιλίσει το
Υπουργείο Εργασίας, που έχετε ξεφτιλίσει τον θεσµό του ΣΕΠΕ,
αυτό θα το κάνετε νόµο και θα το δούµε. Από δω και πέρα όποιος
εργαζόµενος πηγαίνει στο Υπουργείο, να γνωρίζει ότι πλέον το
Υπουργείο Εργασίας έχει γίνει «υπουργείο εργοδοσίας».
Όσον αφορά το δηµόσιο, η Νέα Δηµοκρατία έχει µια ιδιότυπη
σχέση µε το δηµόσιο. Το µεταχειρίζεται ως λάφυρο. Έχουµε σήµερα ρεκόρ δεκαετίας σε µετακλητούς, µε βάση επίσηµα στοιχεία
του Μαρτίου του 2021. Οι µετακλητοί έχουν φτάσει τις τρεις χιλιάδες ενενήντα έξι και ταυτόχρονα οι αποδοχές τους έχουν αυξηθεί κατά 70%, σε δυσαναλογία βέβαια µε τα προσόντα που
χρειάζονται. Πλέον ακόµα και οι διευθυντές των Υπουργών µπορεί
να είναι απλώς απόφοιτοι λυκείου. Ακόµα ένα µεγάλο δείγµα της
σχέσης που έχετε µε το δηµόσιο είναι ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι συµβασιούχοι σε σχέση µε τους µόνιµους υπαλλήλους.
Πενήντα τοις εκατό αύξηση σε συµβασιούχους. Γιατί; Διότι θέλετε
να βάζετε τα δικά σας παιδιά, τα «γαλάζια» παιδιά. Βρίσκετε λόγους προσχηµατικούς για να τα βάζετε στο δηµόσιο εκτός ΑΣΕΠ.
Αλλά βέβαια το είχατε πει, κύριε Βορίδη, στο παρελθόν. «Και
ποιους θέλετε να διορίσουµε; Τους ξένους;». Μας το είχατε δηλώσει ξεκάθαρα. Το είχαν ακούσει όλοι. Λάφυρο για εσάς είναι
το δηµόσιο, οπότε µην προσπαθείτε να µας πείσετε ότι µε την
έκθεση ιδεών που φέρατε προς ψήφιση σήµερα θα µας δείξετε
ότι ενδιαφέρεστε για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Όλα τα µεταφέρετε σε µελλοντικά προεδρικά διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές πράξεις και βέβαια θα δηµιουργήσετε πολύ περισσότερα
προβλήµατα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο απ’ όσα θα λύσετε.
Για να κλείσω, αυτή τη στιγµή ο κ. Χατζηδάκης είναι σε σύσκεψη µε τους εργαζόµενους των Λιπασµάτων Καβάλας στο
Υπουργείο. Εγώ είµαι βέβαιη πως δέχτηκε να τους δει, µετά από
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είκοσι τέσσερις ώρες και ενώ διανυκτέρευσαν σε σκηνές έξω
από το Υπουργείο, για να αποφύγει την περαιτέρω κλιµάκωση
των κινητοποιήσεών τους. Μακάρι να διαψευσθώ. Θα είµαι η
πρώτη που θα τον ευχαριστήσω.
Δώστε λύση, λοιπόν, στο σκάνδαλο Λαυρεντιάδη. Δώστε λύση,
γιατί, ακόµα και αν δεν ενδιαφέρεστε για τους εργαζόµενους που δεν ενδιαφέρεστε-, θα πρέπει να ενδιαφέρεστε για το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου. Ο κ. Λαυρεντιάδης αυτή τη
στιγµή έχει εταιρείες οι οποίες έχουν να καταθέσουν ισολογισµό
-το πιο απλό- από το 2014. Έχουν δηµιουργήσει χρέη εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ και συνεχίζουν να δηµιουργούν. Δώστε
λύση. Μη συνεχίζετε να γίνεστε συµµέτοχοι και συνένοχοι σ’
αυτό το σκάνδαλο. Θα είµαι εδώ για να φέρνω αυτό το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο αυτό είναι το σκάνδαλο που το 2018 περιέγραφαν ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Δένδιας και ο κ.
Μητσοτάκης απ’ αυτή τη θέση που βρίσκοµαι εγώ τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
πολύ.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κύκλο οµιλητών από το «WEBEX».
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σήµερα το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι το νοµοσχέδιο που αφορά την τηλεργασία στον δηµόσιο τοµέα. Βεβαίως η προλαλήσασα συνάδελφος αναφέρθηκε στο εργασιακό
νοµοσχέδιο, το οποίο θα έλθει την άλλη εβδοµάδα στην Ολοµέλεια. Παρ’ όλα αυτά, θα υποκύψω στον πειρασµό να κάνω ένα
σχόλιο λίγων δευτερολέπτων, λέγοντας ότι µπορεί πράγµατι σήµερα µερικές χιλιάδες να απεργούν και να διαδηλώνουν, αλλά
παράλληλα εκατοµµύρια εργαζόµενοι ήταν κανονικά στις εργασίες τους. Και βέβαια αυτοί που διαδηλώνουν ήταν ένα πολύ
µικρό ποσοστό και των εργαζοµένων αλλά και της κοινωνίας συνολικότερα. Όµως αυτά θα τα πούµε την επόµενη εβδοµάδα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, το
νοµοσχέδιο για την τηλεργασία.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν χωρά καµµιά αµφιβολία ότι η πανδηµία διαµόρφωσε ένα ριζικά διαφορετικό τοπίο στην υφήλιο. Οι συνθήκες ανάγκασαν τον
εργασιακό κόσµο να αναδιοργανωθεί και να προσαρµοστεί στα
νέα δεδοµένα, αφού η αποσύνδεση του τόπου εργασίας από τον
τόπο κατοικίας είναι πλέον µια πραγµατικότητα. Από την πρώτη
στιγµή που ξέσπασε η υγειονοµική κρίση, η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας ανταποκρίθηκε τάχιστα στο προσκλητήριο της ευθύνης. Έκρινε εγκαίρως το νέο περιβάλλον αυξηµένων απαιτήσεων που δηµιουργούσε ο νέος ψηφιακός κόσµος που γεννιόταν
και τα µικρά θαύµατα, όπως όλοι οµολογούν, που συντελέστηκαν
στην πατρίδα µας στον κρίσιµο τοµέα της νέας εποχής πράγµατι
αποτελούν ένα παγκόσµιο σηµείο αναφοράς. Από ουραγός των
εξελίξεων η πατρίδα µας, η Ελλάδα, έγινε ισότιµο µέλος των είκοσι επτά µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι, ναι µεν,
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της πατρίδας µας έγινε από τη µια
στιγµή στην άλλη επείγουσα προτεραιότητα, ωστόσο τα σηµαντικά άλµατα που κάναµε πραγµατοποιήθηκαν γρήγορα, αλλά όχι
βιαστικά, και ήταν σχεδιασµένα και όχι τυχαία.
Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολλά εκείνα
που έχουµε να πετύχουµε, όµως η αλήθεια είναι ότι η χώρα µας
εισέρχεται µε αξιώσεις στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό η τηλεργασία είναι ένα από τα
προαπαιτούµενα, για να χρησιµοποιήσω έναν δόκιµο όρο, για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας και της κοινωνίας, συµβάλλοντας
σηµαντικά στη βελτίωση των σχέσεων πολίτη - κράτους.
Διαβάζοντας κανείς το εγχειρίδιο της νέας ψηφιακής εποχής,
αντιλαµβάνεται ότι η τηλεργασία είναι ανάγκη των καιρών.
Απαντά στην εργασιακή πραγµατικότητα του σήµερα, αποτελώντας ταυτόχρονα µια εναλλακτική την οποία αποδεδειγµένα αξίζει
να διερευνήσουµε και να υιοθετήσουµε.
Ειδικότερα, στον δηµόσιο τοµέα είναι ένα νέο µοντέλο εργασίας, το οποίο δεν επηρεάζει µισθολογικά τον εργαζόµενο ούτε
θίγει την εξέλιξή του. Αξίζει, λοιπόν, να τολµήσουµε. Κάνουµε
ένα βήµα προς τα εµπρός, διαµορφώνοντας στην Ελλάδα το
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πρώτο ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο εκσυγχρονισµού της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, προκειµένου αυτός να ξανασυναντηθεί µε τα σύγχρονα ρεύµατα της δηµόσιας διοίκησης. Στο
τέλος του δρόµου ο στόχος είναι κοινός: η άρση της γραφειοκρατίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η νέα εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ορίζουν οι κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, γίνεται η αφετηρία να ξεπεράσουµε το δύσκαµπτο και πολλές φορές προβληµατικό
µοντέλο διάρθρωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης.
Όσο για τους καχύποπτους -γιατί προφανώς υπάρχουν και καχύποπτοι στις ηµέρες µας, ειδικά στον χώρο που υπηρετούµευπάρχουν σαφείς δικλίδες ασφαλείας, που καθιστούν ξεκάθαρο
ότι δεν δηµιουργούνται εργαζόµενοι δύο ταχυτήτων.
Πρώτα από όλα, η τηλεργασία είναι οικειοθελής. Δεύτερον,
δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο, οι οποίες λαµβάνονται υποχρεωτικά εντός
διαστήµατος τριών µηνών. Τρίτον, αποκλείεται η παροχή τηλεργασίας από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Τέταρτον,
οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν πως το µέγιστο ποσό των
υπαλλήλων ανά διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται µέσω τηλεργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% επί
του συνόλου των υπαλλήλων της. Πέµπτον, εξυπακούεται ότι οι
τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα, αλλά παράλληλα έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπαλλήλους που
εκτελούν τα καθήκοντά τους µε φυσική παρουσία.
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο αξίζει να σταθώ είναι η πρόνοια
που υπάρχει στο νοµοσχέδιο αναφορικά µε την αναβάθµιση του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην
κατεύθυνση δηλαδή επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού
του δηµοσίου. Αυτό σηµαίνει ότι θα παρέχονται όλα τα εχέγγυα
στους δηµοσίους υπαλλήλους για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται.
Ένας νέος σύγχρονος δηµόσιος τοµέας, ο οποίος θα ενδυναµώνει και θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού του, είναι σίγουρο ότι θα εµπνεύσει τους άξιους υπαλλήλους
που τον υπηρετούν και θα τους εντρυφήσει καλύτερα σε µια νέα
διοικητική νοοτροπία.
Όσον αφορά στη συζήτηση περί προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων των εργαζοµένων καθώς και των πολιτών που διαχειρίζεται ο δηµόσιος υπάλληλος από το σπίτι του, η Κυβέρνηση
προχωρά στη δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα εποπτεύει την
όλη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας.
Επίσης, λόγος ανησυχίας δεν πρέπει να υπάρχει ούτε για το
δικαίωµα αποσύνδεσης, αφού είναι αυτονόητο ότι ο εργαζοµένους στο πέρας του ωραρίου του θα σταµατά να εργάζεται,
χωρίς καµµία άλλη υποχρέωση. Αυτό ισχύει τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Πάµε τώρα να δούµε τι επιτυγχάνουµε µε την τηλεργασία.
Όλοι συµφωνούµε ότι το ελληνικό δηµόσιο γίνεται πιο ευέλικτο,
µιας και προωθείται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός. Το ουσιώδες
όµως είναι ότι επέρχεται µια ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, λόγω της σηµαντικής εξοικονόµησης
χρόνου για µετακίνηση από το σπίτι προς την εργασία και αντιστρόφως.
Ακόµη, ανοίγει ο δρόµος για την προσέλκυση νέων και άξιων
στελεχών, όπως επίσης θα γίνεται καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης κάθε εργαζόµενου, η οποία θα κρίνεται από τα παραδοτέα
αποτελέσµατα. Αξιόλογο ως επιχείρηµα είναι και η εξοικονόµηση
πόρων µέσω της µείωσης λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών
και των εργαζοµένων από τη µείωση των µετακινήσεων.
Κρατήστε και κάτι ακόµη αξιοσηµείωτο. Με την τηλεργασία
αυξάνεται η παραγωγικότητα. Έρευνες και µελέτες καταλήγουν
στο συµπέρασµα ότι οι τηλεργαζόµενοι αυξάνουν την αποτελεσµατικότητά τους από 10% έως 40%, επειδή δουλεύουν απερίσπαστοι, αποφεύγουν χρονοβόρες µετακινήσεις, είναι πιο
συγκεντρωµένοι, επειδή αισθάνονται πιο άνετα στο σπίτι τους,
κι αυτό το όφελος αντικατοπτρίζεται στη δηµιουργικότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τηλεργασία είναι µία από τις
αλλαγές που ήρθαν για να µείνουν. Ας αξιοποιήσουµε, λοιπόν,
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την ευκαιρία, για να φτιάξουµε ένα λειτουργικό, καινοτόµο, εξυπηρετικό δηµόσιο. Το δικαιούµαστε. Ίσως και ιδίως σήµερα, που
η τεχνολογία αποτελεί έναν κρίσιµο καταλύτη για την ανάπτυξη
κάθε σύγχρονης κοινωνίας, οφείλουµε να ακολουθήσουµε το
ρεύµα της εποχής, να εκσυγχρονιστούµε και να µετατρέψουµε
την κρίση της πανδηµίας σε ευκαιρία.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνει επιτέλους
στον δρόµο της ψηφιακής εποχής. Η Ελλάδα γίνεται µια ψηφιακή
χώρα. Κινείται πλέον µε ταχύτητες 5G. Βρίσκεται σε κίνηση και
παράγει αποτελέσµατα. Το 2020 κάναµε ένα σπουδαίο άλµα,
ανεβαίνοντας επτά θέσεις στον παγκόσµιο χάρτη της ψηφιακής
ανταγωνιστικότητας. Φέτος µπορούµε να τα καταφέρουµε καλύτερα και θα πάµε καλύτερα, γιατί το ψηφιακό στοίχηµα δεν πρέπει να χαθεί. Ως έθνος οφείλουµε να αγωνιστούµε, ώστε να το
κερδίσουµε.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας προσφέρει
όλες της τις δυνάµεις στην εθνική προσπάθεια και εξυπακούεται
ότι σύσσωµη υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία στον δηµόσιο τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Ιωάννη Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πανδηµία του COVID-19 προκάλεσε µεγάλη αύξηση της τηλεργασίας στη χώρα µας. Πρόκειται για εργασιακή πρακτική που
ήρθε για να µείνει. Εφαρµόστηκε εξ ανάγκης, αλλά δεν χρειάζεται να τη βλέπουµε ούτε σαν αναγκαίο κακό ούτε σαν µόδα ούτε
χρειάζεται να είναι προσωρινή.
Σε πολλές αναπτυγµένες χώρες προϋπήρχε σαν αρκετά συνηθισµένη µορφή εργασίας. Κατέστη πολύ ευκολότερη µε τις νέες
τεχνολογίες των τελευταίων δεκαετιών. Το «ZOOM» και το
«SKYPE» υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια εξάλλου.
Η τηλεργασία µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει τους εργαζόµενους µε δυσκολία µετακίνησης, που ενδεχοµένως βρίσκονται
σε ανάγκη να φροντίζουν δικούς τους ανθρώπους στο σπίτι, ενώ
υπάρχουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά που τα µέλη τους εργάζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ακόµα και
χώρες.
Για άτοµα που ζουν σε περιοχές µε λίγες ευκαιρίες απασχόλησης, µπορεί να αποτρέψει τη µετανάστευσή τους. Επισηµαίνει
εδώ την πιθανή αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας για εργαζόµενους στο δηµόσιο που κατοικούν ή δεν τους επιτρέπεται να
κατοικούν σε γεωγραφικά αποµονωµένες ή δυσπρόσιτες περιοχές και τη µεθόριο, όπως εδώ, στον Νοµό Λέσβου.
Θέλουµε συνεπώς να ρυθµίσουµε την τηλεργασία, όχι να γυρίσουµε το ρολόι πίσω. Αρκεί να αντιµετωπίζεται σαν εργασία,
µε ωράριο και δικαιώµατα και όχι σαν ένα είδος χαλαρής ή προβληµατικής απασχόλησης, που ο εργοδότης πρέπει να αντιµετωπίσει µε καχυποψία. Και αυτό ισχύει και για το δηµόσιο.
Αυτή η καχυποψία, για παράδειγµα, φαίνεται στα χρονικά όρια
εργασίας που επιβάλλει το νοµοσχέδιο, σαράντα τέσσερις µέρες
κατ’ έτος. Υποτιµούµε την τηλεργασία αντιµετωπίζοντάς την σαν
ελλειµµατική εργασία, που πρέπει να περιοριστεί. Με την ίδια λογική καχυποψίας δεν προβλέψατε ένα σαφές πλαίσιο ενθάρρυνσης της τηλεργασίας για άτοµα µε αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις
και προφανώς µε µονογονεϊκές οικογένειες.
Σοβαρό ζήτηµα προκύπτει µε την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων. Υπάρχει τεχνική δυνατότητα για καταγραφή και παρακολούθηση των εργαζοµένων και προφανώς για κακόβουλη
παρακολούθηση από τρίτους, συνεπώς οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου για τις τηλεδιασκέψεις έπρεπε να είναι πιο εξειδικευµένες, ιδίως από τη στιγµή που ο σταθµός τηλεργασίας θα είναι
στην πράξη απλώς ο προσωπικός οικιακός υπολογιστής του
υπαλλήλου.
Για τον καθορισµό των θέσεων τηλεργασίας είναι αναγκαία µια
ρητή αναφορά και καταγραφή αρµοδιοτήτων, άρα επικαιροποίηση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας για τις οποίες µπορεί
να εφαρµοστεί το σύστηµα της τηλεργασίας. Ακόµη σηµαντικότερο όµως είναι ότι αφήνετε την απόφαση για την τηλεργασία
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στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προϊσταµένου. Και επειδή
γνωρίζουµε ποιες πελατειακές πρακτικές αυθαιρεσίας καλλιεργεί η Νέα Δηµοκρατία στο δηµόσιο, αντιλαµβανόµαστε όλοι σε
τι καταστάσεις µπορεί να οδηγήσει τέτοια ευχέρεια.
Οφείλουµε να αποτρέψουµε να γίνει η τηλεργασία ακόµη ένα
πεδίο αυθαιρεσίας, παιγνιοκρατίας και προστριβών µεταξύ υπαλλήλων. Ούτε θέλουµε η τηλεργασία να εφαρµόζεται ανοµοιόµορφα στο δηµόσιο, ανάλογα µε τη διάθεση, την επάρκεια των
προϊσταµένων να κάνουν τη δουλειά τους από απόσταση.
Στην ίδια λογική, δεν υφίσταται πρόβλεψη για το πώς ακριβώς
ο προϊστάµενος µπορεί να προΐσταται εξ αποστάσεως ούτε πώς
αξιολογούνται οι δηµόσιοι υπάλληλοι που τηλεργάζονται.
Έχουµε πάνω από έναν χρόνο τηλεργασίας στο δηµόσιο, αλλά
δεν έχουµε µια σοβαρή εκτίµηση για το ποια αποτελέσµατα έχει
αυτή η τηλεργασία και ποια προβλήµατα εµφάνισε. Γιατί η
άποψη των πολιτών δεν ήταν καθόλου καλή για την ποιότητα εξυπηρέτησης αυτό το διάστηµα. Για να µην πούµε για την πρόσφατη εντολή του Διοικητή του ΕΦΚΑ στους υπαλλήλους να
σηκώνουν τα τηλέφωνα και να απαντάνε στους πολίτες. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η εξυπηρέτηση
των πολιτών για τα αυτονόητα.
Στην πράξη, στο τόσο ανεπαρκώς ψηφιοποιηµένο ελληνικό δηµόσιο, τηλεργασία σηµαίνει απλώς υπάλληλοι να φορτώνονται
κάθε τόσο µε τσάντες από φακέλους και να τους µεταφέρουν
στο σπίτι τους.
Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουµε για το τεχνικό πλαίσιο της τηλεργασίας. Το παρελθόν σας, µε το πάρτι αναθέσεων σε όλη τη
διάρκεια της πανδηµίας και τις ευνοούµενες εταιρείες, µας προδιαθέτει για τα χειρότερα. Οι αναθέσεις πρέπει να γίνουν µε
πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.
Σε κάθε περίπτωση, η τηλεργασία είναι χρήσιµη για τον δηµόσιο τοµέα και για τους υπαλλήλους. Δεν πρέπει να γίνει εφαλτήριο για να συντηρητικοποιηθεί το εργασιακό καθεστώς στο
δηµόσιο ή µοντέλο για την ίδια συντηρητικοποίηση στον ιδιωτικό
τοµέα. Η διά ζώσης εργασία, η επαφή και η επικοινωνία των
υπαλλήλων στους εργασιακούς χώρους είναι πολύτιµη, είναι ανθρώπινο κεφάλαιο. Η συλλογικότητα προστατεύει από την αυθαιρεσία. Είναι χρήσιµο να το θυµόµαστε αυτό σε µια µέρα σαν
τη σηµερινή, δηλαδή µέρα γενικής απεργίας, για να αποτραπεί
ένας ακόµη µνηµονιακός νόµος, χωρίς µνηµόνιο. Γιατί ακριβώς
η συλλογική διαπραγµάτευση είναι που υπονοµεύεται και η ατοµική σχέση εργαζόµενου - εργοδότη είναι αυτή που πριµοδοτείται.
Στην πραγµατικότητα η τηλεργασία µπορεί να γίνει ένα ιδανικό
µοντέλο για εσάς και τους οµοϊδεάτες σας. Τι καλύτερο από αποµονωµένους εργαζόµενους στον χώρο τους, χωρίς οριζόντια επικοινωνία µεταξύ τους, αλλά µόνο µε έναν εργοδότη προϊστάµενο
και ελεγκτή του έργου τους. Πολύ θα θέλατε να ταιριάξετε αυτό
το µοντέλο εργασίας µε την εξατοµίκευση των εργασιακών σχέσεων και το άδειασµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Η χθεσινή πρωτοφανής για γενική απεργία δικαστική απαγόρευση της απεργίας των ναυτεργατικών σωµατείων προοιωνίζει
τα όσα θα δούµε µε το νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, όταν δεν
θα µπορεί µία οµοσπονδία να προσφέρει την κάλυψή της σε
απεργίες πρωτοβάθµιου σωµατείου.
Ασφαλώς οι απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις δεν
γίνονται επειδή επιτρέπονται. Οι κοινωνικοί αγώνες δεν εξαρτώνται από τις διαθέσεις των κυβερνήσεων ή το πλαίσιο που νοµοθετούν ανάλογα µε τις ιδεοληψίες τους. Και οι ιδεοληψίες σας,
που δεν βρίσκουν την παραµικρή στήριξη σε οποιονδήποτε χώρο
και επαγγελµατική συνδικαλιστική συλλογικότητα, δεν είναι αρκετά ισχυρές για να νικήσουν µια ολόκληρη κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κ. Μπουρνούς.
Τον λόγο έχει ο κ. Φίλιππος Φόρτωµας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δικαίωµα
στην απεργία είναι κατοχυρωµένο συνταγµατικά και απολύτως
σεβαστό. Το ίδιο όµως σεβαστό πρέπει φυσικά να είναι και το δικαίωµα των πολιτών να µη γίνονται όµηροι της συνδικαλιστικής
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αυθαιρεσίας.
Οι λίγοι, λοιπόν, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ταλαιπωρούν τους πολλούς. Δυστυχώς για ακόµη µία φορά είµαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και εξηγούµαι: Δυστυχώς κανένας ή
σχεδόν κανένα εργοστάσιο ή καµµία ή σχεδόν καµµία επιχείρηση
εργατών αλλά και εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα δεν απεργεί
και δεν κατεβαίνει για να διαµαρτυρηθεί εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Και νοµίζω ότι το ξέρουµε όλοι µας πολύ καλά.
Οποία υποκρισία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Κάθε
φορά είναι εκεί, στην ίδια πάντα τελετουργία, στην πλατεία έξω
από τη Βουλή παραταγµένοι όλοι αυτοί οι οποίοι καµώνονται, θα
έλεγα, τους φίλους τους. Είναι πάντα εκεί πρώτο και καλύτερο
το υποτιθέµενο κόµµα της εργατικής τάξης, χωρίς την τάξη.
Μετά είναι το υποτιθέµενο κόµµα της Αριστεράς, χωρίς την εργατική της ψυχή, όµως. Και τέλος, είναι και συνοµοσπονδία των
εργατών, χωρίς τους εργάτες της.
Φτάνει πια, λοιπόν, η αυθαιρεσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Αρκεί, φτάνει πια!
Πάµε τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε. Στην
ουσία συνεχίζει αλλά και θεσµοθετεί την έννοια της τηλεργασίας,
την οποία εµείς γνωρίσαµε εν µέσω της πανδηµίας. Δηµιουργούµε, λοιπόν, ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή
της στον δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό φυσικά την καλύτερη προσαρµογή όλων µας στις νέες οικονοµικές αλλά και τεχνολογικές
προκλήσεις.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει πολλές φορές από την αρχή της θητείας
της ότι θέλει να ενισχύσει αλλά και να εκσυγχρονίσει τις δοµές
της χώρας, είτε στις επενδύσεις είτε στον τοµέα της ανάπτυξης
και της εργασίας. Έτσι, λοιπόν, στον δρόµο αυτό κινείται και το
παρόν νοµοσχέδιο.
Τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο; Θέτει τις βασικές αρχές της τηλεργασίας, τον τρόπο οργάνωσης αλλά και διαχείρισής της. Φυσικά προστατεύει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των
εργαζοµένων. Θεσµοθετεί επίσης τον οικειοθελή χαρακτήρα της.
Περαιτέρω, µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνονται κίνητρα στους
υπαλλήλους ώστε να οργανώσουν την εργασία τους η οποία
προκύπτει από την τηλεργασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και
το διευθυντικό δικαίωµα.
Πέραν όµως όλων αυτών των διατάξεων, το Υπουργείο Εσωτερικών µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει και κάποιες γενικότερες
διατάξεις, οι οποίες αφορούν και το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα αλλά και τους ΟΤΑ. Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να
σταθώ σε µία απ’ αυτές τις διατάξεις και συγκεκριµένα στο
άρθρο 26. Με τη διάταξη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά γίνεται µία προσπάθεια επάνδρωσης των ΟΤΑ των ορεινών αλλά και νησιωτικών περιοχών της χώρας, καθώς δίνονται
κίνητρα σε εργαζοµένους µε την παροχή δωρεάν σίτισης αλλά
και καταλύµατος διαµονής από τους οικείους δήµους, εφόσον
φυσικά υπάρχει και η οικονοµική δυνατότητα.
Προερχόµενος από τον νησιωτικό χώρο, οφείλω αλλά και
θεωρώ χρέος µου να στηρίζω τις νησιωτικές περιοχές της
χώρας, να προωθώ την ανάπτυξή τους, αλλά και να υπενθυµίζω
σε όλους την ιδιαιτερότητά τους αλλά και τις δυσκολίες τις
οποίες αντιµετωπίζουν λόγω της νησιωτικότητας. Δεν θα µπορούσα, λοιπόν, να µη χαιρετίσω αυτή την πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου. Η διάταξη αυτή λύνει το θέµα
υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα τις
αναβαθµίζει, γεγονός που διευκολύνει και την καθηµερινότητα
τόσο των µόνιµων κατοίκων όσο και των επισκεπτών τους.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σηµαντικές υπουργικές τροπολογίες. Η υπ’ αριθµόν 919 εξειδικεύει τη διαδικασία διάθεσης
πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων σε τρίτα κράτη και φυσικά να σταθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 922. Στο
άρθρο 5 της εν λόγω τροπολογίας γίνεται αναφορά στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», το οποίο θα συνεισφέρει τα µέγιστα στην ανάπτυξη έργων υποδοµών και στις νησιωτικές
περιοχές της χώρας. Έτσι, λοιπόν, µε το άρθρο αυτό επιδιώκεται
η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας αυτού του προγράµµατος
αλλά και η καλύτερη υλοποίησή του, µέσω της υπαγωγής των
έργων τα οποία εντάσσονται σε αυτό στους αναπτυξιακούς σκο-
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πούς του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος ο οποίος δίνεται µέσω
αυτής της ρύθµισης στο ταµείο αυτό είναι πολύ σηµαντικός, εάν
λάβουµε υπ’ όψιν τους αναπτυξιακούς σκοπούς που επιδιώκονται µε το πρόγραµµα αυτό αλλά φυσικά και τις προκλήσεις στις
οποίες καλείται να ανταποκριθεί.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασφαλίζουµε µε
το εν λόγω νοµοσχέδιο πάρα πολλά και σηµαντικά πράγµατα. Η
πανδηµία αλλά και οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειές της
έδειξαν τη σηµασία της ψηφιοποίησης σε όλους τους τοµείς της
κοινωνίας αλλά και της οικονοµίας και κατέστησε πιο επιδεκτική
παρά ποτέ την ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιακής µετάβασης.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστή στο όραµά της, ακολουθεί τις προκλήσεις του
µέλλοντος, πάντοτε σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης. Με καινοτόµες µεταρρυθµίσεις, οι οποίες έχουν στόχο
τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, τη βελτίωση των
υποδοµών και ταυτόχρονα φυσικά την ορθή λειτουργία της µε
τη χρήση της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Με επίκεντρό
µας την ορθή συνεργασία των υπαλλήλων, την ασφάλεια της εργασίας τους αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τηλεργασία -το άκουσα από
σχεδόν όλους- είναι ένα νέο κεφάλαιο της απασχόλησης, που θα
µας απασχολήσει τα επόµενα χρόνια, θα απασχολήσει την πολιτεία, τους εργαζόµενους, τους εργοδότες, ειδικούς επιστήµονες,
γενικά όλους. Η τηλεργασία οφείλει να αποτελεί την εξαίρεση
και όχι τον κανόνα, ενώ ο χαρακτήρας της θα πρέπει να θεωρείτε
οικειοθελής για τον τηλεργαζόµενο. Και αυτό για να αποτραπεί
κάθε δυσµενής µετάλλαξη της εργασίας ως προς το τι θέλουν
οι επιχειρηµατικές ελίτ.
Ξέρετε τι φοβάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι το πιο
θετικό εργαλείο στον κόσµο, που χρησιµοποιείται µε αποτελεσµατικά οφέλη για την κοινωνία, στα χέρια σας -και το έχετε αποδείξει- µπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο µέσο, γιατί προάγετε, θα
έλεγα, µε αντικοινωνικό θράσος τον νεοφιλελευθερισµό και µάλιστα στην πιο ακραία εκδοχή του. Μου φαίνεται ότι δεν είναι σοβαρός ο προβληµατισµός σας για την εφαρµοσιµότητα της
τηλεργασίας στην πράξη. Μου φαίνεται -και να µε συγχωρέσετε
γι’ αυτό- ότι είναι πιο ρεαλιστικό να ισχυριστεί κάποιος ότι πρόκειται για µια τρύπα στο νερό.
Εξηγούµαι. Τι λέει η Κυβέρνηση; Ρυθµίζει την τηλεργασία θεσπίζοντας το δικαίωµα αποσύνδεσης και εννοεί αποσύνδεσης
από το κοµπιούτερ. Ωραία. Το δικαίωµα, δηλαδή, του εργαζοµένου να µην απαντά σε κλήσεις και µηνύµατα του εργοδότη πέραν
του συµφωνηµένου ωραρίου. Προστατεύετε έτσι, λέτε, την οικογενειακή και προσωπική του ζωή. Ας δούµε όµως ποια είναι η
αλήθεια και γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Οι Ευρωβουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας να σας θυµίσω -το είπε νοµίζω και ο εισηγητής µας, ο Γιώργος Παπαηλιού- ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισαν κατά της άµεσης κατοχύρωσης του δικαιώµατος στην
αποσύνδεση για τους τηλεργαζοµένους. Ειλικρινά, δεν είναι προκλητικό να το λέτε αυτό, όταν µετά από δεκατέσσερις µήνες πανδηµίας και αυθαιρεσίας δεν έχετε φέρει στοιχειώδεις ρυθµίσεις
στη Βουλή για την τηλεργασία; Σήµερα τις φέρατε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει θεσµικά, εδώ και περίπου έναν χρόνο. Να
σας θυµίσω πόσες φορές έχουν αναφέρει τα στελέχη µας, πρώτον, την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο «ΕΡΓΑΝΗ»
του χρόνου εργασίας, ώστε να αµείβεται η εργασία και να µην
την κλέβουν οι εργοδότες. Δεύτερον, το δικαίωµα στην αποσύνδεση, µε την ιδιαίτερη αναφορά ότι δεν υφίσταται καµµία υποχρέωση του εργαζοµένου να απαντάει σε εταιρικά mail εντός
χρόνου εργασίας. Τρίτον, να σας θυµίσω τη θέσπιση επιδόµατος
εργασίας για κάλυψη εξόδων, όπως του ρεύµατος, του ίντερνετ
και τη χρήση κάµερας, µόνο αν είναι αιτιολογηµένη για τις ανάγκες της εργασίας.
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Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είστε σίγουροι πως
µε το παρόν νοµοσχέδιο διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και η αξιοποίηση της τηλεργασίας στην
ανάπτυξη; Μακάρι να κάνω λάθος. Να σας θυµίσω ότι η τηλεργασία ισχύει, και στον δηµόσιο τοµέα αλλά και στον ιδιωτικό
τοµέα, λόγω του έκτακτου της πανδηµίας.
Σαφέστατα υπάρχουν µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα,
όπως, παραδείγµατος χάριν, ο περιορισµός µετακινήσεων και το
περιβαλλοντικό αποτύπωµα που αφήνει, η δηµιουργία ευκαιριών
για τον πληθυσµό που διαµένει στην επαρχία, η ενίσχυση απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία και η διευκόλυνσή τους. Η
τηλεργασία θα αφήσει το αποτύπωµά της. Ας το πούµε ξεκάθαρα. Γι’ αυτό και η ρύθµισή της πρέπει να είναι αντικείµενο σοβαρής συζήτησης και υπεύθυνης νοµοθέτησης. Επηρεάζει και
θα επηρεάσει τις ελληνικές οικογένειες.
Το λέω αυτό, γιατί σε συνδυασµό µε την ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών η τηλεργασία στον δηµόσιο τοµέα µπορεί να είναι καθοριστικής σηµασίας. Τα ζητήµατα, όµως, της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και το δικαίωµα του υπαλλήλου στην
αποσύνδεση είναι κοµβικής σηµασίας, είναι κοµβικά. Πώς είναι
δυνατόν η ρύθµιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
να µετατίθεται σε µελλοντικά προεδρικά διατάγµατα -το έχουν
πει πολλοί συνάδελφοί µου- και να µην υφίσταται ανησυχία για
την ασφάλειά τους; Κοιτάξτε, αν δεν εξοπλίσουµε το πλαίσιο ενιαίων προϋποθέσεων µε κοινούς κανόνες και κριτήρια, µε τα οργανογράµµατα των φορέων, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν
στρεβλώσεις, που πιθανότατα θα τις πληρώσουν πάλι οι εργαζόµενοι, αυτοί που ειρωνεύτηκε πριν από λίγο ο κ. Φόρτωµας,
ότι δήθεν δεν απεργούν.
Αλλά να µιλήσουµε βέβαια και για διαφάνεια. Διότι όταν συζητάµε για τη δηµόσια διοίκηση, τίποτα άλλο δεν χωρά, διαφάνεια
χωρά. Η διαδικασία περαιτέρω ψηφιοποίησης πάντα αποτελεί
πρόσφορο έδαφος για την ικανοποίηση των πελατειακών σκοπιµοτήτων και εννοώ την προµήθεια του εξοπλισµού του τηλεργαζόµενου δηµοσίου υπαλλήλου. Θα δούµε διαδικασίες
προµηθειών πιστές στον νόµο ή απευθείας αναθέσεις, όπως µας
έχετε συνηθίσει πολύ καιρό τώρα; Θα τα δούµε, όµως, αυτά προσεκτικά στο µέλλον.
Φυσικά, η τεχνολογική αναβάθµιση του δηµοσίου αποτελεί σηµαντικό βήµα. Ωστόσο, είναι κρίσιµο να συζητηθεί η κατεύθυνση
που αυτή θα έχει, πόσο αποτελεσµατική θα είναι για τον πολίτη
αλλά και για τον εργαζόµενο.
Και µη λησµονούµε πως εξαιρετικά µεγάλο µερίδιο του ψηφιακού εγχειρήµατος στον δηµόσιο τοµέα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
που εξέλιξε δοµές εργασίας και εφάρµοσε σχέδια τεχνολογιών,
πληροφορικής και επικοινωνιών στον δηµόσιο τοµέα. Δεν ξεκίνησε δα ο κόσµος όλος µε την Κυβέρνησή σας.
Θεωρώ πως το παρόν νοµοσχέδιο πρέπει να έχει ως βασική
υποχρέωση την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Όµως, βλέπουµε διατάξεις που δεν είναι ξεκάθαρες ως προς
αυτά, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν από τον τρόπο άσκησης
της διοίκησης σε συνδυασµό µε την εύρυθµη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών. Διότι αυτό είναι το ζητούµενο.
Αφού µίλησα, κύριοι συνάδελφοι, για τη βασική υποχρέωση
του νοµοσχεδίου, θα σας πω και το τι πρέπει να αποτραπεί, κατά
τη γνώµη µας. Οφείλουµε ως πολιτεία να εµποδίσουµε οτιδήποτε
µπορεί να εγκλωβίσει τον τηλεργαζόµενο σε ένα περιβάλλον µη
υγιές, τοξικό και ανελεύθερο. Μίλησα και πριν για το δικαίωµα
στην αποσύνδεση. Θα πω επιπλέον για το ωράριο εργασίας και
τα δικαιώµατα γενικότερα που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία, για τη φυσική εργασία αλλά και για το ενδεχόµενο -ιδού
ο κίνδυνος- δυσµενούς υπηρεσιακής εξέλιξης µε αφορµή την τηλεργασία, όπως είπαν και συνάδελφοί µου. Δεν το βλέπετε στον
ιδιωτικό τοµέα, που όσοι ακολουθούν παρατεταµένο πρόγραµµα
τηλεργασίας στερούνται προνοµίων που είχαν µέχρι σήµερα; Με
τα λειτουργικά κόστη των τηλεργαζοµένων τι θα γίνει; Θα τα πληρώσουν οι ίδιοι κι αυτά;
Κι αφού συζητάµε για τις µεγάλες διαστάσεις της τηλεργασίας, έχετε σκοπό να εντάξετε τους εργαζοµένους σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις, να αποκτήσει δηλαδή αυτή η κατηγορία
των εργαζοµένων µια συλλογική οντότητα; Έτσι τίθεται, συνά-
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δελφοι, το πλαίσιο ρύθµισης. Αλλιώς, θα µιλούν για ανεφάρµοστα προγράµµατα, που σας έδειξα στη διαβούλευση, ενώ πιθανότατα και αυτό που σας είπα στην αρχή περί µιας τρύπας στο
νερό θα είναι η µόνη αλήθεια.
Μάλιστα, ο προσδιορισµός ενός χαµηλού επιπέδου τηλεργαζόµενων δηµοσίων υπαλλήλων οφείλει ναι εξειδικεύεται µε ανάλογα κριτήρια επιλογής. Αυτό σηµαίνει πως κι η εργοδοτική
διεύθυνση θα πρέπει να τεκµηριώνει την άρνησή της και ο εργαζόµενος, όµως, να µπορεί να διεκδικεί το δικαίωµά του.
Συµπερασµατικά για την τηλεργασία θα ήθελα να πω ότι, ενώ
πρόκειται για µια βαθιά νέα εργασιακή µορφή και κουλτούρα, το
ζήτηµα της εξ αποστάσεως εργασίας απαιτεί διαρκή επιµόρφωση.
Όµως βλέπω πως δεν στηρίζονται οι νοµοθετικές σας πρακτικές
σε αναλυτικά συµπεράσµατα και αποτελέσµατα για το πώς λειτούργησε ο θεσµός της τηλεργασίας το προηγούµενο διάστηµα.
Αυτό δείχνει και κάποια προχειρότητα. Δεν µας είπατε µια κουβέντα σε τι συµπεράσµατα έχετε καταλήξει ως Κυβέρνηση.
Με αυτές τις σκέψεις τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι σκέψεις
που δεν µου δηµιουργούν καµµία αισιοδοξία. Θα ψηφίσω φυσικά
τη θέση του κόµµατός µου. Όµως, θα πρέπει να σας επισηµάνω
ότι εκεί έξω, έξω από τη Βουλή, στις πλατείες της Ελλάδας, σε
όλη την Ελλάδα κάτι κρυφοβράζει, κύριε Φόρτωµα, αγαπητέ µου
συνάδελφε και νέε Βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Θυµηθείτε µε και πάρτε πίσω το νοµοσχέδιο, καταστροφέα των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων της χειµαζόµενης
εργατικής τάξης, που θα φέρετε για ψήφιση στη Βουλή την ερχόµενη Δευτέρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την υποµονή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την κ. Παρασκευή Βρυζίδου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας και θέτει διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου τοµέα. Η κρίση
του κορωνοϊού είναι δεδοµένο αναµφίβολα ότι έπληξε τη δηµόσια
διοίκηση και την εκπαίδευση και υπήρξε ανάγκη αξιοποίησης πρακτικών, όπως η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση. Η νοµοθεσία
είναι επίσης ανάγκη να βάλει τους κανόνες αυτής της εξέλιξης,
για να στηρίξει αποτελεσµατικά τις νέες συνθήκες εργασίας.
Εδώ πρέπει να παραδεχθούµε ότι, ενώ υστερούσαµε σε σχέση
µε τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό,
η σηµερινή Κυβέρνηση και τα αρµόδια Υπουργεία κάλυψαν το
κενό του παρελθόντος και δηµιούργησαν άµεσα συνθήκες λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας. Το Υπουργείο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κατάφερε σε λίγο χρόνο να εκσυγχρονίσει το σύνολο των υπηρεσιών της χώρας και να δώσει τη δυνατότητα στους
πολίτες να εξυπηρετηθούν και να ενηµερωθούν ηλεκτρονικά. Το
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο λειτούργησε εξίσου αποτελεσµατικά στην επίλυση δεκάδων δυσλειτουργιών στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση, µε την ψήφιση πρόσφατων
νοµοσχεδίων βάζει σήµερα τους κανόνες για τη διασφάλιση ενός
αποτελεσµατικού πλαισίου για την εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η άσκηση κριτικής από Βουλευτές της Μείζονος κυρίως Αντιπολίτευσης στο παρόν νοµοσχέδιο δεν δικαιολογείται, µε δεδοµένο τη µηδενική προεργασία και πρόβλεψη στον τοµέα αυτόν
τα προηγούµενα χρόνια, ενώ λειτουργούσε σε όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη και πριν από τον κορωνοϊό.
Είναι χρήσιµο και ηθικό να αναγνωρίζουµε τα επιτεύγµατα των
πολιτικών µας αντιπάλων, για να ακουγόµαστε και όταν διαφωνούµε. Με την τηλεργασία διευκολύνεται ο εργαζόµενος και ενισχύεται η παραγωγικότητα, εξοικονοµείται χρόνος και πόροι από
τη µείωση λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών. Μειώνονται οι µετακινήσεις, προστατεύεται το περιβάλλον, εξοικονοµούνται πόροι
και ταυτόχρονα µε ταχύτητα µεταφέρεται το παραγόµενο έργο
και οι πληροφορίες στις υπηρεσίες και στους πολίτες αντίστοιχα.
Εξυπηρετούνται άνθρωποι που δυσκολεύονται στην ισορροπία
επαγγέλµατος και ιδιωτικής ζωής, µητέρες, άτοµα µε αναπηρία.
Απαιτείται ωστόσο η δηµιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου της τηλεργασίας στις δηµόσιες υπηρεσίες, τόσο
σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης.
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Με το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται κοινές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, κανόνες προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθορίζεται ο οικειοθελής χαρακτήρας της
τηλεργασίας, η αρχή ίσης µεταχείρισης των τηλεργαζόµενων µε
τους µη τηλεργαζόµενους υπαλλήλους, ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωµα επιλογής του αριθµού των εργαζοµένων, ενώ θεσπίζονται κίνητρα για τους υπαλλήλους που συµµετέχουν, έτσι
ώστε αν έχουν ανάγκη από κάποια ευελιξία ωραρίου να την κάνουν χρήση, επιτυγχάνοντας τον καλύτερο συνδυασµό της ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. Έµφαση δίνεται στην Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία διασφαλίζονται µε κατάλληλα µέτρα.
Αξίζει να αναφερθούµε στη µέριµνα που λαµβάνεται για περιπτώσεις υπαλλήλων µε µόνιµα ή πρόσκαιρα προβλήµατα υγείας,
οι οποίοι, εφόσον είναι εφικτό, µπορούν να ζητήσουν να εκτελέσουν την εργασία τους µέσω τηλεργασίας. Ο φορέας είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί το αίτηµα, εκτός και αν υπάρχει
σοβαρός αιτιολογηµένος λόγος απόρριψης. Επίσης, για να αποφευχθούν αδικίες ή αποξένωση των υπαλλήλων από τους συναδέλφους και την υπηρεσία, µπαίνει χρονικό όριο δυνατότητας
τηλεργασίας και είναι ένα τρίµηνο τον χρόνο και µέσα σε αυτό
ανώτατο όριο οι σαράντα τέσσερις µέρες, καθώς και το ποσοστό
των εργαζοµένων µε τηλεργασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 25%
του συνόλου των υπαλλήλων διεύθυνσης ανά τρίµηνο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του Υπουργού
κ. Βορίδη ότι οι επαναστάσεις στην εργασία έχουν γίνει µέσα από
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, γέννησαν πολιτικά ζητήµατα,
κοινωνικές αναδιατάξεις και, ναι, η ψηφιοποίηση είναι µια βαθιά
πολιτική επιλογή, την αξία της οποίας όλοι λίγο πολύ αναγνωρίζουν, αλλά η Νέα Δηµοκρατία την κάνει πράξη και θέτει τους κανόνες αυτής της εξέλιξης µε το παρόν προς ψήφιση σχέδιο
νόµου, το οποίο καλώ όλους να υπερψηφίσουµε, γιατί είναι κρίσιµο και αναγκαίο για µια σύγχρονη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε από τους οµιλητές µε τον κ. Βασιλειάδη Βασίλειο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και µόνο
το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και αρκετοί ακόµη τοποθετούµαστε
σήµερα µέσω τηλεδιάσκεψης στην Ολοµέλεια της Βουλής, κάτι
που δεν µπορούσαµε να κάνουµε πριν από δεκαπέντε µήνες,
αρκεί ως απόδειξη της ραγδαίας αύξησης της ανάγκης για τηλεργασία αλλά και της απότοµης ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.
Η προσαρµογή του ιδιωτικού τοµέα στη νέα αυτή πραγµατικότητα που επέβαλε η πανδηµία ήταν άµεση. Οι παρεχόµενες
υπηρεσίες µέσω διαδικτύου αλλά και η τηλεργασία βιώνουν αυτή
τη στιγµή το ξεκίνηµα µιας «χρυσής» εποχής ψηφιακού µετασχηµατισµού της παγκόσµιας οικονοµίας.
Όπως έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν και όπως βεβαίως
έχουν διαπιστώσει και άλλοι συνάδελφοι, οι κοινωνίες εξελίσσονται και προσαρµόζονται, αλλά η νοµοθέτηση για τα νέα αυτά δεδοµένα συνήθως έπεται και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν,
έχουµε µια εξέλιξη που έχει λάβει χώρα µε γοργό ρυθµό στην
κοινωνία µας και έχουµε εµείς τώρα την ευθύνη να νοµοθετήσουµε ένα δίκαιο, λειτουργικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο για
την τηλεργασία.
Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στο
σύνολό της µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
αιχµή του δόρατος, βεβαίως, είχε ολοκληρωµένο σχέδιο για την
ψηφιακή µετάβαση, το οποίο εφαρµόζει από την πρώτη κιόλας
µέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης. Πολύ πριν από την πανδηµία η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του κράτους, η Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού, η αναβάθµιση του ενιαίου ασφαλιστικού
φορέα σε e-ΕΦΚΑ αποτελούν τους θεµέλιους λίθους του νέου
ψηφιακού πλέον οικοδοµήµατος της δηµόσιας διοίκησης. Η κατάργηση του φαξ, η συγχώνευση εγγράφων και διαδικασιών,
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ακόµα και το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, για το οποίο νοµοθετήσαµε εσχάτως, αποτελούν µικρά αλλά σταθερά βήµατα
προς την εξάλειψη του τέρατος της γραφειοκρατίας, υπέρ µιας
νέας σχέσης πολίτη - κράτους, που θα παράγει καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θα µειώνει τον όγκο εργασίας του δηµοσίου λειτουργού.
Έρχοµαι στο ζήτηµα της τηλεργασίας και ειδικότερα στην
αξιοποίησή της στον δηµόσιο τοµέα. Όπως είπα και νωρίτερα,
πρόκειται για µια διαδικασία που βρίσκεται ήδη εδώ, δίπλα µας,
στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις και στον
δηµόσιο, άτυπα. Τα προφανή οφέλη είναι η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος για τον εργαζόµενο, ο οποίος δεν θα απαιτείται
να µετακινείται από και προς τον χώρο εργασίας του. Επιπλέον
δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε άτοµα µε προβλήµατα υγείας
ή µε αναπηρία να παραµένουν παραγωγικά, ακόµα και όταν δεν
θα µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα δια ζώσης.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ξαναδείτε τις
παρατηρήσεις της ΕΣΑΜΕΑ για τα άτοµα µε αναπηρία αναφορικά µε τις ηµέρες τηλεργασίας.
Πέρα από οφέλη, όµως, όπως κάθε αλλαγή άλλωστε, η τηλεργασία φέρνει και µια σειρά προκλήσεων. Νοµίζω ότι η νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου έχει επιτύχει να τις εντοπίσει και να
τις αντιµετωπίσει µε τις τέσσερις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το σχέδιο νόµου: τον οικειοθελή χαρακτήρα για τον εργαζόµενο και για τον φορέα, την αρχή της ίσης µεταχείρισης για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εξ αποστάσεως εργαζοµένων
αναφορικά µε την εξέλιξη και τη µισθοδοσία, την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων µε ευθύνη του φορέα και τέλος τον σεβασµό της ιδιωτικής ζωής του εργαζόµενου. Ειδικότερα το δικαίωµα στην αποσύνδεση είναι κάτι µε το οποίο ασχολούµαστε
και στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και θα έχουµε την ευκαιρία να τοποθετηθούµε και για
αυτό στην Ολοµέλεια την ερχόµενη εβδοµάδα.
Οι επιµέρους διατάξεις του σχεδίου νόµου αποτελούν σύνθεση ερευνών και πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και
υπερεθνικούς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΟΣΑ,
το Συµβούλιο της Ευρώπης και βεβαίως ο Διεθνής Οργανισµός
Εργασίας.
Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα χρονικά όρια και το ωράριο της τηλεργασίας και τίθεται µέγιστο όριο στον αριθµό των
υπαλλήλων που µπορούν να εργαστούν µε τηλεργασία ανά διεύθυνση σε κάθε φορέα.
Σε γενικές γραµµές, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το σχέδιο
νόµου που έχουµε µπροστά µας θέτει το αναγκαίο πλαίσιο για
τη σωστή εφαρµογή της τηλεργασίας στο δηµόσιο, καλύπτοντας
όλες τις πτυχές και τους κινδύνους που µπορεί να ελλοχεύουν,
ενώ την ίδια στιγµή παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στους αρµόδιους φορείς, ώστε η εφαρµογή αυτή να είναι και αποτελεσµατική.
Επιτρέψτε µου µια σύντοµη αναφορά και στις διατάξεις του
δεύτερου µέρους του σχεδίου νόµου, οι οποίες κατά την άποψή
µου ρυθµίζουν επιµέρους ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαµε
να τα εντάξουµε στη µεγάλη προσπάθεια εξορθολογισµού του
δηµοσίου.
Χαιρετίζω την απόφαση κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να
υπερψηφίσουν επί της αρχής το σχέδιο νόµου αυτό και ελπίζω
τώρα, στο τέλος της συζήτησης, η συναίνεση αυτή να έχει διευρυνθεί.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 918 και ειδικό 97. Η αναµόρφωση των
εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
που προτείνει το Υπουργείο εισάγει καινοτόµες αλλαγές στη διαδικασία, που αναβαθµίζουν το εύρος και την ποιότητα των σπουδαστών. Νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι καλύτερα
καταρτισµένοι απόφοιτοι της ΕΣΔΑ σηµαίνει καλύτερες παρεχόµενες υπηρεσίες του δηµοσίου προς τους πολίτες.
Τέλος, θεωρώ θετική και την παρέµβαση του Υπουργού στο
σύστηµα της κινητικότητας, το οποίο θεωρώ ότι δίνει αρκετά σηµαντική ευελιξία στη διαχείριση του προσωπικού του δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαρι-
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στούµε, κύριε συνάδελφε.
Θα συνεχίσουµε µε τους δυο ειδικούς αγορητές που έχουν ζητήσει για τρία λεπτά τον λόγο, τον κ. Δελή και τον κ. Παπαηλιού.
Επίσης, έχει ζητήσει τον λόγο η κ. Αδαµοπούλου. Θα αρχίσουµε
µε την κ. Αδαµοπούλου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Να κάνω
µια πρόταση; Να κάνω παρέµβαση, να δευτερολογήσουν οι συνάδελφοι και να µιλήσω τελευταίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, δεν θέλετε να µιλήσετε τελευταίος; Πάντα ο Υπουργός
µιλάει τελευταίος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εντάξει,
τελευταίος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω τον λόγο για πολύ λίγο. Λίγα σχόλια για κάποιες τροπολογίες. Για την τροπολογία 920 του Υπουργείου Παιδείας:
Βλέπουµε ότι, δυστυχώς, εδώ µειώνονται τουλάχιστον κατά είκοσι οι ειδικότητες καθηγητών στην τεχνική εκπαίδευση και κατά
συνέπεια οργανικές θέσεις.
Θεωρούµε ότι αυτή η τροπολογία κάνει ακόµα ένα δωράκι, στο
άρθρο 4, στα ιδιωτικά ΙΕΚ, µετά τη διάλυση της τεχνικής εκπαίδευσης, ωθώντας παράλληλα στην ανεργία όσους τις κάλυπταν.
Και όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 921, για
τους συνοριοφύλακες, η προτεινόµενη τροπολογία έχει ως κύριο
στόχο την ανανέωση θητείας οκτακοσίων συνοριοφυλάκων ορισµένου χρόνου, η θητεία των οποίων λήγει τον προσεχή Ιούλιο.
Ωστόσο, βλέπουµε ότι γίνεται µία επιλεκτική µεταχείριση εκ µέρους της Κυβέρνησης, διότι δεν προχωρά σε αντίστοιχες ανανεώσεις στις υπόλοιπες περιπτώσεις συµπλήρωσης του χρόνου
υπηρεσίας εργαζοµένων που απασχολούνται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και µε σαφώς ισχυρότερο κοινωνικό αποτύπωµα,
όπως είναι οι υγειονοµικοί, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, αλλά
ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τις δυνάµεις καταστολής.
Τα άρθρα 5 και 6 της τροπολογίας, που αφορούν τις προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και
Αξιωµατικών καθώς και για την κάλυψη των θέσεων ειδικών
φρουρών, προβλέπουν ότι οι υποψήφιοι των σχολών αυτών υποβάλλονται σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Το µόνο, δηλαδή,
πράγµα που αλλάζει ουσιαστικά σε σχέση µε το προηγούµενο
θεσµικό πλαίσιο είναι η αντικατάσταση της λέξης «ψυχοτεχνικές»
µε τη λέξη «ψυχοµετρικές». Και διερωτόµαστε αν αυτή η λεκτική
αλλαγή είναι δυνατόν να δικαιολογεί δαπάνη 7,9 χιλιάδες ευρώ
για κάθε υποψήφιο εισαγωγής στις σχολές της αστυνοµίας ή
στους ειδικούς φρουρούς, όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση.
Προφανώς, πρόκειται για χιλιάδες υποψηφίους. Το κόστος είναι
υπέρογκο και δεν δικαιολογείται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όπως είπαµε και σήµερα στην πρωτολογία
µας αλλά και στις επιτροπές, παρά το ότι η τηλεργασία πλασάρεται µε ένα σύγχρονο και µοντέρνο περιτύλιγµα, το περιεχόµενό της είναι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για µια µορφή
εργασιακής εκµετάλλευσης, αλλά γι’ αυτό -θα το ξαναπούµε- δεν
φταίει, ξέρετε, η τεχνολογία. Η τεχνολογία µοιάζει µε το µαχαίρι.
Με το µαχαίρι µπορείς να κόψεις και ψωµί, αλλά µπορεί να σκοτώσεις και άνθρωπο. Έχει σηµασία, λοιπόν, πώς χρησιµοποιείται
η τεχνολογία.
Όταν, λοιπόν, η τεχνολογία βρίσκεται στα χέρια της αστικής
τάξης, στα χέρια του κεφαλαίου, χρησιµοποιείται για τα δικά της
συµφέροντα. Τη φέρνει ως εργασιακή µορφή, εντείνοντας την
εκµετάλλευση, παραβιάζοντας ωράρια, διαλύοντας κάθε έννοια
διαφορετικού ωραρίου προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Αντίθετα, σε µια άλλη εξουσία, σε µια άλλη κυβέρνηση, σε µια άλλη κοινωνική τάξη πραγµάτων, αυτές οι
δυνατότητες της τεχνολογίας θα χρησιµοποιούνταν για να µειωθεί δραστικά, για παράδειγµα, ο εργάσιµος χρόνος των εργαζοµένων. Τι βλέπουµε σήµερα; Βλέπουµε να αυξάνεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά για την τηλεργασία, γιατί νοµίζω ότι το θέµα έχει εξαντληθεί, τουλάχιστον σε ό,τι µας αφορά.
Προχωρώ τώρα στις τροπολογίες. Με αφορµή τις τροπολογίες, µίλησε πολύ προχθές ο κύριος Υπουργός για τους λεγόµενους «κανόνες καλής νοµοθέτησης» και το πόσο ωφέλιµοι είναι
αυτοί οι κανόνες. Σωστά. Φυσικά. Με δεδοµένο, όµως, ότι το
προνόµιο της νοµοθέτησης ανήκει, ως γνωστόν, αποκλειστικά
στην κυβερνητική πλειοψηφία και την Κυβέρνηση και µε δεδοµένη και τη σηµερινή επαναλαµβανόµενη κατάθεση εκτενέστατων τροπολογιών εν είδει µίνι νοµοσχεδίων -µάλιστα ο όγκος και
η ποσότητα των άρθρων είναι µεγαλύτερα από το νοµοσχέδιο το
οποίο ψηφίζουµε-, µε δεδοµένη την κατάθεση τροπολογιών
άσχετων όχι µόνο µε το νοµοσχέδιο, αλλά και των ίδιων τους των
διατάξεων µεταξύ τους από αρκετά Υπουργεία, θα καλούσαµε
και θα παρακαλούσαµε τον κύριο Υπουργό αυτούς τους κανόνες
να τους διδάξει και στους συναδέλφους του Υπουργούς, έχοντας την ελπίδα να αποφεύγαµε κάποια στιγµή να βρισκόµαστε
σε εκείνη τη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθούµε, για παράδειγµα, µε µία ψήφο συνολικά σε µία τροπολογία, η οποία αποτελείται από έξι, επτά, οκτώ άρθρα και για τα οποία έχουµε
διαφορετική ψήφο: σε άλλα θέλουµε να ψηφίσουµε, σε άλλα θέλουµε να καταψηφίσουµε. Δεν έχουµε, όµως, αυτό το δικαίωµα.
Και φέρνω το παράδειγµα εδώ της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Στην αρχή υπάρχουν δύο-τρία άρθρα για τα λεγόµενα «εργαστήρια δεξιοτήτων», για τις δεξιότητες, δηλαδή, οι
οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υποκατάστατο επιστηµονικής γνώσης, το οποίο βεβαίως και θα καταψηφίσουµε. Την ίδια
στιγµή, όµως, υπάρχει και µια διάταξη που αναγνωρίζει επιτέλους το δίκαιο του αγώνα των µαθητών των επαγγελµατικών
σχολών του ΟΑΕΔ να µην αλλάξουν οι κανόνες φοίτησής τους
φέτος στη µέση της χρονιάς. Αν είναι δυνατόν! Έπρεπε να κάνουν τόσους αγώνες αυτά τα παιδιά, εµείς κάναµε δύο επίκαιρες
ερωτήσεις, για να έρθει η Κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το
αίτηµα. Και φυσικά, θα το ψηφίσουµε αυτό το άρθρο, αλλά έτσι
όπως τίθεται αυτή η τροπολογία, µας δηµιουργεί ζήτηµα. Επαναλαµβάνω ότι συµφωνούµε µε την τροπολογία.
Έχουµε ένα σχόλιο για τις ρυθµίσεις της τροπολογίας που
έφερε ο κ. Πέτσας σε σχέση µε τις ρυθµίσεις οφειλών σε δήµους.
Πρόκειται για µια ακόµα ευκαιρία ρύθµισης οφειλών, είτε λόγω
COVID είτε παλιότερα, αλλά νοµίζουµε ότι το µόνο που γίνεται µε
αυτόν τον τρόπο είναι το τενεκεδάκι να πηγαίνει λίγο παρακάτω.
Στην πραγµατικότητα, γιατί έχασαν αυτοί οι άνθρωποι τη ρύθµιση,
κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν µπορούσαν να πληρώσουν. Άρα, λοιπόν,
αν θέλουµε να το αντιµετωπίσουµε πραγµατικά το πρόβληµα, τότε
µπορεί η Κυβέρνηση να δώσει το δικαίωµα στους δήµους και συγκεκριµένα στα δηµοτικά συµβούλια να αποφασίζουν εκείνα, να
προβαίνουν ακόµα και σε διαγραφές χρεών και σε ρυθµίσεις τέτοιου ύψους και τέτοιου είδους, που να µπορούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οφειλέτες να τις αποπληρώσουν.
Και τέλος, σε σχέση µε την τροπολογία για την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης, την καταψηφίζουµε φυσικά, γιατί αλλάζει
στη µέση της εξεταστικής περιόδου την ύλη, αυξάνει την ύλη,
υψώνει ακόµα µεγαλύτερα εµπόδια για αυτούς τους ανθρώπους
που θέλουν να µπούνε σ’ αυτή τη σχολή, που αποτελεί ένα από
τα λίγα, µικρά, ανοίγµατα, για να δουλέψει κανείς στο δηµόσιο.
Και βέβαια, νοµίζουµε ότι µε τον τρόπο αυτό και η Κυβέρνηση
επιχειρεί να ελέγξει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία αυτής της
σχολής και τους αποφοίτους της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, καταθέστε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
µου είπατε. Δεν το κατάλαβα πριν. Νόµιζα ότι θέλετε να κάνετε
οµιλία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Είναι αµιγώς φραστικές και δεν έχουν κάποια ουσιαστική αλλαγή που αξίζει να σχολιαστεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώνουµε µε τον κ. Παπαηλιού για τρία λεπτά.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συνοψίσω τις θέσεις µας σε σχέση µε το
υπό κρίση νοµοσχέδιο και να δηλώσουµε ότι το καταψηφίζουµε
για πολύ συγκεκριµένους λόγους, οι οποίοι, βέβαια, αναφέρθηκαν
και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σηµερινής συνεδρίασης
στην Ολοµέλεια.
Δεν διαφωνούµε µε την ανάγκη ρύθµισης της τηλεργασίας.
Όµως, η ψήφος µας είναι αρνητική για τους εξής τρεις λόγους:
Κατ’ αρχάς, το νοµοσχέδιο συνιστά εν πολλοίς µία έκθεση
ιδεών. Περιλαµβάνει γενικές ρήτρες και αόριστες ρυθµίσεις, χωρίς
να τις εξειδικεύει και χωρίς να διαµορφώνει ένα συγκροτηµένο και
πλήρες ρυθµιστικό πλαίσιο. Την εφαρµογή του στην πράξη την
παραπέµπει στην έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων -πράγµα που δηµιουργεί και
πρόβληµα ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου, εφόσον
ψηφιστεί- και στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τα υπόλοιπα θέµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η κυβερνοασφάλεια, η προστασία
των προσωπικών δεδοµένων και η διασφάλιση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων είναι στον αέρα και δηµιουργεί κινδύνους, αφού
εναπόκειται στον προσανατολισµό που θα τους προσδοθεί και θα
εξαρτάται, βέβαια, από την αυθαίρετη κρίση των Υπουργών.
Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε τον τρόπο νοµοθέτησης, εν
προκειµένω κακής νοµοθέτησης -το αναπτύξαµε και σήµερα και
στις συνεδριάσεις της επιτροπής-, µε την προσθήκη άρθρων και
ρυθµίσεων µετά τη διαβούλευση και µε την κατάθεση τροπολογιών ολόκληρων νοµοσχεδίων για άσχετα θέµατα, γεγονός που
καθιστά την όλη διαδικασία απαράδεκτη και αντισυνταγµατική.
Κύριε Υπουργέ, κάθε φορά η Κυβέρνησή σας το «τερµατίζει».
Και ο τρίτος λόγος είναι ότι, και λόγω των προηγουµένων που
ανέφερα, δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη. Φαίνεται ότι ούτε και η
κοινωνία πλέον σας έχει, όπως αποδεικνύεται και από τη σηµερινή
µεγάλη κινητοποίηση, διότι έχετε βεβαρηµένο µητρώο, το οποίο
συνεχώς εµπλουτίζεται.
Όσον αφορά δε την κατάθεση, συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου-έκτρωµα για τα εργασιακά, αποδεικνύει ότι συνεχίζετε
τον δρόµο της νεοφιλελεύθερης απορρύθµισης.
Τώρα, δύο µόνο λόγια για τις τροπολογίες οι οποίες εισάγονται.
Για το θέµα του διαγωνισµού στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, επιµένουµε και επιµένουµε µέχρι τέλους, απευθυνόµενοι
στον κύριο Υπουργό, να το αλλάξει. Ο νέος τρόπος εξετάσεων θα
πρέπει να γίνει, για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους ηθικής, από
τον µεθεπόµενο διαγωνισµό και όχι από τον επόµενο, τον επικείµενο. Διότι αφήνετε µε αυτόν τον τρόπο -το είπα και πάλι και στην
πρωτολογία µου, το ανέφεραν και οι συνάδελφοι- την υποψία ότι
κάποιοι ωφελούνται από αυτή την αλλαγή, πράγµα που δηµιουργεί
αµφιβολίες για το αδιάβλητο της συγκεκριµένης διαδικασίας.
Την τροπολογία για τη διάθεση εµβολίων σε τρίτες χώρες θα
την ψηφίσουµε. Είναι µία θετική διάταξη. Και µην ξεχνάµε ότι η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών -κι επειδή η πανδηµία δεν αφορά
συγκεκριµένα µόνο κράτη, αλλά όλο τον κόσµο- πρέπει να υπάρξει, ούτως ώστε να προστατευθεί η υγεία του παγκόσµιου πληθυσµού.
Εµείς έχουµε προτείνει -η πρωτοβουλία ήταν του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία Αλέξη Τσίπρα- την άρση των πατεντών, ώστε τα εµβόλια να πάψουν να είναι πλέον εµπόρευµα,
αλλά να καταστούν κοινωνικό αγαθό για όλους.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας θέλω να επισηµάνω το εξής κι αυτό είναι και µια γενικότερη παρατήρηση για τις
τροπολογίες. Εισάγονται προς ψήφιση διαφορετικά θέµατα -το
συνηθίζετε κιόλας- και µας στερείτε έτσι τη δυνατότητα να υπερψηφίσουµε θετικά κάποια από αυτά. Εν πάση περιπτώσει, στην
τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας θα ψηφίσουµε «παρών».
Είναι γεγονός ότι δεν συµφωνούµε µε τη «σχολειοποίηση» του νηπιαγωγείου, έχουµε αµφιβολίες για την εισαγωγή της αγγλικής
γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Είµαστε υπέρ της σύστασης νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, όµως εσείς µεταφέρετε τις θέσεις αυτές από τη δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
χωρίς να είναι σαφείς οι λόγοι της µεταφοράς αυτής αλλά και
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ποιες είναι οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις. Απαιτούνται χιλιάδες,
περίπου δεκαπέντε χιλιάδες, διορισµοί, κατά τη δική µας άποψη,
ούτως ώστε να καλυφθούν τα απαραίτητα διδακτικά αντικείµενα.
Εδώ, λοιπόν, ψηφίζουµε «παρών».
Καταψηφίζουµε την τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, διότι οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι προσλήφθηκαν
σε µία προηγούµενη φάση, προσλήφθηκαν µε τρόπο ανορθόδοξο, χωρίς δηλαδή διαδικασίες αντικειµενικές και αυτή τη
στιγµή δηµιουργούνται οργανικές θέσεις οι οποίες έρχονται να
καλύψουν. Όπως επίσης στις αρµοδιότητές τους προστίθεται και
η φύλαξη εισόδου - εξόδου των αεροδροµίων, πράγµα που
θεωρώ ότι δηµιουργεί ένα πρόβληµα, διότι δεν είναι αστυνοµικοί
και γι’ αυτόν τον λόγο έχετε αλλάξει και την ορολογία της αρµοδιότητας από «δίωξη λαθροµετανάστευσης», που σηµαίνει και
προανακριτικό έργο, σε «διαχείριση λαθροµετανάστευσης». Συνεπώς αυτή την τροπολογία την καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για είκοσι λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως αποδεικνύεται από τη συζήτηση και τη στάση των κοµµάτων στην εξέταση του παρόντος νοµοσχεδίου, για µία ακόµη
φορά επιβεβαιώνεται ότι η Αριστερά αποτελεί δύναµη αντίδρασης, οπισθοδρόµησης, άρνησης οποιωνδήποτε εξελίξεων, τελικώς ένα βαρίδι για την πρόοδο της κοινωνίας.
Τι ψηφίσατε σήµερα τα κόµµατα της Αριστεράς; Και το τονίζω
τα κόµµατα της Αριστεράς, γιατί άλλοι έχουν ψηφίσει αλλιώς. Τι
ψηφίσατε σήµερα; Ψηφίσατε «όχι» επί της αρχής σε ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την τηλεργασία στον δηµόσιο τοµέα. Αυτό
ψηφίζετε επί της αρχής. Είστε κατ’ αρχήν αντίθετοι µε την τηλεργασία στον δηµόσιο τοµέα. Αυτό επιλέξατε. Και θα σας πω και
τις αιτιάσεις σας εν συνεχεία.
Διότι, προσέξτε, αντιλαµβάνεστε ότι είστε υποχρεωµένοι να
συµφωνήσετε και θα συµφωνήσετε και στις βασικές επιλογές
που γίνονται στο θέµα της τηλεργασίας. Θα συµφωνήσετε στις
κεντρικές επιλογές που κάνει το νοµοσχέδιο. Ποιες;
Θα συµφωνήσετε στην προαιρετικότητα, που αυτό είναι µια
κεντρική συζήτηση. Να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική; Απαντάει το νοµοσχέδιο, λέει η Κυβέρνηση: Προαιρετική για τον εργαζόµενο. Κεντρική στρατηγική επιλογή για τη ρύθµιση.
Μάλιστα. Συµφωνείτε σε αυτό.
Κεντρική και δεύτερη µεγάλη συζήτηση: Να επηρεάζει την
υπηρεσιακή εξέλιξη η τηλεργασία ή όχι; Όχι, να µην την επηρεάζει, λέει η Κυβέρνηση. Να είναι η ίδια, όπως και για οποιονδήποτε άλλο µη τηλεργαζόµενο. Θα συµφωνήσετε και σε αυτό.
Τρίτο µεγάλο ζήτηµα: Να επηρεάζει τη µισθολογική εξέλιξη;
Όχι, να µην την επηρεάζει, λέει η Κυβέρνηση. Θα συµφωνήσετε
και σε αυτό. Να αποτελεί υπηρεσιακή µεταβολή; Όχι, να µην αποτελεί υπηρεσιακή µεταβολή, λέει η Κυβέρνηση. Θα συµφωνήσετε
σε αυτό. Άρα γιατί διαφωνείτε;
Ακούστε τώρα αιτιολογία καταψήφισης από Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ακούστε αιτιολογία καταψήφισης για ένα τέτοιο θέµα, το
οποίο θα κρίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο
θα οργανωθεί η εργασία στο δηµόσιο τα επόµενα χρόνια: «Είναι
έκθεση ιδεών, έχετε πολλές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις.».
Αυτό είναι λόγος για να καταψηφίσετε επί της αρχής; «Δεν σας
έχουµε εµπιστοσύνη.». Γιατί, σας ζητήσαµε ψήφο εµπιστοσύνης;
Σας είπαµε εάν συµφωνείτε µε το νοµοσχέδιο. Σας είπαµε εάν
εµπιστεύεστε συνολικά την Κυβέρνηση;
Και ένα τρίτο. Ακούστε. Δεν το θυµάµαι κιόλας το τρίτο, ήταν
ασήµαντο τελείως, το ξέχασα τελείως. Τρία είπατε, τα δύο θυµάµαι, τα οποία ήταν αυτά που είπα.
Με αυτές τις αιτιολογίες, λοιπόν, έρχεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να πει αυτό που λέει. Μα εγώ δεν είπα
ότι µπορεί να µην έχουµε διαφωνίες σε επιµέρους σηµεία. Και
έχουµε. Με το Κίνηµα Αλλαγής, που ψηφίζει «ναι» επί της αρχής,
έχουµε επιµέρους διαφωνίες σε συγκεκριµένα θέµατα, αλλά
είναι δυνατόν κάποιος να αρνείται στον σύγχρονο κόσµο να θεσµοθετηθεί; Να σας πω κάτι. Εάν µε πείθατε τώρα και έλεγα, ναι,
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δίκιο έχουν επί της αρχής, να µην το ψηφίσουµε, να το πάρουµε
πίσω το νοµοσχέδιο, θα αφήναµε αρρύθµιστο το πεδίο; Γιατί;
Επειδή δεν συµφωνούµε στην έκταση των νοµοθετικών εξουσιοδοτήσεων;
Το τρίτο είναι -το θυµήθηκα τώρα- ότι ζητάµε µε προεδρικό διάταγµα να ρυθµίσουµε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Σας έχω καλά νέα. Αυτή ήταν ουσιαστικά η συνεννόησή µας
µε την Αρχή Προστασίας, γιατί δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά,
γιατί είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό και αναλυτικό ζήτηµα. Για τη διάταξη η οποία περιέχεται στο νοµοσχέδιο για το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, η οποία είναι απολύτως
αναλυτική, ακούσατε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων, που είπε
ότι ουσιαστικά είναι απολύτως σχετική µε τις κατευθύνσεις και τις
οδηγίες της αρχής. Και εσείς τι θέλετε; Να βάλω το προεδρικό
διάταγµα µέσα στον νόµο; Πού το είδατε αυτό, ότι για τα ειδικά
ζητήµατα θα τα βάζουµε µέσα στον νόµο;
Είναι, λέει, γονατογράφηµα. Γιατί είναι γονατογράφηµα; Γιατί
δεν έχουµε βάλει το προεδρικό διάταγµα για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων, για το οποίο, παρεµπιπτόντως, θέλετε
και εσείς και στέργετε και συµφωνείτε ότι πρέπει να έχει προηγούµενη γνώµη η αρχή. Πώς θα έχει προηγούµενη γνώµη η αρχή, εάν
το είχαµε εδώ µέσα; Πώς θα έχει, εάν δεν κάνουµε προεδρικό διάταγµα, προκειµένου να το στείλουµε για επεξεργασία; Ακούστε
τώρα αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης! Αυτό όµως γεννά ένα ζήτηµα
και αυτό είναι πρόβληµά σας. Εµάς, να ξέρετε, ελάχιστα µας απασχολεί αυτό, γιατί αξιοποιήσατε τη σηµερινή ηµέρα, όχι για να συζητήσετε ένα µείζον θέµα το οποίο αλλάζει το τοπίο της εργασίας
στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι δηλαδή η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο διαµορφώνει µε ριζικό
τρόπο, διαφορετικά, τις σχέσεις εργασίας, το οποίο θα γεννήσει
διαφορετικές θέσεις εργασίας κατά 85% από αυτό που υπάρχει
σήµερα µέσα στην επόµενη δεκαετία, το οποίο θα γεννήσει προφανώς κοινωνικά, εργασιακά, πολιτικά ζητήµατα, καθώς θα γίνεται
η προσπάθεια από τη µία µεριά να µην αδρανοποιηθεί το δηµόσιο,
να µη µείνει πίσω, να µην αποτελέσει πια το δηµόσιο βαρίδι της
οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης, αλλά να παρακολουθεί την
τεχνολογική πρόοδο και, βεβαίως, αυτό θα γεννά θέµατα µε εργαζόµενους που δεν έχουν εξοικείωση, µε την εκπαίδευσή τους,
µε την επιµόρφωσή τους, µε τις νέες τοποθετήσεις που πρέπει να
γίνουν, µε τις νέες θέσεις που γεννιούνται και στον δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Εσείς δεν θέλατε να συζητήσετε γι’ αυτά, γιατί είστε για τα
άλλα, τα σπουδαία, τα µεγάλα. Ποια ήταν τα σπουδαία, τα µεγάλα;
Ότι µαζεύτηκαν µερικές χιλιάδες -οι κλασικές χιλιάδες παρεµπιπτόντως- και στην κορωνίδα ο όλεθρος και ο οδοστρω- τήρας, που
δεν τον κατάλαβαν οι εργαζόµενοι, γιατί οι γνωστές χιλιάδες ήταν
εκεί έξω, τα «Κλασικά εικονογραφηµένα», δεν το κατάλαβαν, λοιπόν, και το καταλάβατε εσείς.
Ξέρετε γιατί δεν σας παρακολουθούν οι εργαζόµενοι; Γιατί µιλήσατε για τον µπαµπούλα και τον λύκο, που έρχεται πάρα πολλές
φορές. Έρχεται ο λύκος, ποιος είναι ο λύκος; Έρχεται η Δεξιά. Τι
θα σας κάνει η Δεξιά σε εσάς τους εργαζόµενους στο δηµόσιο;
Θα σας απολύσει. Περιµένουν οι άνθρωποι τις απολύσεις. Περίµεναν έναν µήνα µετά την εκλογή µας, δύο µήνες, πέρασαν έξι, πέρασε ένας χρόνος, δεν έχει απολύσεις. Περιµένουν ακόµη. Έχει
προσλήψεις, ναι, γιατί εσείς µας είπατε ότι έχει αυξηθεί ο αριθµός
των εκτάκτων. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται; Πού είναι ο λύκος; Ε,
τον φωνάξατε όµως τον λύκο πολλές φορές. Το ίδιο γίνεται και
τώρα, φωνάζετε για τον λύκο. Ο λύκος είναι πάλι, πάλι δεν θα
έχουν δουλειά, πάλι θα δουλεύουν υπερωρίες χωρίς να αµείβονται,
άρχισε πάλι η τροµοκρατία. Μα, ξέρετε, αυτό δεν πάει µακριά, γιατί
θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και θα αρχίσει να εφαρµόζεται ο νόµος
και εκεί που θα περιµένουν ότι δεν θα τους πληρώνουν, ξαφνικά
θα βρουν ότι ενδεχοµένως διαµορφώνεται η σχέση εργασίας µε
έναν τρόπο που είναι πολύ πιο αποδοτικός για τους ίδιους. Και θα
σκέφτονται: Ποιος µού έλεγε το ένα και ποιος µού έλεγε το άλλο;
Για να δούµε η πραγµατικότητα ποιον θα επαληθεύσει τελικά.
Γι’ αυτό, παρά τις φωνές σας, παρά τις ακραίες σας τοποθετήσεις, δεν παρακολουθούν οι εργαζόµενοι, γι’ αυτό δεν ακολουθούν. Γιατί, εάν εµείς είµαστε οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου και
των ολίγων, γιατί εµείς παίρνουµε 40% και εσείς 20%; Τόσο βλά-

13675

κες είναι αυτοί οι πολλοί και δεν ξέρουν τα συµφέροντά τους και
δη τα ταξικά και τα οικονοµικά; Όµως, παριστάνετε έναν µπαµπούλα, ενώ δεν έρχεστε -µε συγχωρείτε- να κάνετε την πολιτική
σας δουλειά, να καταθέσετε πράγµατι συγκροτηµένα προτάσεις
και να φτιαχτούν -εγώ σας λέω- και αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις και να φανεί και µία διαφορετική οπτική.
Βεβαίως και έχουµε διαφορετική οπτική. Σε ορισµένα σηµεία
φαίνεται. Δεν δικαιολογούν την καταψήφιση στρατηγικά του νοµοσχεδίου, αλλά βεβαίως σε ορισµένα σηµεία έχουµε διαφορετική
άποψη. Όταν έρχεστε και µου λέτε ότι εγώ για την επιλογή του
ανθρώπου να βγει σε τηλεργασία θέλω να µου έχεις αναλυτικά
κριτήρια, να µου τα περιγράψεις, να µου τα βάλεις στον νόµο και
να µου έχεις και ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και δικαίωµα ένστασης και προσφυγής κατά της απόφασης του διευθυντή, εγώ δεν θέλω να το κάνω έτσι, γιατί έτσι δεν θα βγάλω ποτέ
κανέναν στην τηλεργασία. Δεν θέλω να το κάνω έτσι, σας το λέω
ευθέως.
Λέει ο κ. Ραγκούσης: Είναι γονατογράφηµα, γιατί δεν τα προβλέψατε αυτά. Δεν είναι ότι από αµέλεια δεν τα προέβλεψα, δεν
τα θέλω. Δεν τα θέλω! Το κατάλαβε ο κ. Ραγκούσης; Δεν είναι και
εδώ κοντά να τα πούµε. Είναι επιλογή µου. Τα συζητήσαµε όλα
αυτά. Τα συζητήσαµε, εάν έπρεπε να γίνει έτσι. Και είπαµε ότι, εάν
γίνει έτσι, για µία τοποθέτηση σε µία θέση, του ποιος θα πάει στην
τηλεργασία και ποιος δεν θα πάει, να πρέπει να γράψει ο προϊστάµενος τριάντα πέντε σελίδες εµπεριστατωµένη αιτιολογία µε κριτήρια και µοριοδότηση, ουσιαστικά δεν έχουµε καν αυτό το
εργαλείο και είπα όχι, θέλω να είναι διευθυντικό δικαίωµα.
Αρχίσατε και µου λέτε για την αυθαιρεσία. Ποια αυθαιρεσία;
Υπηρεσιακά στελέχη είναι. Οι διευθυντές πρέπει να έχουν την ευθύνη της διοίκησης της υπηρεσίας τους και της οργανικής τους
µονάδας και πρέπει να τους δώσω και εργαλεία διοίκησης -προσέξτε- για ένα θέµα το οποίο δεν είναι υπηρεσιακή µεταβολή, άρα
δεν επηρεάζει. Διότι, εάν µου λέγατε ότι αυτό επηρεάζει το εάν
θα πάρει περισσότερα ή λιγότερα χρήµατα, να σας πω, καταλαβαίνω τι µου λέτε. Εάν µου λέγατε ότι αυτός που θα τηλεργαστεί
θα εξελιχθεί γρηγορότερα ή αργότερα, θα καταλάβαινα τι µου
λέτε. Για κάτι το οποίο δεν αποτελεί υπηρεσιακή µεταβολή, δεν
κατάλαβα γιατί δεν µπορεί να εµπίπτει στο διευθυντικό του δικαίωµα. Εκεί, ναι, λοιπόν, έχουµε διαφωνία.
Δεύτερη διαφωνία. Μου λέτε: Ξέρεις, ως προϋπόθεση για να
γίνει τηλεργασία εµείς θέλουµε να χορηγείτε τον σταθµό εργασίας. Δύο λεπτά. Και ερωτώ: Εάν το δηµόσιο δεν είναι έτοιµο να
δώσει τον σταθµό, να µην υπάρχει η δυνατότητα της τηλεργασίας;
Και µου απαντάτε: Όχι. Και απαντώ: Ναι. Γιατί; Γιατί εάν θέλει ο
εργαζόµενος, αφού είναι προαιρετικό, να κάνει χρήση της τηλεργασίας και θέλει να χρησιµοποιήσει δικό του εξοπλισµό, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις, ναι, που πράγµατι θα εξειδικεύσω µε
υπουργική απόφαση, γιατί είναι διαδικαστικό και λειτουργικό και
δεν έχει νόηµα να το βάλω στον νόµο, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, λοιπόν, γιατί να µην του το επιτρέψω, παρακαλώ;
Εσείς λέτε, όχι, να µην το επιτρέψεις. Γιατί; Γιατί είστε αντιδραστικοί. Γιατί είστε δύναµη καθυστέρησης, γιατί δεν θέλετε τίποτα
να αλλάξει και αυτό το βλέπει η κοινωνία, το βλέπουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, γιατί καταλαβαίνουν πια οι εργαζόµενοι ότι οι θέσεις
που υπερασπίζεστε είναι θέσεις βλαπτικές για τα συµφέροντά
τους. Το κατανοούν πια αυτό.
Άρα βεβαίως και έχουµε διαφορά φιλοσοφίας. Εγώ δεν σας
είπα ότι συµφωνήσαµε σε όλα. Φυσικά και έχουµε διαφορές.
Μου είπατε και κάτι, για το οποίο δεν κατάλαβα και ποια είναι η
θέση σας: Εµείς λέµε ότι δεν θέλουµε να αποξενώνεται ο εργαζόµενος από την εργασία. Άρα βάζουµε ορισµένο πλαίσιο µέσα στον
νόµο για τον χρόνο, τον αριθµό, το ποσοστό των εργαζοµένων και
τη διάρκεια της τηλεργασίας. Γιατί το κάνουµε αυτό; Διότι είναι
επιλογή µας. Διότι σκεφτήκαµε κατά πόσο µπορεί να υπάρχει ένας
τηλεργαζόµενος που θα λείπει για πάντα και θα είναι στο σπίτι του.
Να είναι έτσι ή να µην είναι; Και είπαµε όχι, να µην είναι έτσι, γιατί
εµείς δεν θέλουµε να αποξενωθεί ο τηλεργαζόµενος από την υπηρεσία του. Θέλουµε να παραµένει οργανικό κοµµάτι της εργασιακής του κοινότητας.
Κάναµε, λοιπόν, µια σκέψη πάνω σ’ αυτό. Μπορεί κάποιος να
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διαφωνεί και να πει «όχι, πρέπει να δώσετε εξαιρέσεις». Επίσης,
κάνατε µία παρατήρηση η οποία έχει µια βασιµότητα, την οποία
κάνει η ΕΣΑΜΕΑ. Την ακούω. Όµως, εγώ λέω ότι αυτό, επειδή
είµαι σε µια φάση πρώτης εφαρµογής, θέλω να δω το πώς θα αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο µιας υπουργικής απόφασης. Πρέπει να
δούµε πώς θα λειτουργήσει αυτό, να δούµε τους αριθµούς. Πρέπει να δούµε τι πρακτική επίπτωση θα έχει, όταν αρχίσει να εφαρµόζεται.
Και είπε κάτι ο κ. Καµίνης, το οποίο το βρίσκω ενδιαφέρον και
το ακούω. Κανονικά για τέτοια ζητήµατα, τα οποία είναι πολύ µεγάλα, θα πρέπει να έχουµε περιόδους πιλοτικής εφαρµογής, για
να δούµε πώς ακριβώς λειτουργούν, ώστε να µη δηµιουργούνται
πολύ µεγάλες διαταραχές στην υπηρεσία. Αυτή, λοιπόν, την προσεκτική, αν θέλετε, προσέγγιση σε µια σειρά από ζητήµατα βάζουµε να τη ρυθµίσει ο Υπουργός µε µια υπουργική απόφαση, για
να το δει. Και έρχεστε και λέτε «όχι, να µην κάνουµε τίποτε, γιατί
όλα αυτά πρέπει να τα τελειώσουµε τώρα στον νόµο». Αυτή, λοιπόν, είναι µια εσφαλµένη προσέγγιση.
Όµως, προσέξτε: Η προσέγγισή σας είναι εσφαλµένη. Ωστόσο,
θα µπορούσε να είναι µια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα σηµεία και να κάνουµε µια κουβέντα, να δούµε, να ακούσουµε επιχειρήµατα. Μα, εσείς δεν λέτε αυτό. Εσείς λέτε «καταψηφίζουµε,
γιατί δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη». Τώρα, όσον αφορά το γιατί
δεν µας έχετε εµπιστοσύνη, ξέρω εγώ; Δεν µας αγαπάτε! Εντάξει,
δεν έγινε και τίποτε! Άρα, λοιπόν, εδώ η θέση σας αποδεικνύει
αυτό το οποίο στην πραγµατικότητα είναι η µόνιµη επωδός σας.
Και θα σας πω και κάτι άλλο, για να δείτε, δηλαδή, το είδος της
αντιπολιτεύσεως που αντιµετωπίζω. Έρχοµαι και σας λέω ότι αλλάζω τις εξετάσεις στη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Και τι σας λέω
ότι αλλάζω; Σας λέω ότι ουσιαστικά κάνω αναβάθµιση -τι σας έχω
πει για τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης;- του διοικητικού συµβουλίου, ότι βάζω διακεκριµένους καθηγητές στο διοικητικό συµβούλιο της σχολής, εις εξ αυτών προέρχεται από το Γέιλ, άρα από ένα
σπουδαίο αλλοδαπό πανεπιστήµιο.
Επίσης, σας λέω ότι εγώ καταλαβαίνω τη σχολή ως έναν εκπαιδευτικό οργανισµό που βγάζει ανώτερα και ανώτατα στελέχη της
δηµοσίας διοικήσεως και ότι γι’ αυτόν τον λόγο θέλω τη σχολή
απαιτητική, τη θέλω δύσκολη, θέλω δηλαδή να είναι µια σχολή που
πραγµατικά δεν αποτελεί έναν άλλον τρόπο εισόδου στο δηµόσιο,
αλλά που πραγµατικά παράγει αυτά τα στελέχη. Άρα απευθύνεται
ήδη σε ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν µια απαιτητική διαδικασία
και εισόδου και εξετάσεων, διαγωνισµού, αλλά προφανώς και φοίτησης. Και σας λέω ότι αλλάζω τον διαγωνισµό στην κατεύθυνση
αυτή. Αυτό που κάνω, δηλαδή, είναι ότι βάζω γραπτή εξέταση στη
γλώσσα, κάτι που δεν υπήρχε, και ότι βάζω και γραπτές εξετάσεις
σε µαθήµατα τα οποία δεν υπήρχαν. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάνω
πιο απαιτητικές τις εξετάσεις.
Και ποια είναι η αντιπολίτευσή σας; Αριστεροί είστε, βρε παιδάκι
µου, πείτε ένα ωραίο εξισωτικό, όπως «όχι, φτιάχνεις ένα σχολείο
ελίτ, δεν είναι σωστό». Πείτε κάτι τέτοιο, για να έχουµε µια ιδεολογική αντιπαράθεση! Δεν λέτε τίποτα γι’ αυτό, δεν λέτε κουβέντα,
προκειµένου να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση για το περιεχόµενο,
για την ταυτότητα και για την κατεύθυνση.
Παρεµπιπτόντως, πρόκειται για τη συζήτηση που διεξάγεται στη
Γαλλία, όχι σε αυτό το επίπεδο, για την «École Nationale d'Administration». Αυτό λέει η γαλλική Αριστερά. Εσείς δεν λέτε αυτό.
Λέτε ότι το πρόβληµά σας είναι το αν αυτή η µεταβολή θα επηρεάσει τις τρέχουσες εξετάσεις και να τις πάµε λίγο παρακάτω. Αυτό
είναι το µείζον στη συζήτηση για τη σχολή σήµερα; Ξέρετε, εκείνο
που θα κάνουµε εδώ, για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον, είναι να κάνουµε και τη Συµπολίτευση και την Αντιπολίτευση, γιατί µε αυτά
που λένε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Θα τους λέµε και το ανάποδο επιχείρηµα, θα κάνουµε τους δικηγόρους και από εδώ και
από εκεί!
Δεν λέτε, λοιπόν, αυτό, αλλά έρχεστε και λέτε ότι υπάρχει δήθεν
παραβίαση της χρηστής διοικήσεως, γιατί, λέει, τους αιφνιδιάζουµε. Γιατί τους αιφνιδιάζουµε; Πρώτον, είναι διαγωνισµός. Οι
καλύτεροι θα µπουν. Όσοι και να δώσουν εξετάσεις, θα δώσουν
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Τώρα, λοιπόν, που ενηµερώνονται, όλοι ενηµερώνονται τώρα. Οι εκατόν εξήντα καλύτεροι θα
µπουν. Τι παραβιάζεται; Εδώ δεν είναι εξετάσεις, για να έχω το
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θέµα τού αν θα περάσεις, δεν θα περάσεις, αν πέρασες την τάξη,
αν προήχθης, δεν προήχθης. Εδώ έχουµε numerus clausus! Είναι
κλειστός ο αριθµός των επιτυχόντων, είναι εκατόν εξήντα. Με τις
ίδιες συνθήκες δίνουν και από όσους δώσουν εξετάσεις θα πετύχουν οι καλύτεροι εκατόν εξήντα. Τι προσβάλλεται εδώ από τη
«χρηστή διοίκηση»; Αυτό είναι το ένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεύτερον, εκείνο που αλλάζουµε είναι ουσιαστικά την προσθήκη κάποιων µαθηµάτων και, επειδή µετακινούµε και τον χρόνο
του διαγωνισµού, δίνουµε τέσσερις µήνες προετοιµασίας. Γιατί
δεν είναι αρκετοί ούτε και οι τέσσερις µήνες προετοιµασίας; Αφού
ουσιαστικά αυτό έχει έναν κύκλο προετοιµασίας δώδεκα µηνών.
Γιατί, λοιπόν, για τα δύο µαθήµατα δεν είναι αρκετοί οι τέσσερις
µήνες προετοιµασίας; Άρα, λοιπόν, και ως προς αυτό δεν «πατάει». Όµως, προσέξτε πόσο χαµηλό είναι εδώ το επιχείρηµα,
πόσο λίγο και πόσο ασήµαντο είναι. Άρα, λοιπόν, εδώ δεν γίνεται
η κεντρική συζήτηση που αφορά το ποια είναι η στρατηγική στόχευση της σχολής, πού θέλουµε να το πάµε και αν συµφωνείτε.
Εγώ το έχω εκλάβει ότι συµφωνείτε και χαίροµαι πολύ, απλώς δεν
το περίµενα.
Δεν γίνεται, λοιπόν, η κεντρική συζήτηση, που αφορά την κεντρική στόχευση της σχολής, αλλά η περιφερειακή. Άρα στην
πραγµατικότητα βρίσκεστε σε απόλυτη αµηχανία. Και γι’ αυτό,
επειδή βρίσκεστε σε αυτή την αµηχανία και επειδή εκείνο που θέλατε να συζητήσετε σήµερα δεν ήταν αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί
αυτό το νοµοσχέδιο δεν σας ευνοεί, δεν είναι βολικό για τη συζήτηση, προτιµήσατε να συζητήσετε για το εργασιακό, που νοµίζετε
ότι σας ευνοεί. Και στα δύο, όµως, νοµοσχέδια αναδεικνύεται η
φύση και η ταυτότητα της Αριστεράς.
Και κλείνω όπως άρχισα. Με την ψήφο σας σήµερα αποδεικνύετε ότι η Αριστερά είναι δύναµη αντίδρασης, οπισθοδρόµησης,
βαρίδι στην εξέλιξη της κοινωνίας, τελικώς αποκοµµένη από τις
πραγµατικές ανάγκες και της κοινωνίας και των εργαζοµένων.
Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουµε, επιτρέψτε µου µόνο µία τυπική
αλλαγή. Στον τίτλο του νοµοσχεδίου, εκεί που αναφέρουµε «…και
άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» πρέπει να µπει «…
και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εντάξει,
κύριε Υπουργέ, µε αυτό δεν αλλάζει κάτι στην ψηφοφορία.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, είκοσι έξι άρθρα, πέντε τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή
και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εφόσον
έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες ρυθµίσεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 918/97 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 919/98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 920/99 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 921/100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 922/101 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΑ’ - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς,
µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Θεσµικό
πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του
δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Ορισµοί
Άρθρο 4 Πεδίο εφαρµογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας
Άρθρο 6 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας
Άρθρο 9 Ποσοτικός περιορισµός τηλεργασίας
Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας
Άρθρο 12 Σταθµός τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 13 Καθορισµός θέσεων τηλεργασίας
Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας
Άρθρο 15 Περιεχόµενο απόφασης τηλεργασίας
Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 17 Δικαιώµατα και υποχρεώσεις τηλεργαζόµενων
Άρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόµενου
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού - Άσκηση ένστασης - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016
Άρθρο 21 Γραµµατειακή υποστήριξη Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007
Άρθρο 22 Αποδοχές δηµοσιογράφων Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της
παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Άρθρο 23 Διορισµός στο Δηµόσιο συγγενούς αποβιώσαντος
υπαλλήλου - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.
2266/1994
Άρθρο 24 Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
Άρθρο 25 Μισθώµατα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του
Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 26 Κίνητρα σε εργαζοµένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.
4483/2017
Άρθρο 27 Ρυθµίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του
Δηµοσίου - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του
άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
Άρθρο 28 Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
Άρθρο 29 Θητεία αιρετών µελών Υπηρεσιακών Συµβουλίων
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Άρθρο 30 Εισαγωγικός διαγωνισµός της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση των παρ. 2, 5,
10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007
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Άρθρο 31 Στάδια εισαγωγικού διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. - Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007
Άρθρο 32 Δήλωση προτίµησης - κατανοµή σε Τµήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007
Άρθρο 33 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 34 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών βρεφικών
και παιδικών σταθµών - Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν.
4735/2020
Άρθρο 35 Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165
του ν. 4764/2020
Άρθρο 36 Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης
οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθµού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020
Άρθρο 37 Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων και κυλικείων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν.
4795/2021
Άρθρο 38 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού, Συνδέσµων Δήµων και
των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 69
του ν. 4509/2017
Άρθρο 39 Ρύθµιση θεµάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για
τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
Άρθρο 40 Κωδικοποίηση µε προεδρικό διάταγµα των διατάξεων
για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων και των υποψηφίων
η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 41 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωµατείων,
συλλόγων γονέων µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων
ΜΕΡΟΣ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 42 Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες των
Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου - Τροποποίηση των περ.
β’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019
Άρθρο 43 Μετονοµασία υπηρεσιών και αρµοδιότητες Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
2622/1998
Άρθρο 44 Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση του
άρθρου 3 του ν. 2622/1998
Άρθρο 45 Υπηρεσίες Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998
Άρθρο 46 Προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές
Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994
Άρθρο 47 Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων
ειδικών φρουρών - Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
Άρθρο 48 Χορήγηση ειδικών αποζηµιώσεων στους µαθητές των
σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας - Τροποποίηση του άρθρου
127 του ν. 4472/2017
Άρθρο 49 Παράταση συµβάσεων προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη
Άρθρο 50 Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας µετατάξεων
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4760/2020
Άρθρο 51 Δοκιµασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α)
της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 52 Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου
1 του ν. 4692/2020
Άρθρο 53 Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο - Αντικατάσταση της περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν.
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1566/1985
Άρθρο 54 Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δηµοτικό σχολείο και
στο νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 55 Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
Άρθρο 56 Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020 - 2021 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 57 Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020
Άρθρο 58 Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων
Άρθρο 59 Εκκλησιαστικά ιδρύµατα - Τροποποίηση της υποπαρ.
5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
Άρθρο 60 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 61 Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος
εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν.
4764/2020
ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 62 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθµιση του πλαισίου οργάνωσης
και αποτελεσµατικής εφαρµογής της τηλεργασίας στον δηµόσιο
τοµέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, µέσω
της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι ο προσδιορισµός της έννοιας
και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισµός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήµατος για τηλεργασία εκ µέρους των
υπαλλήλων και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και του περιεχοµένου της.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) Τηλεργασία: Μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης εργασίας στο
πλαίσιο της οποίας ο µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή ο υπάλληλος
που απασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
ή ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων
των απασχολούµενων µε σύµβαση έµµισθης εντολής, εκτελεί τα
καθήκοντά του χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως.
β) Τηλεργαζόµενος: Ο παρέχων εξ αποστάσεως εργασία µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου
αορίστου
ή
ορισµένου
χρόνου,
συµπεριλαµβανοµένων των απασχολούµενων µε σύµβαση έµµισθης εντολής, χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας.
γ) Φορέας: Περιλαµβάνει τη Γενική Κυβέρνηση όπως ορίζεται
στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’
143), τα εκτός αυτής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς
και τις εκτός αυτής δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι δηµόσιοι
υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου ή ορισµένου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των απασχολούµενων µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η
φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους
µέσω τηλεργασίας. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής: α) οι
ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένου και β) το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δοµές κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 5
Αρχές τηλεργασίας
Οι αρχές που διέπουν τον θεσµό της τηλεργασίας είναι:
α) Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόµενο και δεν συνιστά υπηρεσιακή µεταβολή.
β) Αρχή της ίσης µεταχείρισης: Οι τηλεργαζόµενοι απολαύουν
τα ίδια δικαιώµατα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους εργαζόµενους µε φυσική παρουσία υπαλλήλους, όπως ειδικότερα
ορίζονται από τις κείµενες γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, όπου αυτές εφαρµόζονται.
γ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ο φορέας πρέπει να
λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που χρησιµοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον
τηλεργαζόµενο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του.
δ) Σεβασµός της ιδιωτικής ζωής: Ο φορέας σέβεται την ιδιωτική
ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του τηλεργαζόµενου. Σε
περίπτωση, που τεθεί οποιοδήποτε είδος συστήµατος παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις
λειτουργικές ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου
που υπηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου
σκοπού.
Άρθρο 6
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο
επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισµό για την
Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L
119) και την εθνική νοµοθεσία και ιδίως, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
2. Ο φορέας, µε τη συνδροµή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδοµένων, είναι υπεύθυνος να ενηµερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράµει τους τηλεργαζόµενους στην εφαρµογή
των διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
3. Για την πρόσβαση στο δίκτυο, ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων: α) διασφαλίζει ότι υπάρχει δυνατότητα
ασφαλούς αποµακρυσµένης πρόσβασης σε πόρους πληροφοριακών συστηµάτων του φορέα, β) καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση, γ) διασφαλίζει τη σύνδεση σε υπολογιστικά
συστήµατα του φορέα µέσω υπηρεσίας «αποµακρυσµένης επιφάνειας εργασίας» µόνο µέσω σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου µε κρυπτογραφηµένη και προστατευµένη δροµολόγηση
δεδοµένων, δ) εγκαθιστά ασφαλές πρωτόκολλο ασύρµατης σύνδεσης µε ισχυρό κωδικό στη συσκευή τηλεργασίας που χρησιµοποιεί ο τηλεργαζόµενος, όταν ο τελευταίος συνδέεται στο
διαδίκτυο µέσω ασύρµατου δικτύου και ε) διασφαλίζει ότι απο-
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φεύγεται η χρήση αρχείων µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
σε υπηρεσίες προσωπικής διαδικτυακής αποθήκευσης των τηλεργαζόµενων.
4. Ο τηλεργαζόµενος υποχρεούται να κάνει αποκλειστική
χρήση του επίσηµου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φορέα
κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας.
5. Για τη χρήση τερµατικής συσκευής και αποθηκευτικών
µέσων, µε επιµέλεια του φορέα εγκαθίσταται στην τεχνολογική
συσκευή της τηλεργασίας σύστηµα εναντίον των ιών (antivirus)
και «τείχος προστασίας» (firewall). Ο φορέας επιµελείται: α) την
τακτική ενηµέρωση των προαναφερόµενων συστηµάτων, β) την
εγκατάσταση των πλέον πρόσφατων ενηµερώσεων του λογισµικού εφαρµογών και του λειτουργικού συστήµατος στη συσκευή
της τηλεργασίας, γ) τη χρήση των πλέον πρόσφατων εκδόσεων
προγραµµάτων πλοήγησης στο διαδίκτυο από τον τηλεργαζόµενο µε τη µη τήρηση ιστορικού ή τη διαγραφή του µετά το
πέρας της τηλεργασίας, δ) τον διαχωρισµό των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την τηλεργασία στη συσκευή της τηλεργασίας, και ε) τη χρήση διαδικασιών κατάλληλης
κρυπτογράφησης και διαδικασιών λήψης αντιγράφων αρχείων
που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
6. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, δεν επιτρέπεται
η χρήση συστηµάτων λήψης και εγγραφής κινούµενων εικόνων
του τηλεργαζόµενου (κάµερα) που είναι ενσωµατωµένα στη συσκευή τηλεργασίας, κατά τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων και για
τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόµενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστηµα, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από
τις λειτουργικές ανάγκες της εργασίας που παρέχει ο φορέας
και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου σκοπού.
7. Για την πραγµατοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο φορέας χρησιµοποιεί πλατφόρµες που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας,
όπως κρυπτογράφηση και προστασία του συνδέσµου της προγραµµατισµένης τηλεδιάσκεψης.
8. Σε περίπτωση που ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ως άνω παραγράφων, η τηλεργασία
δεν αρχίζει ή διακόπτεται.
9. Πριν την έναρξη της τηλεργασίας, µε ευθύνη του φορέα,
διενεργείται εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 7
Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας
1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον
τηλεργαζόµενο.
2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων µε µόνιµα ή πρόσκαιρα προβλήµατα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του
καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους µέσω τηλεργασίας, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτηµα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την
απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.
3. Σε περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας και εκτάκτων
συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την
πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούµενο χρόνο
µέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 8
Χρονικά όρια τηλεργασίας
1. Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισµένες ηµέρες ανά εβδοµάδα και µήνα εκάστου ηµερολογιακού έτους, οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην απόφαση του άρθρου 13.
2. Η τηλεργασία δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιµες ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος.
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Οι εν λόγω ηµέρες λαµβάνονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήµατος των τριών (3) µηνών, για το οποίο εκδίδεται η
απόφαση του άρθρου 13.
3. Δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ηµερολογιακού έτους.
4. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των παρ. 2 και
3 του άρθρου 7.
Άρθρο 9
Ποσοτικός περιορισµός τηλεργασίας
1. Το µέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του
φορέα που δύναται να απασχολείται µέσω τηλεργασίας, δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί
του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των
οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή
τους µέσω τηλεργασίας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται
αναλόγως στην περίπτωση Αυτοτελών Τµηµάτων για το χρονικό
διάστηµα για το οποίο εκδίδεται η απόφαση του άρθρου 13.
2. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της παρ. 3 του
άρθρου 7.
Άρθρο 10
Ωράριο τηλεργασίας
Ο τηλεργαζόµενος εκτελεί τα καθήκοντά του µέσα στον χρόνο
που ορίζεται από τις κείµενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός
του ωραρίου λειτουργίας του φορέα όπου υπηρετεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 11
Τόπος παροχής τηλεργασίας
1. Η τηλεργασία µπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόµενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός
των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρετεί και εντός των συνόρων των κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, υπό την
προϋπόθεση έγκρισης από το αρµόδιο όργανο της Διεύθυνσης
του φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 14.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει, ότι ο επιλεγόµενος
χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές που
καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική εκτέλεση
των καθηκόντων του µέσω τηλεργασίας και συνάδει µε τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκµαίρεται, ότι ο τηλεργαζόµενος τηρεί
όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι, ο χώρος
τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.
Άρθρο 12
Σταθµός Τηλεργασίας
1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρµόδια για την παροχή
εξοπλισµού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προµηθεύει τον
υπάλληλο µε τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του µέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής
«Σταθµός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυµητό από τον υπάλληλο.
Εφόσον, ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθµό
Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυµεί, να
κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισµού.
2. Ο φορέας επιβαρύνεται µε το κόστος συντήρησης και τυχόν
αναβάθµισης του Σταθµού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την
αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του,
εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή η καταστροφή δεν οφείλεται
σε δόλο ή βαριά αµέλεια του τηλεργαζόµενου.
3. Ο Σταθµός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρησιµοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και µόνο στο πλαίσιο
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άσκησης των καθηκόντων του.
4. O φορέας παρέχει στον τηλεργαζόµενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαµόρφωση του Σταθµού Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες
προϋποθέσεις εργονοµίας και ασφάλειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 13
Καθορισµός θέσεων τηλεργασίας
Στην αρχή κάθε ηµερολογιακού τριµήνου ή σε συντοµότερα
χρονικά διαστήµατα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και
αναγκών, ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τµήµατος του φορέα, λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθµη λειτουργία του φορέα, καθώς
και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση
των οποίων δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεργασίας, µε
απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιµες
για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Η ως άνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση του οικείου
Προϊσταµένου του οργάνου του προηγούµενου εδαφίου, ο
οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την γνωστοποίησή της σε αυτόν.
Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας
1. Ο υπάλληλος που επιθυµεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτηµα στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης του φορέα
όπου υπηρετεί. Στο αίτηµα του υπαλλήλου αναφέρονται: α) ο
αριθµός των ηµερών και το συνολικό χρονικό διάστηµα που επιθυµεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και στην απόφαση του άρθρου 13 και β) η
διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτηµα ο
υπάλληλος δηλώνει αν επιθυµεί να λάβει Σταθµό Τηλεργασίας
και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες
έναρξης και λήξης του νόµιµου ωραρίου απασχόλησής του εντός
του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.
2. Ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθµη λειτουργία της
υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταµένου του εκάστοτε Τµήµατος, γνωστοποιεί, εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα, προς τον υπάλληλο την
απόφασή του επί του αιτήµατός του εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της
ως άνω προθεσµίας, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
3. Ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί
τις αποφάσεις επί των αιτηµάτων για τηλεργασία στον άµεσα
Προϊστάµενό του και στον Προϊστάµενο της αρµόδιας µονάδας
για ζητήµατα ανθρωπίνου δυναµικού που συντονίζει και ελέγχει
την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας.
4. Για τα αυτοτελή Τµήµατα του φορέα που δεν ανήκουν σε
Διευθύνσεις, τις αρµοδιότητες του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάµενος για τα θέµατα προσωπικού.
Άρθρο 15
Περιεχόµενο απόφασης τηλεργασίας
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος περί τηλεργασίας,
γνωστοποιείται εγγράφως στον τηλεργαζόµενο το σύνολο των
εξής πληροφοριών:
α) ο τόπος παροχής της τηλεργασίας,
β) τα χρονικά όρια της τηλεργασίας δυνάµει των άρθρων 10
και 14,
γ) ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας εξοπλισµός
(Σταθµός Τηλεργασίας), οι όροι χρήσης αυτού και τα στοιχεία
της αρµόδιας υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, οι περιορισµοί
στη χρήση του και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
αυτών,

δ) ο τρόπος και τα µέσα ελέγχου και καταγραφής του ηµερήσιου χρόνου εργασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
ε) οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την ασφάλεια του συστήµατος πληροφοριών και την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 16
Περάτωση τηλεργασίας
Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήµατος του τηλεργαζόµενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του
από το αρµόδιο όργανο του άρθρου 13 ή από τον φορέα ύστερα
από έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 17
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις τηλεργαζόµενων
1. Οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και
υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους µε φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις
του φορέα.
2. Οι τηλεργαζόµενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι γενικοί κανόνες πρόληψης και ασφάλειας των άρθρων 5
και 6 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων
[Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119)], ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που
διαχειρίζονται από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις αναφορικά µε την υποχρέωση εχεµύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες
των οποίων ο τηλεργαζόµενος λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.
4. Ο τηλεργαζόµενος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του µε
γνώµονα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Άρθρο 18
Αποσύνδεση τηλεργαζόµενου
Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόµενος αποσυνδέεται από τα µέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης και κατόπιν γνώµης της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση
του παρόντος, ρυθµίζονται ειδικότερα τα θέµατα προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Β’.
Με το ίδιο διάταγµα, δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδοµένων των τηλεργαζοµένων και τρίτων φυσικών
προσώπων, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την προστασία
των δεδοµένων κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας. Η Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει τη
γνώµη της εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την αποστολή σε αυτήν του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος από το επισπεύδον Υπουργείο. Η άπρακτη παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας δεν κωλύει την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας
του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, δύναται
να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και οι έκτακτες
συνθήκες και ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 7 που επιβάλλουν
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ως µέσο πρόληψης και διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και
προστασίας των πολιτών την εφαρµογή της τηλεργασίας και δύναται να καθορίζεται το χρονικό διάστηµα, καθώς και το ποσοστό
των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας,
εξειδικεύονται τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 προβλήµατα υγείας και δύναται να καθορίζονται τα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες µόνιµα ή πρόσκαιρα προβλήµατα
υγείας. Στην ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµίζονται ανά περίπτωση,
καθώς και η τυχόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των
εν λόγω προβληµάτων υγείας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται, σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα χρονικά διαστήµατα έκδοσης των αποφάσεων του φορέα που σχετίζονται
µε την επιλεξιµότητα των θέσεων εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεσή της υπό καθεστώς τηλεργασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του φορέα ή µε απόφαση του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να αυξάνεται το αναφερόµενο στο
άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τµήµα του εκάστοτε φορέα που µπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να ξεπερνά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω οργανικής µονάδας, των οποίων η φύση των
καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους µέσω τηλεργασίας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ή µε απόφαση του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και
ιδίως, τα τεχνικά, οργανωτικά και διαδικαστικά πρότυπα για τη
διαχείριση της τηλεργασίας από τις υπηρεσίες µε γνώµονα τη
µείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού - Άσκηση
ένστασης - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20
του ν. 4369/2016
1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια και η περ.
α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού πραγµατοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστηµα διενέργειας της ετήσιας
αξιολόγησης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των
υπαλλήλων και των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέσω ειδικής πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δώδεκα (12) ηµερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον
υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέσω της ηλεκτρονικής
εφαρµογής αξιολόγησης. Στην περίπτωση υποβολής της ένστασης εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού,
αυτή την προωθεί στην αρµόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.»
Άρθρο 21
Γραµµατειακή υποστήριξη Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Το εδάφιο µετά την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν.
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3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται και µεταφέρεται µετά την περ.
ζ) της παρ. 1, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, λειτουργεί σε τρία τµήµατα και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) έξι (6) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε ισάριθµους
αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) δύο (2) εν ενεργεία ροϊσταµένους γενικών διευθύνσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών µε δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων του
ίδιου Υπουργείου,
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρµόδια για θέµατα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται
η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το ν.π.δ.δ. όπου
διαπράχθηκε το πειθαρχικό παράπτωµα, µε αναπληρωτή του
άλλον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου
ως άνω Υπουργείου, οριζόµενους πριν από την έναρξη της θητείας µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική
υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συµβούλιο µετέχει
ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής,
που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπικού, οριζόµενος µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Προκειµένου για υπαλλήλους
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ν.π.δ.δ., που εποπτεύονται από τον
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του Προϊστάµενο Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και
ε) δύο (2) Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων Δήµων από
τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, πλην της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 146Β,
στ) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι
υποδεικνύονται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου
είναι νόµιµη και χωρίς τη συµµετοχή των µελών αυτών,
ζ) δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι Δήµων και οι οποίοι
υποδεικνύονται µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου
ερωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόµιµη και χωρίς τη συµµετοχή των µελών αυτών.
Γραµµατέας των τριών τµηµάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας
ΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου
Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται µε τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης µε την απόφαση ορισµού µελών.»
Άρθρο 22
Αποδοχές δηµοσιογράφων Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση
της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις της παρ. 1 προσλαµβάνονται δηµοσιογράφοι, αυτοί αµείβονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176)
και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών
δηµοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δηµοσιογράφοι. Το παρόν καταλαµβάνει και όσους απασχολούνται
ήδη στις θέσεις αυτές.»
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Άρθρο 23
Διορισµός στο Δηµόσιο συγγενούς αποβιώσαντος
υπαλλήλου - Τροποποίηση της παρ. 20
του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Όταν εργαζόµενος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται
ένα (1) µέλος της οικογένειας του θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή
το πρόσωπο µε το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να
διορίζεται στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόµενος. Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία του
θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νόµιµου ορίου ηλικίας για
διορισµό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο µε το οποίο ο θανών
είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ)
οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ
συγγενών που εµπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ηµεροµηνίας γέννησης. Η αίτηση
συνοδεύεται από αµετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών
δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωµα διορισµού
και συνεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορισµού, την αυτοδίκαιη
και αµετάκλητη παραίτηση του διοριζοµένου από τις οικονοµικές
απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισµένος ο θανών, καθώς και την αναστολή
του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος. Ο διορισµός ενεργείται
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.»
Άρθρο 24
Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
1. Τα πειθαρχικά όργανα, µονοµελή ή συλλογικά, καθώς και οι
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται, κατά λόγο
αρµοδιότητας, να ενηµερώνουν αµελλητί την ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
(Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς και των ποινικών
υποθέσεων που σχετίζονται µε τις πειθαρχικές διαδικασίες. Οι
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρεούνται επιπλέον να
ενηµερώνουν αµελλητί την ηλεκτρονική βάση και για την εξέλιξη
των πειθαρχικών υποθέσεων µετά την έκδοση των πειθαρχικών
αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων µέσων.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τόσο για τις τυπικές µορφές πειθαρχικής
προδικασίας όσο και για τις πειθαρχικές υποθέσεις, όσοι έχουν
υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων, οι έχοντες πρόσβαση στη
βάση δεδοµένων, τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδοµένων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, ο χρόνος τήρησής τους,
τυχόν στάδια έναρξης λειτουργίας της, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία αυτής.
Άρθρο 25
Μισθώµατα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000
του Υπουργείου Εσωτερικών
Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή των µισθωµάτων για το
οικονοµικό έτος 2020 που βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα
1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν
καταβλήθηκαν κατά το εν λόγω οικονοµικό έτος, λόγω της αδυ-

ναµίας εφαρµογής των προβλεπόµενων στην παρ. 2 του άρθρου
2 και την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), καθώς
και τις παρ. 1 και 8 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), θεωρούνται νόµιµες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ειδικού Φορέα
1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 26
Κίνητρα σε εργαζοµένους Ο.Τ.Α. ορεινών
και νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 4483/2017
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν.
4483/2017 (Α’ 107), µετά τη φράση «µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής», προστίθεται η φράση
«στους υπαλλήλους τους, µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου,» και µετά τη φράση
«πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» προστίθεται
η φράση «και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) » και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι ορεινοί Δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι
δήµοι µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δηµοτικών ή κοινοτικών
ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήµοι, τα νοµικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β’ βαθµού στην
εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόµενοι
δήµοι, µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής στους υπαλλήλους τους, µονίµους και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµένου χρόνου, στο ιατρικό,
παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και
των δηµόσιων νοσοκοµείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να χορηγείται και σε
υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήµους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισµός του πληθυσµού γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία πραγµατικού πληθυσµού της
τελευταίας απογραφής.»
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων
του Δηµοσίου - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2
και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
1. Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες συµµετοχής του στους
κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται µε τις διατάξεις του
Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, A’ 224). Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου αίρεται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
2. α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
4440/2016 προστίθεται εδάφιο και η περ. α) διαµορφώνεται ως
εξής:
«α) Η συµπλήρωση διετίας από τον διορισµό ή, εφόσον ο διορισµός έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συµπλήρωση
του προβλεπόµενου χρόνου παραµονής. Αν η υποχρέωση παραµονής αφορά νοµό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η
συµµετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για µετάταξη
ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου
υφίσταται η δέσµευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει
το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύµφωνα µε το άρθρο
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11, επιτρέπεται η µετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης
περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει
το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής. Δεν απαιτείται
η συµπλήρωση διετίας από τον διορισµό για τους υπαλλήλους
που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης σύµφωνα µε το άρθρο 11, µε την επιφύλαξη ότι ο
διορισµός δεν έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητα.»
β) Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται
το πέµπτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον
οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και
κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε
ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι
απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµένοι σε άλλον
φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης
της απόφασης απόσπασης ή µετάταξης. Ειδικά για τη µετάταξη
υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. α’ βαθµού απαιτείται επιπλέον η γνώµη
του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά για τη µετάταξη
υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού
και των Υπηρεσιών Δόµησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά
για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν µέρει σε νησιωτικές περιοχές ή ορεινές ή παραµεθόριες περιοχές, καθώς και για τις
υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωµένες ή περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας, η κάλυψη του προβλεπόµενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάφιου και επιπλέον βάσει της οικείας
απόφασης κατανοµής θέσεων, εφόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί
ο υπάλληλος, ο οποίος µετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγµατοποιείται ο υπολογισµός.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης
ή µετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι
υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς µετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον
δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόµενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν
διανύσει εν τοις πράγµασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας
στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδροµής
της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται µόνο για όσους υπαλλήλους
κατόπιν εκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών, µπορούν να µετακινηθούν κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του αρµόδιου
προς διορισµού οργάνου του φορέα προέλευσης.»
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθεται
τρίτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Τα αιτήµατα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδοµένων (Πίνακας)
για τις προσφερόµενες - διαθέσιµες θέσεις και ανάγκες στο Δηµόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου
έτους δηµοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, µε
την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την αξιολόγηση των αιτηµάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας λαµβάνονται
υπόψη κριτήρια, όπως το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου
βάσει των στοιχείων που παρατίθενται στην παρ. 2, η έδρα της
Υπηρεσίας, το εν τοις πράγµασι υπηρετούν προσωπικό, οι προβλεπόµενες αποχωρήσεις που δηλώνονται µε την έκθεση της
παρ. 2 και οι προτεραιότητες δηµόσιας πολιτικής.»
4. H παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενηµερώνει εντός τριών (3) ηµερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του,
καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για
την έκδοση της πράξης µετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά
δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας.
Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
ηµερών από την ανωτέρω ενηµέρωση ο υποψήφιος παραιτείται
ή δεν προσκοµίζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης
προσκοµίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η µη πλήρωση των νοµίµων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενηµερώνει αµελλητί το τριµελές
όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύµφωνα µε το πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν,
η πράξη µετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αµελλητί από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αµελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του
υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου από
ΚΕΠ η προθεσµία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) µήνες από
την κοινοποίηση, διάστηµα εντός του οποίου ο οικείος Δήµαρχος
µεριµνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειµένου να
µην µειωθεί ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της
ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας ή η απόφαση µετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως
του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νοµιµότητα της
πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να µεταταχθεί µε γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το
πέρας της αποκλειστικής προθεσµίας ανάληψης ή από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, µε εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν.
4440/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η πράξη απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγµένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συµβιούντος ή προσώπου µε α’ βαθµό συγγένειας προς
τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών µετά τον διορισµό
ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης και
του ανατίθεται δικαστικώς και η επιµέλεια, εφόσον η καθηµερινή
φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρµόδια
ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται από το
αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, µετά
από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε
περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να
είναι ειδικώς αιτιολογηµένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσµος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή µετάταξη και των
λόγων υγείας. Στην περίπτωση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή
θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να µεταταχθεί/µεταφερθεί σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε
παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού δύναται να αιτηθεί απόσπαση
ή µετάταξη για λόγους υγείας µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται µε απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και
περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
παράγραφο.»
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Άρθρο 28
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
1. Οι παρ. 1 , η περ. β) της παρ. 2 και η παρ. 4 του άρθρου 27
εφαρµόζονται και για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας του έτους
2021.
2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 27 εφαρµόζεται αναδροµικά σε όλες τις αποσπάσεις δοκίµων υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί ή εκκρεµούν προς υλοποίηση µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
3. Οι αποφάσεις απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαίσιο του
Α’ κύκλου κινητικότητας 2021 εκδίδονται αποκλειστικά µέχρι τις
15 Σεπτεµβρίου 2021. Εντός της ίδιας προθεσµίας δηµοσιεύονται αντιστοίχως ή έχουν λάβει κωδικό αριθµό δηµοσίευσης οι
αποφάσεις µετάταξης στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου.
Άρθρο 29
Θητεία αιρετών µελών Υπηρεσιακών Συµβουλίων
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
όπως παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 489 του ν.
4781/2021 (Α’ 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου
2021.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Άρθρο 30
Εισαγωγικός διαγωνισµός της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12
του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού
διαγωνισµού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), που
συγκροτείται ειδικώς και για κάθε νέο εισαγωγικό διαγωνισµό µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από δύο
(2) λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, βαθµού
τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος
στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικό Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επτά (7)
ειδικούς επιστήµονες µε υψηλό κύρος στις ενότητες που καθορίζονται στο άρθρο 18 και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως µέλη. Όλα τα µέλη, πλην των εισηγητών, ορίζονται
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
β) Ως γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.) ορίζονται δύο (2) µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθµοι αναπληρωτές τους.
γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του Συνηγόρου του Πολίτη και
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται
από το αρµόδιο όργανο, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού
Εσωτερικών.
Οι ειδικοί επιστήµονες, οι γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι
υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συµµετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ως ειδικοί εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ύστερα από γνωµοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το

Α.Σ.Ε.Π., από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που τάσσει µε το ερώτηµά του ο
Υπουργός Εσωτερικών, δεν ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της
σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)
καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για τη συγκρότηση σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, στα
οποία, ειδικά για τη βαθµολόγηση των ξένων γλωσσών, περιλαµβάνονται και τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισµό επιτηρητών
από δηµοσίους υπαλλήλους.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό έχουν
οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.),
συµπεριλαµβανοµένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόµενες στον ν. 3528/2007 (Α’26), όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις διορισµού κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας
δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης, µε την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθµίσεων του ν. 3528/2007 ως προς τον χρόνο συνδροµής κάποιας επί µέρους προϋπόθεσης, καθώς και οι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), συµπεριλαµβανοµένων των πρώην
Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής.
Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισµό της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθµολογίας δεν έχουν
εφαρµογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).»
4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης της προκήρυξης.
Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία οι υποψήφιοι
δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ηµεροµηνία γέννησής τους, γ. τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων και
την έλλειψη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµόσια θέση, σύµφωνα µε τον ν. 3528/2007. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα
τα παραπάνω εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.
Η αίτηση συµµετοχής και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δηµόσιας
διοίκησης gov.gr. Οι λεπτοµέρειες υποβολής καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρµογή της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν.
4727/2020 (Α’ 184).»
Άρθρο 31
Στάδια εισαγωγικού διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007
Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
α) Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε
δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία των υποψη-
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φίων στις ενότητες:
1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,
2. «Μικροοικονοµική - Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική»,
3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει:
1. γραπτή και προφορική δοκιµασία στην ενότητα «Δηµόσια
Διοίκηση και Διακυβέρνηση»,
2. γραπτή δοκιµασία στην αγγλική γλώσσα, για όλους τους
υποψηφίους, και επιπλέον στη γαλλική ή γερµανική, ως δεύτερη
ξένη γλώσσα, για τους υποψηφίους που επιθυµούν να ενταχθούν
στο Τµήµα Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε
τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Με την
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. β), µπορεί να προβλέπεται γραπτή δοκιµασία
στη γαλλική ή γερµανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα για την εισαγωγή και σε άλλα Τµήµατα της Σχολής,
3. γραπτή δοκιµασία σε Φάκελο επίκαιρου θέµατος σε µία εκ
των εξής θεµατικών ενοτήτων: 1) Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις,
2) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, 3) Κοινωνική
Πολιτική, 4) Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισµού και ιδίως η
σύσταση των Επιτροπών Επιλογής Θεµάτων ανά ενότητα, η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόµενων ενοτήτων, η κλίµακα και ο τρόπος βαθµολόγησής τους, οι συντελεστές
βαρύτητας βαθµολογίας που καθορίζουν τη διαµόρφωση του τελικού βαθµού, ο αριθµός των υποψηφίων που προκρίνονται στο
β’ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναµίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και µετάδοσης των θεµάτων
του Εισαγωγικού Διαγωνισµού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το δικαίωµα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά, ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος τήρησής
τους στο αρχείο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν
κενών θέσεων που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του εισαγωγικού
διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με
την ίδια απόφαση µπορούν να αντιστοιχίζονται βάσει της συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου, οι θεµατικές ενότητες του φακέλου επίκαιρου θέµατος µε το Τµήµα ή τα Τµήµατα στα οποία
δύνανται να εισαχθούν οι υποψήφιοι.»
Άρθρο 32
Δήλωση προτίµησης - κατανοµή σε Τµήµατα Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19
του π.δ. 57/2007
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007
(Α’ 59)
τροποποιούνται ως εξής:
«1. Οι δυνητικά εισαγόµενοι στη Σχολή οφείλουν µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων να υποβάλουν γραπτή δήλωση
στον Διευθυντή της Σχολής, µε την οποία προσδιορίζουν τη
σειρά προτεραιότητας των Τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν.
2. Η δήλωση µπορεί να αφορά Τµήµα ή Τµήµατα για τα οποία
οι δυνητικά εισαγόµενοι πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις εισαγωγής.»
Άρθρο 33
Μεταβατική διάταξη
Ειδικά για τον ΚΗ’ εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, µε
την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 (Α’59), όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 31 του παρόντος, µπορεί να ορίζεται
γραπτή δοκιµασία και στην ιταλική ή ισπανική, ως δεύτερη ξένη
γλώσσα, για την εισαγωγή σε Τµήµατα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 34
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών βρεφικών και
παιδικών σταθµών - Τροποποίηση του άρθρου 53
του ν. 4735/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αναφορικά
µε την καταληκτική προθεσµία διενέργειας απογραφής της περιουσίας των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών σταθµών και η
παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αναφορικά µε την καταχώριση της εγκεκριµένης έκθεσης, τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών
βρεφικών και παιδικών σταθµών
1. Τα όργανα διοίκησης των νοµικών προσώπων του άρθρου 26
του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριµελής επιτροπή του οικείου
δήµου υποχρεούνται µέχρι τις 31.12.2021 στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νοµικού προσώπου.
2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έγκριση.»
Άρθρο 35
Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165
του ν. 4764/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν.
4764/2020 (Α’ 256), σχετικά µε τις οφειλές προς τους δήµους και
τα νοµικά τους πρόσωπα, τροποποιείται ως προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου τροποποιείται αναφορικά µε τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήµους και τα
νοµικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς
τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων,
από 15.2.2020 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, µπορεί
να ρυθµίζονται και η καταβολή τους να πραγµατοποιείται µε
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα
λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής
των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του
ν.
4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση
είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία του κορωνοϊού
COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται
οι κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας των δικαιούµενων της ρύθµισης νοµικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.
2. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης, να υπάγονται και
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οφειλές, που κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόµου, β) έχουν υπαχθεί
σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής,
η οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθµισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται
επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί,
επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθµό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα. Αν µε το
ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί και αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαµβάνει και το
αίτηµα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση επισυνάπτεται βεβαίωση
της γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεµούσε η υπόθεση,
ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
3. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης να υπάγονται και
οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς
ρύθµισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
4. Από τη ρύθµιση της παρ. 1 εξαιρούνται µόνο οι οφειλές που
προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου
ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204),
για τις οποίες εφαρµόζονται τα ειδικώς οριζόµενα στο εν λόγω
άρθρο.»
Άρθρο 36
Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης
οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 166 του ν. 4764/2020
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
τροποποιείται αναφορικά µε την προθεσµία, προστίθεται µεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθµισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και το άρθρο 166
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθµιση
του άρθρου 165 υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ)
του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α’ 184) από 1η.3.2021 έως
την 31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρις
ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρµογή στην ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη
µπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήµο είτε
µέσω του δικτυακού τόπου του δήµου είτε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) είτε µέσω ειδικής εφαρµογής του δήµου.
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί έως
επιπλέον έξι (6) µήνες, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην
ψηφιακή πλατφόρµα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου των δήµων πλην των ΔΕΥΑ.
2. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργείται µηχανισµός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων της ρύθµισης, ο
οποίος τροφοδοτείται µε στοιχεία που αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους δήµους και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών. Το περιεχόµενο των στοιχείων, η διαδικασία και
ο χρόνος υποβολής τους, η αρµόδια οργανική µονάδα για τη
συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει
πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του µηχανισµού.»
Άρθρο 37
Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων
και κυλικείων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3
του άρθρου 49 του ν. 4795/2021
Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) περί
παρατάσεων µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49
Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών
ακινήτων και κυλικείων
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις µισθώσεις
τουριστικών καταλυµάτων, λοιπές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή δήµο ή
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) που έχουν συσταθεί
αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, οι οποίες δεν έχουν λήξει
στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους
κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισµός του µισθώµατος του χρόνου παράτασης της µίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο
γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν.
3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συµβούλιο για τα νοµικά
πρόσωπα.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για µισθώσεις εντός
κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού.
3. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισµού,
συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ
στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο
λήξης τους, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται
αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.»
Άρθρο 38
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού, Συνδέσµων Δήµων και
των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18
ως εξής:
«18. Τα έργα, οι προµήθειες, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που
εντάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραµµα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, τους Συνδέσµους Δήµων και τα νοµικά
πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάµει της υπ’ αριθµ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β’ 1386) λογίζονται ότι
υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ.
95/1996 (Α’ 76) σε συνδυασµό µε τον ν. 3965/2011 (Α’ 113) και
την υπ’ αριθµ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β’1083) για τον δεσµευµένο τοµέα και οι αναγκαίοι
πόροι µπορεί να προέρχονται από δανεισµό από ίδιους πόρους
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε όρους και διαδικασίες που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
αυτού.»
Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων επιχειρήσεων που συστήνονται
για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
3852/2010
Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιούνται το όγδοο και το δέκατο πέµπτο εδάφιο προκειµένου
να αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που δύνανται να απασχολούν
οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) και να επικαιροποιηθούν οι προβλέψεις ως προς
την απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήµων
1. Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον:
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α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού
ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες
στους συνενουµένους δήµους, και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενουµένους δήµους.
2. Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε
άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2
του άρθρου 194 αυτού. Δήµοι των οποίων δηµοτική ανώνυµη
εταιρεία συµµετέχει ή θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους από την έναρξη εφαρµογής της ισχύος, των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, µετοχική ιδιότητα σε τρίτη
ανώνυµη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται µετοχές της τρίτης
ανώνυµης εταιρείας, µεταβιβαζόµενες σε αυτούς µε χαριστική
αιτία (εν ζωή ή αιτία θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή τους στην τρίτη ανώνυµη εταιρεία, συνυπολογιζοµένου
του ποσοστού που κατέχει ή θα αποκτήσει σε αυτή η δηµοτική
ανώνυµη εταιρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυµης εταιρείας. Κάθε
δήµος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» µπορεί να συστήσει
ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, µε αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της υποψηφιότητας αυτής και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η
φιλοξενία του θεσµού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω
εταιρείας από προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, την
κατά τόπον αρµόδια Περιφέρεια, επιµελητήρια και λοιπά ν.π.δ.δ.
και ν.π.ι.δ., καθώς επίσης και η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε τους ανωτέρω φορείς, για την πραγµατοποίηση του
σκοπού της. Η ανώνυµη εταιρεία του δήµου που επιλέγεται να
φιλοξενήσει το θεσµό, επιτρέπεται επιπλέον να επιχορηγείται
από το δήµο που την έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση της παρ. 3
του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, µπορεί δε
να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τους Ο.Τ.Α. και τα
νοµικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα
αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του θεσµού.
Η ανώνυµη εταιρεία του προηγούµενου εδαφίου λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, µε την ολοκλήρωση του σκοπού
για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυµες εταιρείες των δήµων που
δεν επιλέγονται να φιλοξενήσουν το θεσµό λύονται υποχρεωτικά
και τίθενται σε εκκαθάριση, αµέσως µετά την ανακήρυξη της
πόλης που θα φέρει τον τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης». Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία
του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται
να απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό µέχρι είκοσι οκτώ (28)
ατόµων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή/και µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους σχετικούς κανονισµούς λειτουργίας τους, κατ’
εξαίρεση των εφαρµοζόµενων διατάξεων της περ. α’ της παρ. 20
του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των άρθρων 2, 7,
37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί τρόπου πρόσληψης του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) περί σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συµβάσεων επιτρέπεται να είναι µέχρι ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε το Καταστατικό τους, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων για το διορισµό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων
φορέων που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης
µέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επιχείρησης. Οι αποδο-
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χές των αποσπασµένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το
φορέα υποδοχής.
Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το τέταρτο
εδάφιο της παρούσας δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος. Η
ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2017.
Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απαλλάσσονται από
την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµετοχής και εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’
147), κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε
από τους κατωτέρω λόγους: α) δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται
στην υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 ή β) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.
3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 267 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 111 του παρόντος.»
Άρθρο 40
Κωδικοποίηση µε προεδρικό διάταγµα των διατάξεων
για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
και των συνασπισµών κοµµάτων, των συνασπισµών
κοµµάτων και των υποψηφίων η/και αιρετών
της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
και των συνασπισµών κοµµάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις
δαπάνες και τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η µεταβολή της σειράς
και της αρίθµησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και
εδαφίων, καθώς και η εναρµόνιση των διατάξεων µεταξύ τους,
µε τις αναγκαίες προσαρµογές στη διατύπωσή τους.
Άρθρο 41
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωµατείων,
συλλόγων γονέων µαθητών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και αθλητικών ενώσεων
Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία
των αναφερόµενων οργάνων διοίκησης µέχρι και την 30ή.9.2021,
προστίθενται στο ρυθµιστικό πεδίο της διάταξης οι αθλητικές
ενώσεις, προβλέπεται ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των
µαθητών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο
53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), η παράταση της θητείας µέχρι την
31η.10.2021 και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής:
«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), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’121), 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 διενερ-
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γηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ηµεροµηνία
λήξης της, έως την 30ή.10.2021.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 42
Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες
των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4647/2019
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των
συνοριακών φυλάκων ορισµένου χρόνου, προστίθεται εδάφιο στο
τέλος της περ. β’, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1.α. Στην Ελληνική Αστυνοµία συνιστώνται οκτακόσιες (800)
οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου. Ο αριθµός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται µε προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαµβάνονται για την αντιµετώπιση των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
µε ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου δεν
ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Συνοριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την προβλεπόµενη
βασική εκπαίδευση, δεν µπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν µπορεί να παραιτηθεί
πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων
ορισµένου χρόνου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών και Εσωτερικών.
γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου γίνεται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας
και των προσόντων πρόσληψης που προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2622/1998
(Α’138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
προστίθενται πέντε (5) µονάδες, επιπλέον των καθοριζοµένων από
τις κείµενες διατάξεις στη βαθµολογία των υποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς
τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους
στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις,
ή σε ορισµένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων
ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία κύρωσής τους.
δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισµένου χρόνου συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισµένου
χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει
τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισµό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου τοποθετούνται
υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου εξόδου της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφεροµένων
στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.
στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου

είναι ταυτόσηµα µε εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισµό.
ζ. Για τα θέµατα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου,
τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, µε εξαίρεση τις διατάξεις περί µονιµοποίησης και
ένταξης στο αστυνοµικό προσωπικό.
η. Ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες που δεν ρυθµίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία δεν εφαρµόζονται
οι διατάξεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται
να ρυθµιστούν µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»
Άρθρο 43
Μετονοµασία υπηρεσιών και αρµοδιότητες
Συνοριακών Φυλάκων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 2622/1998
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.
2622/1998 (Α’ 138), περί σύστασης υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, κεντρική και περιφερειακές Αστυνοµικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και
Διαχείρισης Μετανάστευσης, µε αποστολή την αποτροπή παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα, τον εντοπισµό και τη σύλληψη των παρανόµως εργαζοµένων αλλοδαπών ανά την
Επικράτεια και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισµό και τη σύλληψη
προσώπων που διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και εργασία
αλλοδαπών και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Οι Συνοριακοί Φύλακες, που στελεχώνουν τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
και τις Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων, δύνανται να
διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µεταγωγής
κρατουµένων, φρούρησης αστυνοµικών υπηρεσιών και των κρατητηρίων τους. Κατά την άσκηση των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις
µε το αστυνοµικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην
άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.»
Άρθρο 44
Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση
του άρθρου 3 του ν. 2622/1998
Στο άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί των προσόντων
των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Προέλευση - Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων
1. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του άρθρου 1 προσλαµβάνονται ως συνοριακοί φύλακες µε σύστηµα
αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και
γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούµενα σωµατικά προσόντα
των υποψηφίων και οι προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµικές αθλητικές - ψυχοµετρικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες
υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων. Τα υποψήφια για πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δολοφονείται ή τραυµατίζεται θανάσιµα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαµβάνουν δέκα (10) µονάδες
επιπλέον των καθοριζοµένων από το προεδρικό διάταγµα της
επόµενης παραγράφου. Οι συνοριακοί φύλακες προσλαµβάνον-
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ται ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από
της γεννήσεώς τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης,
Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσµοθετηµένων
σηµείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων
και κατά προτίµηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε
Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. Με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε φορά ο αριθµός των
προσλαµβανοµένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί. Εφόσον οι θέσεις που προκηρυχθούν δεν καλυφθούν από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, δύνανται να προσληφθούν
υποψήφιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν
από τη γέννησή τους έως και τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους σε έτερες Περιφέρειες, οι οποίες καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια
απόφαση δύναται να ανακατανέµεται ο αριθµός των κενών θέσεων µεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή νησιών, που περιλαµβάνονταν στον διαγωνισµό.
2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο,
τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις
ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατοίκου, χορηγείται
από τον οικείο Δήµο βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι
ο υποψήφιος κατοικεί σε αυτόν κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσε σε αυτόν από της γεννήσεώς του µέχρι τη συµπλήρωση
του 18ου έτους της ηλικίας του.»
Άρθρο 45
Υπηρεσίες Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί των υπηρεσιών των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί
Φύλακες υπηρετούν σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων.
Μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους τοποθετούνται
και µετατίθενται σύµφωνα µε το π.δ. 211/2005 (Α’ 254). Μετάταξη
των Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή
απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, πλην των αναφεροµένων
στην παρούσα, απαγορεύεται.»
Άρθρο 46
Προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή
στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994
Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), περί των
προϋποθέσεων εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών, τροποποιείται ως προς το αντικείµενο των εξετάσεων
και ως προς το αρµόδιο όργανο και διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται επιπλέον σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοµετρικές
δοκιµασίες), που γίνονται µε µέριµνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόµου και τους κανονισµούς. Στις εξετάσεις
αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το σχολικό έτος
υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωµα συµµετοχής
στην επιλογή. Οι αστυνοµικοί υποψήφιοι υποβάλλονται µόνο σε
υγειονοµικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου
κανονισµού.»
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Άρθρο 47
Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων
ειδικών φρουρών - Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α’
161), περί των προκαταρκτικών εξετάσεων των ειδικών φρουρών,
αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαµβάνονται µε
σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής
του εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος
της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούµενα σωµατικά
προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές - αθλητικές - ψυχοµετρικές) που υποβάλλονται είναι τα
προβλεπόµενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους
ιδιώτες υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των υποψηφίων ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης. Τα υποψήφια για
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που
δολοφονείται ή τραυµατίζεται θανάσιµα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαµβάνουν δέκα (10) µονάδες επιπλέον των καθοριζοµένων από την υπουργική απόφαση της επόµενης παραγράφου. Από τον αριθµό των προσλαµβανοµένων
ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που
δεν αντιστοιχεί σε δέσµη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν
οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου.
Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαµβανοµένων µε τίτλο
σπουδών µιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές
θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.»
Άρθρο 48
Χορήγηση ειδικών αποζηµιώσεων στους µαθητές
των σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας - Τροποποίηση του
άρθρου 127 του ν.4472/2017
1. Στο τέλος της παρ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’
74), περί των ειδικών αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στο προσωπικό των σωµάτων ασφαλείας, προστίθεται περ. δ’ και η παρ.
Δ διαµορφώνεται ως εξής:
«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνοµία, Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή),
το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγµένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ηµερών την εβδοµάδα, χορηγείται ειδική αποζηµίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι
(46) ευρώ για κάθε επιπλέον ηµέρα απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που αποδεδειγµένα εργάζεται
κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζηµίωση, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτών
(2,77) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των
ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. Α8 υποπερ. β’ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003
(Α’ 297) και σύµφωνα µε τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των στελεχών µε απόσπαση, µετακίνηση ή
εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη των δύο (2) µηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζηµιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η
καταβολή τους µε βεβαίωση του οικείου Προϊσταµένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή
διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία µελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, καθώς και
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στο αστυνοµικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δηµοκρατίας που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις των προηγούµενων περιπτώσεων και
υπερωριακή αποζηµίωση σύµφωνα µε την παρ. Γ2 του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζηµίωση σύµφωνα µε την παρ. Α2 του
ίδιου άρθρου.
δ. Οι ειδικές αποζηµιώσεις των περ. α’ και β’ καταβάλλονται και
στους µαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσής, µε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.»
2. Το έκτο εδάφιο της παρ. Ε’ του άρθρου 127 του
ν.
4472/2017, περί της µη καταβολής στους µαθητές των σχολών
των σωµάτων ασφαλείας των επιδοµάτων των παρ. Β έως Ε του
ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται και η παρ. Ε διαµορφώνεται ως εξής:
«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που υπηρετούν εντός των
γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(µόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της
ηπειρωτικής µεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη
νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου
του Δήµου Σητείας, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ύψους εκατό (100)
ευρώ.
Το ανωτέρω επίδοµα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και
στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
που υπηρετούν στις Λιµενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση
ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, διάθεση, από
την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται
ισοχρόνως η καταβολή του µε βεβαίωση του οικείου Προϊσταµένου.
Τα επιδόµατα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ετών), στους µαθητές
των σχολών αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
των σχολών των Σωµάτων Ασφαλείας, µε την επιφύλαξη της περ.
δ’ της παρ. Δ, στους τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης
διαθεσιµότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς.
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο
στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας µετεωρολόγου που υπηρετεί
σε µετεωρολογικά κλιµάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε µετεωρολογικά κλιµάκια, που εδρεύουν σε µονάδες της
Πολεµικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.
4427/2016 (Α’ 188).»
Άρθρο 49
Παράταση συµβάσεων προσωπικού
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Οι συµβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, παρατείνονται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2021, για την κάλυψη της ανάγκης αντιµετώπισης του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και την αντιµετώπιση υγειονοµικών και πάσης φύσεως κινδύνων.
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Άρθρο 50
Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας µετατάξεων
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), περί της καταληκτικής ηµεροµηνίας µετάταξης πολιτικών υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία του δευτέρου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2021.»
Άρθρο 51
Δοκιµασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίµων
Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α)
της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν.
4504/2017 (Α’ 184), περί των δοκιµασιών εισαγωγής στις Σχολές
Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, αντικαθίσταται και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονοµικές,
αθλητικές και ψυχοµετρικές δοκιµασίες το σχολικό έτος υποβολής
της υποψηφιότητάς τους και περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιµοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
και Δόκιµοι Λιµενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν ενεργεία µόνιµα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις. Αν εντός διµήνου από την
αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στις
Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για
οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι,
ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά,
βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την προαναφερόµενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή
παραιτηθούν ή αποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση
των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες µε την ίδια
διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραίτησης
ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση του
οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου
έτους της αρχικής κατάταξης.»
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 52
Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αντικατάσταση
του άρθρου 1 του ν. 4692/2020
Το άρθρο 1 του ν. 4962/2020 (Α ‘111) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων
H διδακτική ενότητα µε τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εισά-
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γεται στο πρόγραµµα σπουδών και στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραµµα όλων των τύπων σχολικών µονάδων υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δηµοτικών και γυµνασίων µε σκοπό
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων
ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθµός, η διάρκεια και το περιεχόµενο των θεµατικών κύκλων της διδακτικής ενότητας και των
επιµέρους θεµατικών ενοτήτων καθενός εκ των θεµατικών κύκλων, ο αριθµός και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους
οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών και κάθε άλλο σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και
υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς».
Άρθρο 53
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα
στο νηπιαγωγείο - Αντικατάσταση της περ. γ’
της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
Η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων
της χώρας δράση για τη δηµιουργική ενασχόληση των µαθητών
µε την αγγλική γλώσσα µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι µαθητές αλληλοεπιδρούν µε έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται η
διάρκεια ενασχόλησης των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα και
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.»
Άρθρο 54
Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δηµοτικό
σχολείο και στο νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις
του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
(Α’ 109) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα εξαθέσια και άνω δηµοτικά σχολεία:
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Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις
Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για επτά (7)
ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες
στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και
ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’,
Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.
Το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις
(3) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’
τάξεις.
Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για µία (1) ώρα στις Ε’
και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’
και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται
για µία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες
στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για µία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Η Αισθητική Αγωγή περιλαµβάνει τα µαθήµατα: Εικαστικά,
Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για µία (1) ώρα
στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται
για µία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής
Αγωγής για µία (1) ώρα στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες
στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’
τάξεις.
Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’
και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’
και ΣΤ’ τάξεις.
Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για µία (1) ώρα εβδοµαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις
τάξεις Α’ και Β’, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’ και για µία
(1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
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4. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στο τετραθέσιο δηµοτικό σχολείο:
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2. Η παρ. 6 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στα δηµοτικά σχολεία κάθε µάθηµα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν µόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή
από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, όταν πρόκειται για τα µαθήµατα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο
ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά
αντικείµενα της αισθητικής αγωγής, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, τα οποία µπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. Κατά την υλοποίηση των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν µε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
που υπηρετούν στη σχολική µονάδα.»
3. Ο πρώτος πίνακας της περ. Β’ του άρθρου 11 του 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής:

*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σηµαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρµόζει τον
χρόνο των οργανωµένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο της τάξης.»
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4. Στην περ. Β’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 προστίθεται
παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.»
Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάµενων, επτακόσιες είκοσι
µία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων θέσεων από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων οι
θέσεις της περ. α’ κατανέµονται άπαξ σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή µετάθεσης και σε σχολικές µονάδες.
γ) Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητες που συστήνονται
και κατανέµονται σύµφωνα µε τις περ. α’ και β’, διατίθενται για την
οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση
των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων και την εξέταση εµπρόθεσµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021, οι
οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι οργανικές θέσεις που αποµένουν κενές, µετά την εξέταση των ως
άνω αιτήσεων µετάθεσης, διατίθενται για διορισµό.
2. α) Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής :
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β) Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ,
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ,
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαριθµούνται στις περ. Β’ (ΤΕ Κατηγορία) και Γ’ (ΔΕ Κατηγορία) της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
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Άρθρο 56
Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017
Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021:
α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.
β) Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 25 Ιουνίου.
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν
απαιτούνται υπογραφή τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και
ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»
Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) προστίθεται παρ. 32
ως εξής :
«32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022,
στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στους
αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία,
χορηγείται Πτυχίο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 3, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 και δεν
απαιτείται για αυτούς η συµµετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.»
Άρθρο 58
Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων
1. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλµανικής Περιουσίας
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3647/2008 (Α’ 37) δύνανται να
παρέχουν, εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης
και Έβρου αντίστοιχα, υπηρεσίες ταφής αποκλειστικά και µόνο
για τεθνεώτες µουσουλµανικού θρησκεύµατος, σύµφωνα µε τα
ισλαµικά ταφικά έθιµα και κανόνες. Τις ίδιες υπηρεσίες δύνανται
να παρέχουν Βακουφικές Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3647/2008 που εδρεύουν σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των
είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων και οι Οργανισµοί Διαχείρισης
Κτηµάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, έκαστος φορέας εντός της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του, καθώς και το
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών» του ν. 3512/2006 (Α’ 264) εντός της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η παροχή των υπηρεσιών ταφής µπορεί να γίνεται είτε σε
κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις εντός των µουσουλµανικών νεκροταφείων, χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία,
είτε σε ιδιαίτερο στεγασµένο χώρο του φορέα εκτός των νεκροταφείων. Στην τελευταία περίπτωση, ο χώρος αυτός πληροί σε
κάθε περίπτωση τις υγειονοµικές και κτιριοδοµικές προϋποθέσεις, καθώς και τους όρους ίδρυσης των γραφείων τελετών, λαµβάνοντας σχετική προς τούτο ειδική «άδεια παροχής υπηρεσιών
ταφής για µουσουλµάνους» από τον αρµόδιο Δήµαρχο, η οποία
άδεια εκδίδεται υποχρεωτικά εντός προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την ίδρυση γραφείου τελετών. Η άδεια εκδίδεται ανεξαρτήτως ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον
οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
3. Οι φορείς της παρ. 1 δικαιούνται να κατέχουν και να χρησιµοποιούν όχηµα µεταφοράς σωρού ή να συνεργάζονται µε γραφεία τελετών για τη µεταφορά της σωρού. Ιδιόκτητα οχήµατα
των ανωτέρω φορέων µπορούν να ταξινοµούνται κατά µετατροπή σε οχήµατα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού (νεκροφόρες),
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση κάθε φορέα της παρ. 1, καθορίζονται
τα ελάχιστα και τα ανώτατα όρια τιµών ανά επιµέρους υπηρεσία
ταφής και ανά φορέα, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι
φορείς δύνανται, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους δωρεάν, ιδίως εάν συντρέχουν λόγοι κήδευσης δηµοσία δαπάνη ή απόδοσης ιδιαίτερης τιµής στον νεκρό,
λόγοι οικονοµικής αδυναµίας ή άλλοι λόγοι που κατά την κρίση
τους επιβάλλουν την απαλλαγή. Τα έξοδα κηδείας των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέρω φορείς, καθώς και τα λοιπά
έξοδα για τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχουν τρίτα πρόσωπα
τα οποία συνεργάζονται µε τους φορείς αυτούς, αναγνωρίζονται
και χορηγούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις για τον ασφαλιστικό φορέα. Για την
απόδοση των εξόδων κηδείας αρκεί σχετική βεβαίωση του
φορέα που προσέφερε τις υπηρεσίες, όπου αναφέρονται το πρόσωπο που κατέβαλε τη δαπάνη, το συνολικό ύψος της δαπάνης,
καθώς και αναλυτικά τα επιµέρους ποσά για την αγορά των αναγκαίων αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών. Η βεβαιωθείσα
δαπάνη απαλλάσσεται από τα ανάλογα τέλη χαρτοσήµου.»
Άρθρο 59
Εκκλησιαστικά ιδρύµατα - Τροποποίηση της υποπαρ. 5
της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
Στην υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α’ 32) προστίθεται περ. γ’ ως εξής:
«γ) Η περ. β’ ισχύει για εκκλησιαστικά ιδρύµατα προϋφιστάµενα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον
δεν είχαν λυθεί έως και την ηµεροµηνία αυτή.»
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
1. Τα άρθρα 52 έως 54 τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος
2021-2022.
2. Το άρθρο 59 τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 61
Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος
εµβολίων σε τρίτα κράτη Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
(Α’ 256)
αντικαθίσταται η περ. ε) και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας,
τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας και τον Πρόεδρο του
Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), και είναι αρµόδια για:
α) τη λήψη απόφασης για την προµήθεια εµβολίων σύµφωνα
µε την περ. β) της παρ. 1, β) τη χορήγηση εντολής προς τον ΙΦΕΤ
για την αγορά εµβολίων µε τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 1,
γ) την εποπτεία της διαδικασίας προµήθειας και επαρκούς εφοδιαστικής κάλυψης του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών,
δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για την
προµήθεια εµβολίων µέσω του Μηχανισµού Παγκόσµιας Πρόσβασης σε εµβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 (COVAX INITIATIVE), ε) τη λήψη απόφασης διάθεσης του πλεονασµατικού
αποθέµατος εµβολίων της παρ. 1 σε τρίτα κράτη µετά από σχετικό αίτηµα δωρεάς και στ) την εισήγηση διενέργειας δωρεών µε
σχετική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις (GAVI).»
2. Στο άρθρο 53 του ν. 4764/2020 προστίθενται παρ. 5 και 6
ως εξής:
«5. Ειδικά ως προς την περ. ε) της παρ. 4 στη σύνθεση της Επιτροπής συµµετέχει κατ' εξαίρεση, µε δικαίωµα ψήφου ο Γενικός
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Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης,
προκειµένου να εισφέρει τα αναγκαία δεδοµένα από το Σύστηµα
Προγραµµατισµού Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού
COVID- 19. Κατά τη λήψη της απόφασης δωρεάς η Επιτροπή, µε
τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου, λαµβάνει υπόψη την επάρκεια
των διατιθέµενων εµβολίων στο Σύστηµα Προγραµµατισµού Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, σε συνάρτηση µε την υφιστάµενη
ζήτηση, τις ηµεροµηνίες ανάλωσης των εµβολίων και τις προγραµµατισµένες προµήθειές τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή και αδιατάρακτη λειτουργία της εµβολιαστικής
αλυσίδας και του Συστήµατος Προγραµµατισµού Συνεδριών Εµβολιασµού.
6. Οι δαπάνες για τη διάθεση πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων σε τρίτα κράτη σύµφωνα µε την περ. ε) της παρ. 4 καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Υγείας.»
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 62
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. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

21. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19:29’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

