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Αθήνα, 7/4/2020
Ερώτηση
προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε από την πανδημία που
έχει ξεσπάσει από τον Covid19, έχουν οδηγήσει την Κυβέρνηση στην λήψη
προληπτικών περιοριστικών μέτρων προς αποφυγή της διασποράς και των
επιπτώσεων της νόσου, στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας μας. Εξ
αυτών, είναι και η αναστολή λειτουργίας, σχεδόν όλων των επιχειρήσεων,
μέτρο ορθό και αναγκαίο.
Σύμφωνα με την
απόφαση με αριθμό 13031/Δ1.4551, ΦΕΚ B’
994/23.03.2020, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική
εντολή δικαιούνται τη μείωση του μισθώματος των μηνών Μαρτίου και
Απριλίου κατά 40%.
Όπως παρατηρείται, από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των
πληττόμενων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών,
επιχειρήσεων, καθώς και οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή
σύμβασης.
Επιπρόσθετα, εντοπίζεται ένα κενό κάλυψης για τον εργαζόμενο που
βρίσκεται σε αναστολή εργασιακής σύμβασης αλλά το μίσθωμα δεν βρίσκεται
στο όνομα του, ακόμα και στην περίπτωση κοινής δήλωσης με τον/την
σύντροφο του/της. Σε όλες ανεξαιρέτως τις κρατικές ενισχύσεις αυτό ήταν
πάντα κοινώς αποδεκτό.
Επειδή, οι εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης εργασίας θα λάβουν είτε
αργότερα από το αναμενόμενο είτε μειωμένη (σε σχέση με το μισθό τους) την
κρατική ενίσχυση.
Επειδή, στην εκδοθείσα στις 30 Μαρτίου Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(άρθρο ενδέκατο) σχετικά με την «Μερική καταβολή μισθωμάτων»
σημειώνεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να εντάξει άμεσα όλους τους εργαζόμενους των
οποίων οι επιχειρήσεις συνεχίζουν τη λειτουργία τους αλλά
κρίνονται ως πληττόμενες και βρίσκονται σε αναστολή της
συμβάσεως τους στη ρύθμιση μερική καταβολής μισθωμάτων
κύριας κατοικίας, τόσο για τον Απρίλη, όσο αναδρομικά και για
τον Μάρτιο (αλλά και για κάθε μήνα που η σύμβαση εργασίας του
θα βρίσκεται σε αναστολή);
2. Προτίθεται να εντάξει άμεσα στη σχετική ρύθμιση και τα
μισθωτήρια που βρίσκονται στο όνομα του/της συντρόφου που
πλήττεται;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Τσακαλώτος Ευκλείδης
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Θραψανιώτης Μανολης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μουζάλας Ιωάννης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Πέρκα Πέτη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

