
   
 
ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –
1 έως  7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ : Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Η πανδημία του Covid 19 γίνεται για μία ακόμη φορά η βάση νομιμοποίησης  
νομοθετικών παρεμβάσεων στα ΜΜΕ. Σύμπραξη Ν.Δ – Ελληνικής Λύσης στο πνεύμα του 
νομοσχεδίου για την παιδεία 

Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου 

Μια ιδιαίτερα «δραστήρια» περίοδος για την κυβέρνηση ήταν η πρώτη εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου. Η αντίστροφή μέτρηση για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, 
αλλά κι η ταχύτατη προώθηση ενός νομοσχεδίου ενίσχυσης των τηλεοπτικών ΜΜΕ με 
πρόσχημα τον Covid 19 ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της. Την ίδια εβδομάδα υπήρξε – με 
καθυστέρηση -ενημέρωση της Βουλής συνολικά για τα ζητήματα της αντιμετώπισης της 
πανδημίας, που όμως δεν ανταποκρίθηκε στα ζητούμενα των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
που την είχαν ζητήσει.  

Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου για την Παιδεία 

Η έναρξη της συζήτηση του νομοσχεδίου για τη Παιδεία στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια 
του Σώματος, ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της εβδομάδας που πέρασε. Το νομοθέτημα 
εισηγήθηκαν από κοινού στην Βουλή η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Ακριβώς επειδή στην «καρδιά» του 
νομοθετήματος βρίσκονται οι διατάξεις για την εγκαθίδρυση παραρτημάτων της 
Αστυνομίας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  

Η συζήτηση στην επιτροπή είχε υψηλούς τόνους αντιπαράθεσης αφού τα ο ΣΥΡΙΖΑ, το 
ΚΙΝ.ΑΛ, το ΚΚΕ και το Μέρα 25 τάχθηκαν κατά του νομοσχεδίου μιλώντας για κυβερνητική 
προσπάθεια δημιουργίας μηχανισμού ακραίας καταστολής. Αντιθέτως υπέρ του 
νομοθετήματος τάχθηκε το ακροδεξιό κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Κατηγόρησε μάλιστα τη 
κυβέρνηση ότι …αντιγράφει τις θέσεις της για την φύλαξη των πανεπιστημίων ενώ πρότεινε 
την δημιουργία ειδικού σώματος με προϋπόθεση την εκπαίδευση των μελών του στις 
ειδικές δυνάμεις του στρατού.  

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επισήμανε στην ομιλία του ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η 
πάταξη της εγκληματικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους. Όμως παρότι προκλήθηκε 
από την αντιπολίτευση δεν παρέθεσε κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι ο δείκτης 
εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια διαφοροποιείται από τον συνολικό δείκτη της χώρας, 
έτσι ώστε να είναι απαραίτητη μία ειδική υπηρεσία. Η Νίκη Κεραμέως επέμεινε στην λογική 
της «τάξης» που πρέπει να μπει στα τριτοβάθμια ιδρύματα.  

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τονίστηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει 
μηχανισμό καταστολής με στόχο το φοιτητικό κίνημα, ενόψει των νεοφιλελεύθερων 
αναδιαρθρώσεων που δρομολογεί στην Παιδεία.  

Επίσης ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της μείωσης των εισακτέων στα πανεπιστήμια 
που επίσης προωθεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Η υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι 
είναι αδιανόητο να εισάγονται στα ΑΕΙ υποψήφιοι με χαμηλή βαθμολογία. Τα κόμματα της 
αριστεράς πάντως αντέτειναν ότι στόχος είναι ο αποκλεισμός των παιδιών των 
χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων από την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Με στόχο την 
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ενίσχυση των λυκείων επαγγελματικής κατάρτισης που έχει ήδη νομοθετήσει το υπουργείο 
Παιδείας. Προγράμματα που μεταξύ άλλων προβλέπουν και την «μαθητεία» -δηλαδή των 
δωρεάν παροχή εργασίας των μαθητών- σε επιχειρήσεις,  

Νέες ενισχύσεις στα τηλεοπτικά ΜΜΕ ελέω πανδημίας 

Την εβδομάδα αυτή η κυβέρνηση έδειξε για μία ακόμη φορά την σπουδή της για την 
προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τα τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μετά 
από σειρά τροπολογιών και διατάξεων φοροαπαλλαγών για τις εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην τηλεόραση, την περασμένη Τετάρτη κατέθεσε νομοσχέδιο για 
τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης το οποίο μάλιστα ξεκίνησε να συζητείται στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή την Παρασκευή.  

Αν και το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του νομοσχεδίου αφορά την ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία ευρωπαϊκής οδηγίας για την δεοντολογία λειτουργίας των πλατφορμών 
διαμοιρασμού οπτικό-ακουστικού υλικού (όπως το Netflix κ.α) οι πλέον ουσιώδεις 
διατάξεις αφορούσαν άλλα ζητήματα. Στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου προβλέπεται ο 
συμψηφισμός του τέλους χρήσης τηλεοπτικών συχνοτήτων, που θεωρούνται δημόσιο 
αγαθό με τυχόν επενδύσεις που θα κάνουν οι εταιρίες που διαθέτουν τηλεοπτικό κανάλι. 
Μάλιστα ενώ το ύψος του φόρου αυτού είναι 3.500.000 ευρώ η συμψηφιστική δαπάνη 
μπορεί να φθάνει τα 3.450.000. Δηλαδή να πληρωθούν μόλις 50.000 ευρώ. Δικαιολογώντας 
αυτή την πρακτική ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, Θεόδωρος Λιβάνιος 
επικαλέστηκε τον Covid 19. Όπως ανέφερε «κατά την διάρκεια της πανδημίας στηρίζονται 
εργαζόμενοι και επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Με ανάλογο τρόπο θα στηριχθεί και ο 
κλάδος των ΜΜΕ και θα υποστηριχθούν οι θέσεις εργασίας».  

Πάντως σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 
δεν αποτελούν προτεραιότητα στις κυβερνητικές «ενισχύσεις».  Στην ρύθμιση αυτή αλλάζει 
το κριτήριο της απασχόλησης εργαζομένων που είχε θεσπιστεί με τον αρχικό νόμο για την 
αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και προέβλεπε ως όρο το προσωπικό με σύμβαση 
αορίστου χρόνου στα 400 άτομα. Πλέον με την νέα διάταξη σε αυτόν τον αριθμό 
περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι που θα απασχολούνται σε εταιρίες που συνεργάζονται 
με τον τηλεοπτικό σταθμό. Ουσιαστικά δηλαδή δίνεται η δυνατότητα επινοικίασης 
εργαζομένων. Επίσης σε άλλο τμήμα του νομοσχεδίου προβλέπεται η απελευθέρωση των 
ανώτατων ορίων αμοιβών για στελέχη που απασχολούνται με συμβόλαιο στην ΕΡΤ.  

Καθυστερημένη ενημέρωση για τον Covid 19 

Την εβδομάδα αυτή υλοποιήθηκε ένα αίτημα που είχε κατατεθεί πριν από 2 περίπου μήνες 
από την αντιπολίτευση, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής, σχετικά με τον μηχανισμό καταμέτρησης των κρουσμάτων του Covid 19. Το 
αίτημα αυτό που διατύπωσαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετίζονταν με 
δημοσιεύματα του τύπου που έκαναν λόγο για παράλληλη λειτουργία συστημάτων 
καταμέτρησης των κρουσμάτων. Στην επιτροπή παραβρέθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί 
Βασίλης Κικίλιας (υπουργός Υγείας), Νίκος Χαρδαλιάς (υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας) 
αλλά και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας όπως και ο λοιμωξιολόγος 
Σωτήρης Τσιόδρας.  

Η τοποθέτηση του Σωτήρη Τσιόδρα, όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, αφού πραγματοποίησε μία διεξοδική ενημέρωση για την πανδημία. 
Επισήμανε μάλιστα ότι η κατάσταση στον νομό Αττικής όπως και σε άλλες περιοχές της 
χώρας μπορεί να χειροτερεύσει. Μάλιστα κατέθεσε την εκτίμηση περί 7-8.000 κρουσμάτων 
την ημέρα εφόσον συνεχιστεί η πορεία του ιού. Σημείωσε επίσης ότι κατά την γνώμη του οι 
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μεταλλάξει του ιού θα επικρατήσουν σε όλη την Ευρώπη καθιστώντας την νόσο πιο 
μεταδοτική. Εκ μέρους του ΕΟΔΥ ο Παναγιώτης Αρκουμανέας διαβεβαίωσε πως δεν 
υφίσταται διπλό σύστημα καταγραφής και ότι «ένα είναι το Εθνικό Μητρώο Covid» 
σημειώνοντας «υπάρχει ένα υποστηρικτικό σύστημα που παρουσιάστηκε εσκεμμένα από 
κάποιους ως διπλά βιβλία».   

Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η ενημέρωση δεν 
είχε τον χαρακτήρα που θα έπρεπε. Αφενός γιατί κατατέθηκαν ερωτήματα βουλευτών που 
δεν απαντήθηκαν. Ιδίως όσον αφορά το γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα πρακτικά των 
επιτροπών που η κυβέρνηση επικαλείται ως συμβουλευτικές για τις αποφάσεις της αλλά 
και σχετικά με το πόσοι ασθενείς με Covid 19 χάνουν την ζωή τους εκτός ΜΕΘ όπως και τη ν 
επίπτωση που έχει η επιβάρυνση των νοσοκομειακών ιδρυμάτων από τον κορονοϊό στην 
φροντίδα που έχουν οι ασθενείς με άλλα νοσήματα. Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε ότι τις 
ερωτήσεις της αντιπολίτευσης που έγιναν μετά τις αρχικές εισηγήσεις των 4 
προσκεκλημένων της επιτροπής απάντησε μόνον ο Βασίλης Κικίλιας ενώ δεν έδωσε καμία 
απάντηση ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.  

Είναι ακριβό τo lockdown 

Να σημειωθεί τέλος ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίστηκε στην Βουλή, πολυνομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών για ζητήματα που αφορούν και την πανδημία του Covid 19. Κατά 
την διάρκεια της τοποθέτησής του ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας, επισήμανε 
μεταξύ άλλων το υψηλό κόστος για τα δημοσιονομικά της χώρας που επιφέρουν τα 
lockdown στην οικονομική δραστηριότητα. Όπως δήλωσε για «τα μέτρα που ισχύουν από 
την Παρασκευή (σ.σ περιορισμός δραστηριοτήτων)  σε σχέση με τα μέτρα που ίσχυαν μία 
εβδομάδα νωρίτερα κοστίζουν 500 εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση στον κρατικό 
προϋπολογισμό, για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών». Πρόσθεσε μάλιστα πως «τα 
έσοδα του Ιανουαρίου είναι κάτω σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού διότι η 
οικονομία δεν λειτουργεί, άρα είναι αρνητικές αυτές οι εξελίξεις».  


