
   
 

ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ – 

8 έως 14 ΙΟΥΝΙΟY: ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ «ΜΟΙΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ 

Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτιμά ως «σοσιαλδημοκρατικό» το μέτρο της 
εκ περιτροπής εργασίας. Κατατίθεται τροπολογία για δημόσια κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πληρώσουν οι εργοδότες. Ψηφίζεται στην 
Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την Παιδεία. 

Η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου στην Βουλή, έκλεισε με ομιλία του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, την Παρασκευή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για την οικονομική κρίση που 
προκαλεί ο Covid 19 επανέλαβε το δόγμα περί «διαμοιρασμού των βαρών» μεταξύ των 
επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας. «Στόχος μας να προστατεύσουμε τους 
εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες» ήταν μια χαρακτηριστική φράση του. Μάλιστα 
υπερασπίστηκε τις πολιτικές της εκ περιτροπής εργασίας αναφέροντας ότι για πρώτη φορά 
αυτό το μέτρο εφαρμόστηκε από μία σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στην Γερμανία.  

Συμπληρώνεται υπέρ των εργοδοτών, το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία 

Δύο ημέρες νωρίτερα πάντως με νομοθετική της πρωτοβουλία, η κυβέρνηση 
«συμπληρώνει» την εικόνα της ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων με το περίφημο 
πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία». Έτσι στο πλάι των προβλέψεων του προγράμματος που 
θεσμοθετεί κίνητρα ως οι εργαζόμενοι να τίθενται στο καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας 
με μισθό μισθό και το 60% των απωλειών να καλύπτεται από το κράτος προστίθεται η 
κρατική κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες. Με τροπολογία που 
κατατίθεται σε νομοσχέδιο που αφορά δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ορίζεται 
ότι το κράτος μπορεί να καλύπτει και ποσοστό 60% των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό μάλιστα το πρόγραμμα επιδοτείται με επιπλέον κονδύλια 
192.000.000 ευρώ. Η σχετική τροπολογία υπογράφεται από τους υπουργούς Ανάπτυξης και 
Εργασίας. Ανάμεσα στα άλλα ορίζει τα κριτήρια για το ποιες επιχειρήσεις μπορούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ο πλέον καθοριστικός όρος είναι ο περιορισμός του κύκλου 
εργασιών τους πάνω από 20%. Δηλαδή δεν γίνεται καν αναφορά άμεσα στην κερδοφορία 
τους, παρά μόνον στον περιορισμό του εύρους των εργασιών τους. Το πρόγραμμα έχει 
διάρκεια έως και τις 15 Οκτωβρίου. Μάλιστα με δεδομένο ότι ξεκινά από τις 15 Ιουνίου 
ουσιαστικά προστίθεται με έμμεσο τρόπο ένας ακόμη μήνας στην διάρκεια του υπέρ των 
εργοδοτών. Αφενός γιατί οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται σε περιπτώσεις εκ περιτροπής 
εργασίας τον μήνα Ιούνιο ενώ ουσιαστικά από το καθεστώς αυτό θα εξέλθουν μετά την 1η 
Νοεμβρίου. Μάλιστα με ανοιχτή την δυνατότητα στον εργοδότη να προχωρήσει σε 
καταγγελία σύμβασης (απόλυση). Ειδικό καθεστώς επικρατεί για τις αεροπορικές εταιρίες 
και τις επιχειρήσεις συνολικά του κλάδου των αερομεταφορών αφού το πρόγραμμα 
επεκτείνεται έως το τέλος του 2020. 

Τουρισμός και Covid 19  

Μέσα στην εβδομάδα αυτή η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής έχει μία 
ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αφού προγραμματίζει την ενημέρωσή της σχετικά με τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τον Covid 19 από τον γενετιστή Εμμανουήλ Δερμιτζάκη, 



Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Παρόλα αυτά η ενημέρωση 
που πραγματοποιείται δεν προβάλλεται σχεδόν καθόλου ούτε από το κοινοβούλιο αλλά 
ούτε και από τα περισσότερα Μέσα Ενημέρωσης. Τα όσα αναφέρει ο καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, δεν συνάδουν με το κλίμα επανεκκίνησης 
της οικονομίας και ιδίως του τομέα του τουρισμού που την περίοδο αυτή αποτελεί ζήτημα 
πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Ο Εμμανουήλ Δερμιτζάκης δηλώνει ξεκάθαρα 
ότι από υγειονομικής άποψης η έλευση τουριστών «είναι πραγματικά ένα ρίσκο , νομίζω 
ότι κανένας δεν το αγνοεί αυτό, είναι δεδομένο». Τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μαζικών τεστ, σημειώνοντας όμως παράλληλα πως κάτι τέτοιο απαιτεί πολλαπλάσιο 
υγειονομικό προσωπικό από το υπάρχον. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι «αν είχαμε 
απομονώσει μόνο το εργαστηριακό κομμάτι, ίσως να μπορούσαμε να ελέγξουμε περίπου 
50 με 100 χιλιάδες ανθρώπους την ημέρα. Αλλά αυτό είναι μόνο το εργαστηριακό κομμάτι 
και για το κομμάτι της δειγματοληψίας είναι ένα πρόβλημα, όταν θα μπαίνουν 80.000 με 
100.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει η δειγματοληψία, θα 
πρέπει να είναι πολλές νοσοκόμες και νοσοκόμοι». Με τις υπάρχουσες συνθήκες ο 
πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας επισημαίνει ότι για το πρόβλημα 
μπορεί να υπάρξει διαχείριση όμως «μόνο με τη λογική, ότι και οι επιχειρήσεις και τα 
άτομα, θα έχουν συγκεκριμένη ευθύνη». Εξηγεί έτσι, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο η 
κυβερνητική πολιτική στην Ελλάδα εστιάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της 
«ατομική ευθύνης» και όχι της κρατικής μέριμνας. Ακριβώς εξαιτίας της απροθυμίας της να 
δημιουργήσει μόνιμες υποδομές (και) για τον έλεγχο του Covid 19 στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.  

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Βουλή  

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εβδομάδα αυτή, ενώ μαίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι 
αντιδράσεις, οι κινητοποιήσεις και οι κατά τόπους εξεγέρσεις για την δολοφονία του Τζώρτζ 
Φλόυντ, επισκέπτεται το κοινοβούλιο και πραγματοποιεί συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Βουλής, Κώστα Τασούλα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρυ Πάϊατ. Όμως παρά 
το γεγονός ότι η δολοφονία όπως και οι ρατσιστικές διακρίσεις στις ΗΠΑ μονοπωλούν το 
διεθνές ενδιαφέρον εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, δεν 
κάνει την παραμικρή αναφορά στο θέμα αυτό. Ουσιαστικά ο επικεφαλής του 
κοινοβουλευτικού θεσμού, ακολουθεί κατά γράμμα την κυβερνητική τακτική της τήρησης 
αποστάσεων από τα γεγονότα και την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς. Στοιχείο που 
χαρακτηρίζει συνολικά την προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης στην πολιτική του 
προέδρου Ντόναλντ Τράμπ, είτε αφορά τα ζητήματα του χειρισμού της πανδημίας του 
Covid 19, είτε την ρατσιστική βία. Αντιθέτως ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρεται στις ΗΠΑ 
λέγοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς έχουν έναν ευρύτερο παγκόσμιο ρόλο, 
δεν παύει όμως και η χώρα μας, ως στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, 
αυτόν τον ρόλο να τον παρακολουθεί και να βλέπει με χαρά πως μέσα σ’ αυτό το ρόλο μία 
ισχυρή, προκομμένη και ειρηνική Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία για τις γεωστρατηγικές 
εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».  Από την πλευρά του πρεσβευτή των ΗΠΑ γίνεται 
κάθε προσπάθεια να εξωραϊστεί η στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τράμπ. Υποστηρίζει 
ότι στις ΗΠΑ «προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε την Δημοκρατία μας, 
γιατί έχουμε μια παγκόσμια ευθύνη γενικότερα, έναν ρόλο παγκόσμιο να 
διαδραματίσουμε». Μάλιστα αναφέρεται ο ίδιος στο ζήτημα της δολοφονίας 
επισημαίνοντας πως «οι ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται δείχνουν την 
έντονη επιθυμία όλων των Αμερικανών, ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος για ένα δίκαιο 
μέλλον. Για να μπορέσουμε επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες των ιδρυτικών 
πατέρων των ΗΠΑ για ισότητα μεταξύ όλων και δικαιοσύνη, ίση για όλους». 

Το νομοσχέδιο της Παιδείας. 



Την εβδομάδα αυτή τέλος ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την 
αναμόρφωση της παιδείας. Προκαλεί τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών και φοιτητών που 
πραγματοποιούν διαδηλώσεις έξω από το κοινοβούλιο. Διαμαρτύρονται για περεταίρω 
δέσμευση της δημόσιας παιδείας στις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς όπως και την έμμεση 
θεσμοθέτηση προγραμμάτων με δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο Το νομοσχέδιο δεν 
σχετίζεται άμεσα  με τον Covid 19. Όμως στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την 
περίοδο που επιλέχθηκε για την ψήφισή του, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, απαντά 
ότι η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου είναι προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από 
την υγειονομική και οικονομική κρίση.  

 

 


