
   

 

ΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ –

22 έως 28  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021: ΚΥΡΙΑΡΧΗ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα στου ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε η ψηφοφορία για το 
νομοσχέδιο στήριξης της επένδυσης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου. Στα θέματα της 
υγείας εστιάστηκε ο έλεγχος της αντιπολίτευσης. 

 

Μια ακόμη εβδομάδα με υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων 
από την πανδημία του Covid 19 ήταν η τελευταία του μήνα Μαρτίου. Στο κοινοβούλιο οι 
ερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης εστίασαν στα ζητήματα της υγείας. Πάντως η 
νομοθετική παραγωγή της εβδομάδας αφορούσε τις μελλοντικές επενδύσεις στον χώρο του 
πρώην Ελληνικού. Ένα νομοσχέδιο που προκάλεσε πολιτικούς τριγμούς στην αξιωματική 
αντιπολίτευση. 

Το νομοσχέδιο για το Ελληνικό 

Το νομοσχέδιο που αφορά σειρά ρυθμίσεων, κυρίως πολεοδομικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση στον χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, ήταν αυτό που κυριάρχησε νομοθετικά. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι για το 
νομοσχέδιο αυτό τοποθετήθηκαν τρείς πολιτικοί αρχηγοι: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο γραμματέας του 
Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για επένδυση που αφορά την 
δημιουργία τουριστικών υποδομών όπου μεταξύ άλλων θα περιέχει πολυώροφα κτίρια και 
την λειτουργία καζίνο. 

Το νομοθέτημα ψηφίστηκε την προηγούμενη Τετάρτη με ονομαστική ψηφοφορία και 
ευρεία πλειοψηφία αφού υπέρ τάχθηκαν 264 βουλευτές σε σύνολο 297 παρόντων. Η 
σημαντική αυτή πλειοψηφία στηρίχθηκε στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει το 
νομοσχέδιο δίχως όμως να αποφύγει στην ψηφοφορία απώλειες από την κοινοβουλευτική 
του ομάδα, αφού δεν μετείχαν στην ψηφοφορία δύο βουλευτές του ο Νίκος Φίλης και ο 
Θοδωρής Δρίτσας. Μια κίνηση που προφανώς ήρθε σε αντίθεση με την κεντρική θέση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης την οποία εξέφρασε στην αίθουσα της Βουλής ο πρόεδρος του 
κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Επισήμανε ότι η θετική ψήφος που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ επί της 
αρχής εκφράζει την βούλησή του προκειμένου να προχωρήσει η συγκεκριμένη επένδυση. 
Μάλιστα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας πως «είστε τεχνοκρατικά ανεπαρκείς 
και καθυστερήσατε αντί να προωθήσετε την επένδυση, κάνατε υποχωρήσεις και 
παραχωρήσεις αχρείαστες προς τον επενδυτή για να τον εξευμενίσετε». Τόνισε πως «εσείς 
δεν είστε ικανοί, όχι μόνο να διασφαλίσετε το δημόσιο συμφέρον στα πλαίσια της 
επένδυσης αλλά ούτε καν να διασφαλίσετε την ομαλή της πορεία. Μια τόσο σοβαρή 
επένδυση, χρειάζεται σοβαρότητα και σχέδιο». Παράλληλα εξέφρασε την διαφωνία του με 
συγκεκριμένα άρθρα του νομοθετήματος και κυρίως όσα αφορούν την δυνατότητα 
οικοδόμησης περίφραξης που να μετατρέπει τον χώρο σε «περίκλειστη πόλη» 
αποκλείοντας τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών και συνολικά της Αττικής. Πάντως ο 
Νίκος Φίλης εκφράζοντας την διαφωνία του επισήμανε πως «σε μια περίοδο που η 
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης αναδεικνύεται σε επείγουσα προτεραιότητα για 
τη ζωή, προτείνεται η επιστροφή στο μοντέλο ανάπτυξης που γεννά παρόμοιες κρίσεις, στη 
λατρεία των επενδύσεων χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον και στην αρπακτική 
εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων». 



Από την πλευρά της κυβέρνηση το νομοσχέδιο υπερασπίστηκε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία η επένδυση 
θα αγγίξει τα 8 δις ευρώ και θα δημιουργήσει 75.000 θέσεις εργασίας» και «τα φορολογικά 
έσοδα κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα θα ξεπεράσουν τα 14 δις ευρώ». 
Σχολιάζοντας το κυβερνητικό αυτό επιχείρημα ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας 
σημείωσε ότι παρά τις επενδύσεις στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια «οι μισθοί των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων παραμένουν μισθοί πείνας». Επισήμανε πως «η κερδοφορία του 
κεφαλαίου απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Αυτόν το νόμο του καπιταλισμού 
δεν μπορείτε να μας κάνετε να τον ξεχάσουμε». Στο είδος ανάπτυξης που εκφράζει μια 
τέτοια εκπαίδευση αναφέρθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας για «ανάπτυξη της 
υποανάπτυξης που φέρνει ο τζόγος» προσθέτοντας πως «από έθνος σερβιτόρων της 
Β.Ευρώπης μας μεταμορφώνετε σε ένα έθνος που τα παιδιά του θα μπορούν να γίνουν 
κρουπιέρηδες στα καζίνο του Λάτση η σεκιούριτι στον φράχτη του». 

Η κατάσταση στην υγεία 

Τα ζητήματα της υγείας και της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρέθηκαν ξανά 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εβδομάδα, αφού το μεγαλύτερο μέρος των 
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων αφορούσε το συγκεκριμένο πεδίο. Κεντρικό ζήτημα ήταν 
αυτό της επίταξης των δομών του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να ενισχυθεί το ΕΣΥ και να 
καλυφθούν οι ανάγκες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.   

Απαντώντας για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ο 
οποίος δήλωσε ότι οι επιτάξεις (επ’ αμοιβή όμως) βρίσκονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα. 
Απαντώντας σε ερώτηση του τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού δήλωσε πως το 
ΕΣΥ «αυτή την περίοδο είναι σε οριακή κατάσταση, αλλά παραμένει όρθιο και συνεχίζει να 
παρέχει υπηρεσίες υγείας και μέσω ενός οργανωμένου σχεδίου. Το σχέδιο αυτό 
περιλαμβάνει και επιτάξεις. Την επίταξη την έχουμε νομοθετήσει με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου από την αρχή της πανδημίας και έχουμε πει ότι είναι το έσχατο όπλο και θα 
το χρησιμοποιήσουμε όποτε χρειαστεί». Υποστήριξε πως «τις τελευταίες είκοσι πέντε 
ημέρες χίλιες κλίνες για τον κορωνοϊό προστέθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας και 
πεντακόσιες κλίνες τις ημέρες αυτές με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και του στρατού, 
με το Νοσοκομείο Νίμιτς και το Νοσοκομείο 251». Ανταπαντώντας ο Ανδρέας Ξανθός 
επισήμανε πως «δεν είναι δυνατόν, όταν καθημερινά γίνονται εκατόν πενήντα τουλάχιστον 
εισαγωγές ασθενών με covid-19 στα νοσοκομεία της Αθήνας, τα μεγάλα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια του Λεκανοπεδίου που έχουν χιλιάδες κλίνες, να έχουν διαθέσει στο ΕΣΥ 
διακόσιες πενήντα και τα στρατιωτικά νοσοκομεία καμία».  

Παράλληλα με πρωτοβουλία της βουλεύτριας του Μέρα 25 Φωτεινής Μπακαδήμα στην 
Βουλή κατατέθηκαν με την μορφή κοινοβουλευτικής ερώτησης οι καταγγελίες που έχει 
κάνει στον Άρειο Πάγο η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Εκεί μεταξύ 
άλλων επισημαίνεται πως «για την παραμονή διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ όσο 
και για την επιλογή να περιθάλπουν τους ασθενείς της Covid γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, 
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της και όχι βέβαια οι γιατροί».  

Στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων βρέθηκε και η απόφαση της κυβέρνησης 
να εντάξει στον σχεδιασμό της και τα self –test για τον Covid 19 ανακοινώνοντας ότι οι 
πολίτες θα τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία. Τα κόμματα της αριστεράς κατά την 
διάρκεια των συνεδριάσεων άσκησαν κριτική λέγοντας ότι πρόκειται για κίνηση που 
προάγει την «ατομική ευθύνη» προκειμένου να καλύψει τις σημαντικές ευθύνες του 
κρατικού μηχανισμού.  

 



Εργασιακά 

Η πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει την πανδημία προκειμένου να αποφύγει μία 
ευθεία τοποθέτηση για το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού το οποίο είναι 
«παγωμένο» από την περίοδο των μνημονίων διαφάνηκε αυτή την εβδομάδα. Ο αρμόδιος 
υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε – ενημερώνοντας τις επιτροπές 
κοινωνικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων της Βουλής – πώς αν και θα αρχίσει η σχετική 
συζήτηση το θέμα θα εξετάσει η κυβέρνηση «μετά το καλοκαίρι». Ώστε να υπάρχει 
σαφέστερη επιδημιολογική και οικονομική εικόνα της χώρας. Επισήμανε ότι πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι το ύψος του κατώτατου μισθού να ανακοινώνεται κάθε χρόνο το 
Φθινόπωρο. Κάτι όμως που θα ισχύσει από το 2022.  

Παράλληλα ο υπουργός Εργασίας απάντησε για τα σημαντικά προβλήματα των 
εργαζομένων στις ταχυμεταφορές (delivery). Υποστήριξε το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο λέγοντας ότι έγιναν 865 έλεγχοι που αφορούσαν 2476 εργαζόμενους στον κλάδο. 
Αρνήθηκε να υιοθετήσει την πρόταση που κατατέθηκε από τη πλευρά του ΚΚΕ ώστε να 
απαγορεύεται η διανομή σε ημέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες (χιόνι ή καύσωνας). 
Παρότι ο ερωτών βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης αναφέρθηκε σε πολύ υψηλά 
επίπεδα εργατικών ατυχημάτων στον συγκεκριμένο κλάδο.  


