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Αθήνα, σήµερα στις 30 Αυγούστου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη,
Βουλευτή Α’ Αθηνών τα ακόλουθα:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του
Δήµου Κρωπίας καταθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε το σχέδιο νόµου που αφορά στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος αιτείται ώστε η
αυτόφωρη διαδικασία και οι κατασχέσεις για χρέη προς την εφορία να εφαρµοστούν για ποσά πάνω από 20.000 ευρώ.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανικών Αιγιαλείας προτείνει λύσεις που αφορούν στο θέµα της
έκδοσης οικοδοµικών αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών αιτείται την επέκταση των δροµολογίων του
τραίνου της περιοχής.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Διευθυντές της Χειρουργικής
και της Ορθοπεδικής Κλινικής αιτούνται την επίλυση του προβλήµατος που οδηγεί σε υποβάθµιση του Χειρουργικού Τοµέα
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καστοριάς
αιτείται τη λήψη µέτρων για τη στήριξη του εµπορικού κλάδου.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πατρών «Πατραϊκή» εκθέτει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο αµπελοοινικός κλάδος και αιτείται την επίλυσή
τους.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών Γούνας, Δέρµατος, Ιµατισµού και Κλωστοϋφαντουργίας του Νοµού
Καστοριάς αιτείται την υπαγωγή του κλάδου των γουνεργατών
στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και εντατικότερους ελέγχους
από τους αρµόδιους φορείς για την καταπολέµηση της «Μαύρης
Εργασίας».
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να εισπράξουν οι καθηγητές
των ΙΕΚ τα δεδουλευµένα τους, τα οποία τους οφείλονται εδώ
και τριάµισι χρόνια.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας αιτείται διετή αναστολή αποπληρωµής των
σεισµοπλήκτων δανείων.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και δυτικής Ελλάδας καταθέτει τις προτάσεις του
σχετικά µε το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Καστοριάς αιτείται τη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Εκθετηρίου - Δηµοπρατηρίου Γούνας Καστοριάς εκθέτει τα προβλήµατα του
κλάδου του και αιτείται την επίλυσή τους.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρεπάνου Πατρών εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάργηση
απαραίτητης διάβασης στην περιοχή του.
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15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» αιτείται την εξαίρεσή τους
από την παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
16) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κιµώλου Νοµού
Κυκλάδων αιτείται την κατ’εξαίρεση έκδοση απόφασης για σύναψη σύµβασης προσωπικού για το Γραφείο του ΚΕΠ Κιµώλου.
17) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωµάτων Μηχανής Εµπορικού Ναυτικού «Ο
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» εκφράζει τη διαµαρτυρία της κατά των εφοπλιστών και των πολιτικών τους εκπροσώπων για το γεγονός ότι
προσπαθούν να µεταθέσουν τις ευθύνες τους στο ζήτηµα της
αντιµετώπισης σύγχρονων φαινοµένων πειρατείας σε ελληνικά
εµπορικά πλοία.
18) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλίου Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την αποκατάσταση των ζηµιών στο οδικό δίκτυο Ψυγεία Συνεταιρισµού - Ζαγοράς- Καράβωµα - Χάνια.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την άµεση επίλυση του θέµατος της µεταφοράς των
µαθητών του δήµου του.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος δυτικής Αχαΐας αιτείται τη συνολική ένταξη της δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραµµα
Αλέξανδρος Μπαλτατζής «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κής Προέλευσης».
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΔΕΗ
δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις περικοπές στις συντάξεις και τη διάλυση του ασφαλιστικού τους ταµείου.
22) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιρειών Εµφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού αιτείται τη µη
αύξηση του ΦΠΑ στα ανθρακούχα νερά.
23) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την παρέµβαση του αρµόδιου
Υπουργείου, προκειµένου να βρεθεί αποδεκτή λύση από όλες τις
πλευρές στο ζήτηµα της αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου ΚΟΝΤΙ στο Βόλο.
24) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται να ενηµερωθεί για την πορεία των
εργολαβιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Οδό
Βόλου.
25) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου αιτείται την άµεση επισκευή του οδικού δικτύου Ψυγεία Συνεταιρισµού - Ζαγορά - Καράβωµα - Χάνια, προκειµένου να
µεταφερθούν τα προϊόντα τους µε ασφάλεια.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 16636/20-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 58336/ΙΗ/02-08-2011
έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 16706/23-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλος Νικόλαος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 59661/ΙΗ/
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02-08-2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

15974

3. Στην µε αριθµό 16788/24-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου και Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

60315/IH/02-08-2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

15975

15976

4. Στην µε αριθµό 16868/24-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 60344/IH/02-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

08-2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές – Ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 20166/21-7-2011 ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη
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προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη µείωση του ειδικού τέλους για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του
ερωτώντος Βουλευτή.
Δεν υπάρχει άλλη αναφορά ή ερώτηση.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό
ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Δοµή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων
συµβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/
2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της COTE D’IVOIRE, αφ’ ενός,
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’
ετέρου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Του ιδίου Υπουργείου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου:«Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας εν όψει
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός, και του µέρους «Κεντρική Αφρική», αφ’ ετέρου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Του ιδίου Υπουργείου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών Cariforum, αφ’ ενός, και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ετέρου,
µε τις συνηµµένες σε αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Δοµή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Βεβαίως, κυρία Υπου-

ργέ. Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, σ’
αυτήν τη φάση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου, ως
γνωστόν, επιτρέπονται µόνο νοµοτεχνικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις. Αν θέλετε, µπορώ αυτές να τις καταθέσω ή και να τις
διαβάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μπορείτε να τις καταθέσετε στα Πρακτικά και παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εποµένως θα καταθέσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να διανεµηθούν και στους
συναδέλφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ξέρουµε και τι λένε αυτές οι αναδιατυπώσεις!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, να
µας τις διαβάσει η κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα σας τις διαβάσει η
κυρία Υπουργός.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορεί να επαναφέρεται το άσυλο!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δεν επαναφέρεται το
άσυλο. Είναι καθαρά νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Για παράδειγµα,
αντί της λέξεως «πτυχιακή», λέµε τη λέξη …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Υπουργέ, διαβάστε τις, αν θέλετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Διαβάζω, λοιπόν, τα εξής:
«Άρθρο 14:
Παράγραφος 2, όπως αναδιατυπώθηκε µε τις προσθήκες, αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις: Η φράση «µε δικαίωµα
ψήφου όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ζητήµατα της
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού» αναδιατυπώνεται ως εξής:
«µε δικαίωµα ψήφου όταν συζητούνται θέµατα της αντίστοιχης
κατηγορίας προσωπικού».
Άρθρο 29:
Παράγραφος 2: Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’, το
οποίο προστέθηκε µε τις προσθήκες, αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, η φράση «και επίβλεψη εργασιών ή διπλωµατικών εργασιών» αναδιατυπώνεται ως εξής: «και επίβλεψη
πτυχιακών ή άλλων εργασιών».
Προφανώς το νοµοτεχνικό σωστό είναι το «πτυχιακών», αντί
του «διπλωµατικών».
Άρθρο 76:
Παράγραφος 7: Στο δεύτερο εδάφιο, ύστερα από τη φράση
«προβλέπεται η ταυτόχρονη µετατροπή των υφισταµένων τµηµάτων σε προγράµµατα σπουδών των νέων σχολών» προστίθεται
η φράση «καταργούνται οι τοµείς των τµηµάτων που µετατρέπονται». Στο ίδιο εδάφιο, η φράση «στην ανάθεση της υλοποίησής
τους» αναδιατυπώνεται ως εξής: «στην ανάθεση της υλοποίησης
των προγραµµάτων σπουδών».
Άρθρο 77:
Παράγραφος 3: Στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Διαδικασίες
εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη ή υποβάλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, αντίστοιχα, µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.» αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή µετά την 1.7.2011».
Άρθρο 78:
Παράγραφος 3: Στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Διαδικασίες
εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη ή υποβάλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, αντίστοιχα, µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου» αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη µετά τη
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δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή υποβάλλεται αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή µετά την 1.7.2001».
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα
Πρακτικά και για να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
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(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε πολύ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό στο σύνολο το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» ως
διενεµήθη και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις της κυρίας Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση, κατ’
αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο κατά πλειοψηφία και έχει ως
εξής:
«Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.
1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους
ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Συντάγµατος και τον παρόντα νόµο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους
τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα
οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια» και
β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο
εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης
λειτουργούν παράλληλα, µε διακριτή φυσιογνωµία, σκοπό και
αποστολή, που διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι..
Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν
των πρώτο κύκλο σπουδών, µεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που
παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές µερικής φοίτησης»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη µερική φοίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33.
γ) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των
Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 33 και των
οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη
κατά τέσσερα εξάµηνα. Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης ο
χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραµµα
σπουδών που παρακολουθούν. Ως ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρ-

κεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, ενώ ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα
πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραµµα.
δ) «Γενικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών του
πρώτου έτους µιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά
προγράµµατα σπουδών.
ε) «Ειδικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών
µετά το γενικό πρόγραµµα σπουδών µιας σχολής.
στ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστηµίου και η Συνέλευση
Τ.Ε.Ι..
ζ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστηµίου και ο πρόεδρος
Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσµητεία»: η κοσµητεία σχολής Πανεπιστηµίου και η διεύθυνση σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Κοσµήτορας»: ο κοσµήτορας σχολής Πανεπιστηµίου και ο
διευθυντής σχολής Τ.Ε.Ι..
ι) «Καθηγητές»: οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθµίδας),
οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωµα που απονέµεται
ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους
τρεις κύκλους σπουδών.
Άρθρο 3
Ακαδηµαϊκή ελευθερία
1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση των ιδεών.
2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των
Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται το
άρθρο 2 του ν. 1268/1982 (Α’ 87) και οι παράγραφοι 1 έως και 7 και
9 του άρθρου 3 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και
τη διδασκαλία, να προετοιµάζουν τους φοιτητές για την εφαρµογή της στο επαγγελµατικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες
και τον πολιτισµό,
β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συµβάλουν στη
δια βίου µάθηση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο
ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες
των φοιτητών, να µεριµνούν για την επαγγελµατική ένταξη των
αποφοίτων και να διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για
την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελµατικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και την καινοτοµία,
µε προσήλωση στις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας, της
βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή,
την αποτελεσµατική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συµβάλλοντας στην
οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας και
στ) να συµβάλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική
και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και µε σεβασµό στις
αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυµάτων
κάθε τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
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α) Τα Πανεπιστήµια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην υψηλή και
ολοκληρωµένη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επιστήµης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς
επιστηµονικής πρακτικής σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας, στις εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και
των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Στο πλαίσιο
αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού
υποβάθρου σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και
πρακτική άσκηση.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύµατα οργανώνονται και λειτουργούν µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
β) της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας,
γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,
δ) της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδοµών τους,
ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,
στ) της αµεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη
λήψη αποφάσεων,
ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού
τους και
η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού
κάθε διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση,
καθώς και οι επί µέρους στόχοι κάθε ιδρύµατος, µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόµος, ορίζονται µε τον Οργανισµό
και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα
άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 5
Οργανισµός
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε ιδρύµατος,
ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται µετά
από γνώµη της Συγκλήτου και εκγρίνεται από το Συµβούλιο.
2. Με τον Οργανισµό καθορίζονται τα θέµατα της οργανωτικής
δοµής και λειτουργίας κάθε ιδρύµατος και ιδίως τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής
λειτουργίας του ιδρύµατος,
β) η ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών και
σχολής δια βίου µάθησης,
γ) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, µετονοµασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και
µουσείων στις σχολές και καθορισµού των εσωτερικών τους κανονισµών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών
τους και τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συµβουλίου του ιδρύµατος, της
Συγκλήτου, της κοσµητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής
και της συνέλευσης του τµήµατος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύµατος,
ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύµατος,
στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισµού
των καθηγητών του ιδρύµατος,
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών
του ιδρύµατος,
η) τα κωλύµατα συµµετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα
και σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα,
θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των
καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και
εν γένει επιστηµονικού έργου τους,
ι) τα κριτήρια απονοµής των τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα,
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του Οµότιµου και του Επίτιµου Καθηγητή,
ια) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύµατος,
ιβ) τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του πάσης
φύσεως προσωπικού των ιδρυµάτων,
ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών
του ιδρύµατος,
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρµοδιότητές τους,
ιε) τα πειθαρχικά παραπτώµατα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρµόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισµένων κανόνων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην
των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρµοδιότητές
τους και η σχετική διαδικασία,
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του
διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι µέθοδοι
αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές µονάδες για την απονοµή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου,
ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συµβούλου σπουδών,
ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών
υποτροφιών σε φοιτητές,
κ) η διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος,
κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62,
κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού,
κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος,
κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α’ 107), καθώς και η
σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά
παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του
γραµµατέα του ιδρύµατος,
κζ) η σύσταση τεχνικού συµβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας
και τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη
λειτουργία τους,
κη) η σύσταση οικονοµικού συµβουλίου και νοµικής υπηρεσίας,
κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του,
λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου
σπουδών σε προγράµµατα σπουδών του ιδρύµατος και, προκειµένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων,
λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα
προγράµµατα σπουδών σύντοµου κύκλου, όπου υπάρχουν,
λβ) οι τιµητικοί τίτλοι που απονέµονται από το ίδρυµα,
λγ) θέµατα που σχετίζονται µε την υποστήριξη των φοιτητών
και όλου του προσωπικού του ιδρύµατος µε αναπηρία,
λδ) θέµατα που συναρτώνται µε τις ειδικότερες ανάγκες κάθε
ιδρύµατος και
λε) θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.),
µπορεί να εγκριθεί πρότυπος Οργανισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος
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περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των
Α.Ε.Ι. και ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Ο πρότυπος Οργανισµός εφαρµόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την
έγκριση του Οργανισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισµός
1. Με απόφαση του οικείου Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του πρύτανη και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται
ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε ιδρύµατος, µε τον οποίο καθορίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύµατος και,
ιδίως, τα ακόλουθα:
α) ο οδηγός προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και
άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι
τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραµµα σπουδών, η διαδικασία ορκωµοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι
και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του
ιδρύµατος,
ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος,
στ) η διαδικασία απονοµής τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων,
ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτήρα και δηµόσιων σχέσεων,
η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και µουσείων του ιδρύµατος,
ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών
στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών
υπηρεσιών του ιδρύµατος, όπως οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,
ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους
φοιτητές,
ιβ) ειδικότερα θέµατα φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του,
ιγ) κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών
και των οργάνων, µονοµελών και συλλογικών, του ιδρύµατος και
ιδ) τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη του Ε.ΣΥ.Π. µπορεί να εγκριθεί πρότυπος
Εσωτερικός Κανονισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος ρυθµίζει θέµατα που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7
Σχολές
1. Κάθε ίδρυµα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν
τις βασικές διοικητικές και ακαδηµαϊκές µονάδες του. Η σχολή
καλύπτει µια ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα
συντονισµό τους. Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία
των προγραµµάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε
τµήµατα κατά την έννοια της επόµενης παραγράφου και απονέµει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, κατά τα οριζόµενα στον

Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος. Τα
προγράµµατα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται µε απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και γνώµη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συµβούλιο
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το τµήµα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική µονάδα, του
ιδρύµατος, προάγει την επιστήµη, την τεχνολογία ή τις τέχνες
στο αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο
πλαίσιο ενός προγράµµατος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή
βελτίωση της µάθησης σε αυτό. Το τµήµα αποτελείται από σύνολο των καθηγητών της σχολής που διδάσκουν σε ένα πρόγραµµα σπουδών.
3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα µουσεία υπάγονται στις
σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
4. Η σχολή µεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασική διοικητική µονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική συνεργασία
και επικοινωνία, συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ιδρύµατος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τµήµατα ή οµάδες διδασκόντων. Η
σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
5. Η σχολή δια βίου µάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική
µονάδα που εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Η
σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
6. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 4 και
5, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου των οικείων
ιδρυµάτων και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), µπορούν να συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και καταργούνται
Α.Ε.Ι. και να µεταβάλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να
ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµάζονται και
καταργούνται σχολές και να µεταβάλεται η έδρα τους για τους
ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων
κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που κρίνονται
απαραίτητα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας
και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που
λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή
µια σχολή.
γ) Όταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστηµονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα
και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
Η γνώµη του Συµβουλίου, για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων που αφορούν σχολές, διατυπώνεται ύστερα
από γνώµη της Συγκλήτου.
7. α) Η συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση Α.Ε.Ι., καθώς και
η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση σχολών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες
και δυνατότητες της εθνικής οικονοµίας.
β) Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων, η
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων πρέπει να συνοδεύεται από ειδική τεκµηρίωση.
8. Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ιδίως η κατανοµή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των
νέων ιδρυµάτων ή σχολών, τα θέµατα ισοτιµίας των παλαιών και
νέων πτυχίων, καθώς και τα θέµατα που σχετίζονται µε την υπεισέλευση σε ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεµών δικών.
9. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση
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σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική
διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
10. Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι. µπορεί να ιδρύονται σε άλλες
χώρες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους
οποίους ιδρύεται µια σχολή σε ίδρυµα της ηµεδαπής και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδηµαϊκής
δοµής στην άλλη χώρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 8
Όργανα του ιδρύµατος
1. Τα όργανα του ιδρύµατος είναι:
α) το Συµβούλιο,
β) ο πρύτανης και
γ) η Σύγκλητος.
2. α) Το Συµβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα οποία ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας
είναι µικρότερος των πενήντα, τα µέλη του Συµβουλίου είναι
έντεκα. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου συνεχίζεται ως τη
λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει µεταβληθεί ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος.
β) Τα εννέα ή επτά µέλη του δεκαπενταµελούς ή του ενδεκαµελούς Συµβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι µέλη, αντίστοιχα, είναι
καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα
µέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά.
3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των
εσωτερικών και των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου σε κάθε
ίδρυµα έχει τριµελής επιτροπή, αποτελούµενη από καθηγητές
του ιδρύµατος, οι οποίοι ορίζονται από το Συµβούλιο. Τρεις
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων µελών
του Συµβουλίου, ο πρόεδρός του είτε προκηρύσσει εκλογές εφόσον πρόκειται για εσωτερικά µέλη είτε δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση εφόσον πρόκειται για εξωτερικά. Τα αποχωρούντα µέλη
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της
θητείας τους, έως την αντικατάστασή τους.
4. α) Υποψήφια εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου µπορούν να
είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από
την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας.
β) Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύµατος µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε σηµείωση
από τους εκλογείς δίπλα από το όνοµα των υποψηφίων της σειράς προτίµησης µε διαδοχικούς ακέραιους αριθµούς (σύστηµα
ταξινοµικής ψήφου). Στην εκλογή συµµετέχουν και οι λέκτορες
των Πανεπιστηµίων / καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι
υπηρετούν στο ίδρυµα σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Τα εσωτερικά µέλη ανά σχολή δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθµού των εσωτερικών
µελών του Συµβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του αριθµού των
σχολών του ιδρύµατος είναι µεγαλύτερο του δύο. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται άπαξ σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του συστήµατος της ταξινοµικής ψήφου.
5. α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήµη, στα γράµµατα
ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική
ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και
εµπειρία από θέση ευθύνης. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το ίδρυµα την τελευταία
πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµε-
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δαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι..
β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου
εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά µέλη, µε φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη
πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε µία εβδοµάδα,
οπότε και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου
των εσωτερικών µελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων
του συνόλου των µελών µπορεί να παυθεί εξωτερικό µέλος για
λόγους πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων
του.
6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος εκλέγεται από
τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του
ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές
κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες
που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.
7. Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν µε πλειοψηφία των δύο
τρίτων του συνόλου των µελών του τον αναπληρωτή πρόεδρο
του Συµβουλίου µεταξύ των καθηγητών του ιδρύµατος που
έχουν εκλεγεί στο Συµβούλιο.
8. α) Με την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης, η θητεία
των µελών του Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η
εκλογή τους για τρίτη συνεχόµενη θητεία στο Συµβούλιο του
ίδιου ιδρύµατος.
β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς
δυνατότητα επανεκλογής.
9. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος µετέχει,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Οι
εκπρόσωποι αυτοί αναδεικνύονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο για
κάθε κατηγορία προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
10. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύµατος σε
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του,
β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύµατος σύµφωνα µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό,
γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση
του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5,
δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 6,
ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύµατος
µε την κοινωνία και την οικονοµία, τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία µε εκπαιδευτικά ή
µορφωτικά ιδρύµατα και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
στ) τον καθορισµό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του
ιδρύµατος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το
σχέδιο συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού, την έγκριση
των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
υλοποίησης των συµφωνιών σε ετήσια βάση,
ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυµα,
η) την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύµατος,
θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων
και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος,
ι) την εκλογή των κοσµητόρων των σχολών και την παύση από
τα καθήκοντά τους,
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ια) την εποπτεία του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των µελών
του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου
του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,
ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη ή διεκπεραίωση
θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και
ιγ) τον ορισµό ή µη διδάκτρων και του ύψους τους για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του ιδρύµατος, ύστερα από
γνώµη της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
11. Το Συµβούλιο συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγµένα του, την οποία δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο.
12. Τα µέλη του Συµβουλίου και ο πρόεδρος λαµβάνουν κατ’
αποκοπή αποζηµίωση, για τη συµµετοχή τους σε αυτό, η οποία
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη στην οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και θέµατα που τίθενται από δύο τουλάχιστον µέλη του Συµβουλίου,
προεδρεύει των εργασιών του, µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεών του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από µονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του
ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό του.
14. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισµό του προέδρου,
του αναπληρωτή προέδρου και των µελών του Συµβουλίου.
15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε ελληνική ιθαγένεια και
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισµένο κύρος και
σηµαντική διοικητική εµπειρία.
16. α) Ο πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές του ιδρύµατος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου.
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του
πρύτανη έχει τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης
βαθµίδας του οικείου ιδρύµατος. Η συµµετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του
καθηγητή πρώτης βαθµίδας.
Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες,
προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύµατος και εκθέτει στο Συµβούλιο τα ακαδηµαϊκά
και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
γ) Το Συµβούλιο, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των µελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαµελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταµελές
τρεις υποψηφίους µεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα
από εκτίµηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Μέσα σε προθεσµία δύο ηµερών από την επιλογή, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύµατος να
εκλέξουν, µεταξύ των υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον πρύτανη
του ιδρύµατος. Στην εκλογή συµµετέχουν και οι λέκτορες των
Πανεπιστηµίων / καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυµα σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα.
Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται την
επόµενη ηµέρα µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.
δ) Ο πρύτανης διορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για πενταετή
θητεία. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο
εκλείψει, εκλέγεται νέος πρύτανης για πλήρη θητεία.
ε) Ο πρύτανης δεν µπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυµα.
17. Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του,
καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του
ιδρύµατος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους µεταβιβά-
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ζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, µε απόφασή του που εγκρίνεται από το Συµβούλιο. Με την απόφαση ορισµού των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά µε την οποία αναπληρώνουν
τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθµός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
18. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) Προΐσταται του ιδρύµατος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη
για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την
τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού και µεριµνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύµατος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Εκπροσωπεί το ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.
γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία
δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος της Συγκλήτου. Μεριµνά
για την εφαρµογή των αποφάσεών της.
δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του
ιδρύµατος. Μπορεί, επίσης, να µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος.
ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού,
τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
στ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό
προϋπολογισµό και τελικό οικονοµικό απολογισµό του ιδρύµατος,
καθώς και τους αντίστοιχους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο.
ζ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογισµό των
δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος, τον
οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο.
η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.
θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού του ιδρύµατος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.
ι) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων
στους προϊσταµένους των υπηρεσιών του ιδρύµατος.
ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συµβουλίου του ιδρύµατος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση
του ιδρύµατος.
ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συµβουλίου του ιδρύµατος, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να
λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ιγ) Λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, όταν τα αρµόδια όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, πλην του Συµβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και
να λάβουν αποφάσεις.
ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος.
ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύµατος.
ιστ) Κατανέµει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές
και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύµατος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας προγραµµατικού σχεδιασµού.
ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα προγράµµατα σπουδών µε απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου
και εγκρίνεται από το Συµβούλιο.
ιη) Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύµατος.
19. Ο συνολικός αριθµός των µελών της Συγκλήτου που έχουν
δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι ένα ή τα
τριάντα ένα ο αριθµός των σχολών του ιδρύµατος υπερβαίνει τις
οκτώ και αποτελείται από:
α) τον πρύτανη,
β) τους κοσµήτορες,
γ) εκπροσώπους των καθηγητών µε διετή θητεία µη ανανεούµενη, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος προς τον αριθµό των σχολών του ιδρύµατος και οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική
συνέλευση της σχολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο
Οργανισµό,
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δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των µεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια
θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, µε διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε
καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ζητήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας
προσωπικού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου
µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραµµατέας του
ιδρύµατος.
20. Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες, καθώς
και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού,
του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του
ιδρύµατος.
β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών
έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί
στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής,
στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε µετέχουν οι εκπρόσωποι
των προπτυχιακών φοιτητών.
δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης.
ε) Η έγκριση των ειδικών µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
µελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.
στ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών πρώτου, δεύτερου και
τρίτου κύκλου.
ζ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών προγραµµάτων σύντοµου κύκλου και δια βίου µάθησης.
η) Η έγκριση του περιεχοµένου όλων των προγραµµάτων
σπουδών του ιδρύµατος.
θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων.
ια) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη του ιδρύµατος για
τον Οργανισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5.
ιβ) Η διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς το Συµβούλιο του
ιδρύµατος για τον Εσωτερικό Κανονισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6.
ιγ) Η διατύπωση γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος
για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία
ή αλλαγή έδρας σχολών.
ιδ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την οργάνωση
ή την κατάργηση προγραµµάτων σπουδών.
ιε) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για τον προγραµµατικό σχεδιασµό.
ιστ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την κατανοµή
του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λοιπές δραστηριότητες του ιδρύµατος κατά την αντίστοιχη συµφωνία προγραµµατικού σχεδιασµού.
Άρθρο 9
Όργανα της σχολής
1. Όργανα της σχολής είναι:
α) ο κοσµήτορας,
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β) η κοσµητεία και
γ) η γενική συνέλευση.
2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσµήτορα µπορούν να είναι
αναγνωρισµένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθµίδας της σχολής µε διοικητική εµπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσµήτορας εκλέγεται από το Συµβούλιο
του ιδρύµατος και διορίζεται από τον πρύτανη.
β) Ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές
πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν
στην οικεία σχολή. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες
ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις
υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εκθέτει στο Συµβούλιο τα
ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
γ) Ο κοσµήτορας εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία, µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών του Συµβουλίου για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε µία
εβδοµάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία
των δύο τρίτων επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο
πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η
όλη διαδικασία εκλογής κοσµήτορα επαναλαµβάνεται µε την έκδοση νέας πρόσκλησης.
δ) Ο κοσµήτορας δεν µπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.
3. Η γενική συνέλευση της σχολής µπορεί να αποκλείσει αιτιολογηµένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριµένου κοσµήτορα, µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των
µελών της, πριν την υποβολή της έκθεσης της τριµελούς επιτροπής προς το Συµβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν µετέχουν
οι υποψήφιοι κοσµήτορες.
4. Ο κοσµήτορας µπορεί να παυθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση
του Συµβουλίου του ιδρύµατος, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Ο κοσµήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες
και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού,
του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) συγκαλεί την κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της κοσµητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία
δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της κοσµητείας,
β) επιβλέπει την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και
την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού,
γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της κοσµητείας,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσµητείας,
ε) συγκροτεί, µετά από γνώµη της κοσµητείας, τις επιτροπές
επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών,
που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 21 αντίστοιχα, και
στ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.
6. Ο κοσµήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του
έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.
7. Ο κοσµήτορας αναπληρώνεται από το διευθυντή τµήµατος,
του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.
8. Η κοσµητεία αποτελείται από:
α) τον κοσµήτορα της σχολής,
β) τους διευθυντές των τµηµάτων και
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
9. Αν η σχολή οργανώνει ένα µόνο πρόγραµµα σπουδών, η κοσµητεία αποτελείται από τον κοσµήτορα, ο οποίος εκτελεί και
χρέη διευθυντή τµήµατος από τρεις εκλεγµένους από τη γενική
συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των
φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής
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ασκεί και τις αρµοδιότητες της συνέλευσης τµήµατος. Τα θέµατα
που αφορούν την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Η κοσµητεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραµµάτων σπουδών.
β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραµµατισµό και τη στρατηγική της
πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισµό των
σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του
ιδρύµατος και των αποφάσεων του Συµβουλίου του.
γ) Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση προς τον πρύτανη
για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση
των συνελεύσεων των τµηµάτων.
δ) Την κατάρτιση και τη δηµοσίευση των µητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.
ε) Τη διατύπωση γνώµης προς τον Κοσµήτορα για τη σύνθεση
των επταµελών επιτροπών εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών
της σχολής.
στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη
θέσεων εντεταλµένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής.
ζ) Τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς τον πρύτανη και τη
Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχοµένου των προγραµµάτων
σπουδών, περιλαµβανοµένων των γενικών και ειδικών, όπου
υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική
επιτροπή. Η ειδική επιτροπή συγκροτείται από τον κοσµήτορα
και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής
και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα σπουδών, τον διευθυντή του τµήµατος. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της συνέλευσης του οικείου τµήµατος εφόσον δεν πρόκειται για
νέο πρόγραµµα σπουδών.
η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράµµατα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράµµατος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη
λαµβάνονται υπόψη η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων,
και οι προτιµήσεις τους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
του Οργανισµού.
θ) Την έγκριση αλλαγής προγράµµατος σπουδών από φοιτητές της σχολής µε µεταφορά πιστωτικών µονάδων, ύστερα από
αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαµβάνονται υπόψη
η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιµήσεις των
φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθµού φοιτητών ανά
πρόγραµµα σπουδών.
ι) Την απονοµή τίτλων σπουδών των προγραµµάτων σπουδών
που οργανώνει η σχολή.
ια) Την απονοµή τίτλων Επίτιµου Διδάκτορα, Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή.
ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων
σπουδών σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα.
ιγ) Τη διατύπωση γνώµης για τον προγραµµατικό σχεδιασµό
του ιδρύµατος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύµφωνα
µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62.
ιδ) Τη ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσµητείας.
ιε) Την τήρηση µητρώων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής.
ιστ) Τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής
στα προγράµµατα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.
11. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται ο
αριθµός των µελών της συνέλευσης, η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέλευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η
γενική συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον πα-
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ρόντα νόµο, καθώς και όσες γνωµοδοτικές αρµοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
12. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισµό και κάθε
σχετικό θέµα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.
Άρθρο 10
Όργανα του τµήµατος
1. Όργανα του τµήµατος είναι:
α) ο διευθυντής και
β) η συνέλευση.
2. Ο διευθυντής εκλέγεται µεταξύ των καθηγητών πρώτης
βαθµίδας και των αναπληρωτών καθηγητών για δύο έτη από τη
συνέλευση του τµήµατος, µε απλή πλειοψηφία των παρόντων και
εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή
των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του
ιδρύµατος.
3. Ο διευθυντής του τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη,
ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία
δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της συνέλευσης,
β) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών,
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισµού,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του τµήµατος,
δ) διαβιβάζει στην κοσµητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τµήµατος και
τη διαβιβάζει στην κοσµητεία.
4. Ο διευθυντής του τµήµατος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθµίδας
ή αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται µε απόφασή του.
5. Η συνέλευση του τµήµατος αποτελείται από καθηγητές που
διδάσκουν στο οικείο πρόγραµµα σπουδών.
Ο αριθµός των µελών, ο τρόπος συγκρότησης της συνέλευσης
και η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής καθηγητών σε
αυτήν καθορίζονται στον Οργανισµό.
6. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) την εκλογή του διευθυντή του τµήµατος,
β) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή
βελτίωση της µάθησης σε αυτό,
γ) τον ορισµό των διδασκόντων των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών,
δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραµµάτων για κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών,
ε) τη διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράµµατος σπουδών,
στ) τη συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος σπουδών,
ζ) την εισήγηση προς την κοσµητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και
η) την εισήγηση προς την κοσµητεία της σχολής για την
ίδρυση προγραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.
Άρθρο 11
Όργανα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών
1. Όργανα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών είναι:
α) ο κοσµήτορας,
β) η κοσµητεία,
γ) ο διευθυντής µεταπτυχιακού και ο διευθυντής διδακτορικού
προγράµµατος σπουδών και
δ) η οµάδα διδασκόντων µεταπτυχιακού και η οµάδα διδασκόντων διδακτορικού προγράµµατος σπουδών, οι οποίες αποτελούνται από καθηγητές των σχολών προπτυχιακών σπουδών.
2. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών:
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος και
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β) εκλέγεται και παύεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
περί εκλογής και παύσης των κοσµητόρων, για τετραετή θητεία,
ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη. Στην περίπτωση αυτή η αρµοδιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 9 ασκείται από την κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
3. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών έχει τις
αρµοδιότητες του κοσµήτορα σχολής προπτυχιακών σπουδών,
πλην της αρµοδιότητας που προβλέπεται στην περίπτωση ε’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 9, και όσες άλλες προβλέπονται από
τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού.
4. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών αναπληρώνεται από τον διευθυντή προγράµµατος µεταπτυχιακών ή
διδακτορικών σπουδών, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή
και είναι µέλος της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
5. Η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:
α) τον κοσµήτορα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,
β) τους διευθυντές των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και
γ) δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας εφόσον στο ίδρυµα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.
6. Ο συνολικός αριθµός των µελών της κοσµητείας της σχολής
µεταπτυχιακών σπουδών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών υπερβαίνουν τα δέκα, οι διευθυντές προγραµµάτων
που µετέχουν στην κοσµητεία ορίζονται εκ περιτροπής από όλες
τις σχολές προπτυχιακών σπουδών µε διαδικασία που ορίζεται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
7. Η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:
α) εισήγηση προς τον πρύτανη για τη διαµόρφωση της πολιτικής του ιδρύµατος για την ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών και τη σύνταξη του τακτικού απολογισµού των σχετικών
δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύµατος
και των αποφάσεων του Συµβουλίου του,
β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
γ) διατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39,
αντίστοιχα, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις κοσµητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν,
δ) ανάθεση της υλοποίησης των προγραµµάτων σπουδών σε
οµάδες διδασκόντων,
ε) συνεργασία µε τις κοσµητείες των σχολών προπτυχιακών
σπουδών του ιδρύµατος για την υποστήριξη της υλοποίησης των
προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
στ) απονοµή τίτλων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,
ζ) διατύπωση γνώµης προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή ακαδηµαϊκό – αναπτυξιακό προγραµµατισµό του ιδρύµατος σχετικά
µε τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,
η) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,
θ) συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των
προγραµµάτων σπουδών, που οργανώνει η σχολή,
ι) ορισµός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου και
ια) διατύπωση γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για
τον ορισµό ή µη διδάκτρων, για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανοµή τους.
8. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος
εκλέγεται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος µε
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απλή πλειοψηφία του συνόλου των διδασκόντων για τετραετή
θητεία. Τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των ανωτέρω
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.
Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος
σπουδών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού
και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) συγκαλεί την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος σπουδών και προεδρεύει των εργασιών της,
β) εισηγείται στην οµάδα διδασκόντων για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων της,
γ) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών,
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισµού,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων,
ε) διαβιβάζει στην κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών τις απόψεις της οµάδας διδασκόντων και
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράµµατος και τη διαβιβάζει στην κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
9. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος
σπουδών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, κατά προτίµηση πρώτης βαθµίδας, που ορίζεται µε απόφασή του.
10. Η οµάδα διδασκόντων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος σπουδών αποτελείται από τους διδάσκοντες στο
πρόγραµµα και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:
α) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή
βελτίωση της µάθησης σε αυτό και
β) τη διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία της µεταπτυχιακής σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράµµατος σπουδών.
11. Κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση µίας ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχολών
µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τα ακαδηµαϊκά και λοιπά
κριτήρια και τις διαδικασίες για την έγκριση προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
12. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος αποτελεί ο κανονισµός µεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών, στον οποίο προβλέπονται, ιδίως, η δοµή και οι κανόνες
λειτουργίας των µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραµµάτων σπουδών, τα κριτήρια γλωσσοµάθειας,
καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες
πιστωτικές µονάδες, οι µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι
εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και οι προϋποθέσεις για τη λήψη
του σχετικού τίτλου σπουδών.
Άρθρο 12
Όργανα της σχολής δια βίου µάθησης
Η σχολή δια βίου µάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή µεταπτυχιακών σπουδών,
όπως ορίζεται στον Οργανισµό και τον κανονισµό σπουδών δια
βίου µάθησης, ο οποίος αποτελεί τµήµα του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος.
Άρθρο 13
Λοιπά όργανα και ειδικά θέµατα συγκρότησης
1. Για το συντονισµό της διδασκαλίας και της έρευνας µέρους
του γνωστικού αντικειµένου προγράµµατος ή προγραµµάτων
σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης,
ο Οργανισµός του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπει τη σύσταση
των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρµοδιότητες
και τη διαδικασία ορισµού τους.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται ότι
ορισµένα µέλη συλλογικών οργάνων εκλέγονται ή υποδεικνύο-

15988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νται από µέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. πλην των καθηγητών,
από φοιτητές ή από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµη
εκλεγεί ή υποδειχθεί, η συγκρότηση των οργάνων αυτών είναι
νόµιµη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 14
Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας
1. Κάθε ίδρυµα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
έργου του, καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία και
απόδοση των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος και
αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του,
ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε
κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29
µε δικαίωµα ψήφου όταν συζητούνται θέµατα της αντίστοιχης
κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών
φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών και
υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως µέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισµό.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριµένης πολιτικής, στρατηγικής και
των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύµατος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύµατος,
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος,
γ) το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του
ιδρύµατος και
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης
και πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος, στο
πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
3. Το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύµατος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται µε
απόφαση του Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του πρύτανη και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται µε την
ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης των δεδοµένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηµατική παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση στον ιστότοπο του
ιδρύµατος των σχετικών µε την αξιολόγησή του διαδικασιών και
των αποτελεσµάτων τους.
5. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του ιδρύµατος ορίζει τα θέµατα
σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς
και τις ειδικότερες αρµοδιότητές της.
Άρθρο 15
Δηµοσιότητα - διαφάνεια
1. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δηµοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους
τόπο, καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή
πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών,
το διοικητικό και άλλο προσωπικό µε την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη

φωτογραφία του, εκτός αν το µέλος του προσωπικού δεν το επιθυµεί, την υλικοτεχνική υποδοµή και το σύνολο των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50),
οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους τόπο
πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και
τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα µέλη τους, όπως ιδίως
το καθεστώς απασχόλησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά
και τη συµµετοχή τους σε επιτροπές και οµάδες εργασίας, το διοικητικό και άλλο προσωπικό µε την ιδιότητά του, περιγραφή της
θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία
του, εκτός αν το µέλος του προσωπικού δεν το επιθυµεί, την υλικοτεχνική υποδοµή, τους οικονοµικούς πόρους και τη διαχείρισή
τους σε ετήσια βάση, τα προγράµµατα σπουδών, το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδηµαϊκό έτος.
3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κοσµήτορες των σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισµό του ακαδηµαϊκού, οικονοµικού και διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από
αυτούς, ο οποίος δηµοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.
4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και µπορεί να τηρείται και στην αγγλική ή άλλη γλώσσα.
5. Αποφάσεις που δηµοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του
ιδρύµατος σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν εκτελούνται αν δεν
προηγηθεί η δηµοσιοποίηση αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 16
Καθηγητές
1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από
τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης
βαθµίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους
καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο
άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαµβάνει ιδίως τη βασική
ή εφαρµοσµένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων και διδακτορικών διατριβών
και συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια.
2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως
µόνιµοι. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία,
µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία θητεία ύστερα από
κρίση.
3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυµα
και κατανέµονται και ανακατανέµονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση
του πρύτανη. Οι καθηγητές µπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, καθώς και
σε µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα και προγράµµατα δια βίου µάθησης.
4. α) Η διδασκαλία µαθηµάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση
των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραµµάτων σπουδών ιατρικής, µπορεί να ανατίθενται, µε ατοµικές
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδηµαϊκών ετών, πλήρους η µερικής
απασχόλησης, σε εντεταλµένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, καθώς και σε προσωπικότητες µε αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο. Δεν
απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα
οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλµένων διδασκαλίας
στα Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό του οικείου
ιδρύµατος.
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β) Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλµένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυµα δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακαδηµαϊκά έτη. Θέµατα σχετικά
µε τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο
απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται
µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος. Στους εντεταλµένους διδασκαλίας καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. α) Είναι δυνατή η µετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθµίδας. Η µετάκληση πραγµατοποιείται µε
απόφαση της κοσµητείας, ύστερα από πρόταση του τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσµήτορα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάκληση είναι να υπάρχει είτε
εγκεκριµένη διαθέσιµη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσµητείας της σχολής προέλευσης, µε την
οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που µετακαλείται στη σχολή υποδοχής.
β) Δεν επιτρέπεται η µετάκληση καθηγητή από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης αν ο µετακαλούµενος δεν έχει συµπληρώσει τρία έτη υπηρεσίας ως
καθηγητής α’ βαθµίδας στο Α.Ε.Ι. της περιφέρειας κατά το χρόνο
της µετάκλησης.
γ) Αν η µετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε
λόγο, ο µετακληθείς επανέρχεται αυτοδίκαια στο Α.Ε.Ι. από το
οποίο προέρχεται και καταλαµβάνει, εφόσον παραµένει κενή, τη
θέση την οποία κατείχε προ της µετάκλησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί,
καταλαµβάνει αυτοδικαίως οµοιόβαθµη προσωποπαγή θέση που
συνιστάται για το σκοπό αυτόν.
6. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, µπορούν να καλούνται, ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωµένοι Έλληνες ή
αλλοδαποί επιστήµονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε σχετικό θέµα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις
αµοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
7. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, µπορούν να καλούνται ως επισκέπτες µεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή
αλλοδαποί νέοι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος,
για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η µορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα. Οι επισκέπτες µεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται
να αµείβονται από πόρους προερχόµενους από την κρατική επιχορήγηση.
8. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής συνταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράµµατα του προηγούµενου εδαφίου αµείβονται µόνο από ίδιους πόρους του ιδρύµατος.
9. Οι καθηγητές που χρησιµοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο
υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιµοποίησή του. Η ανακριβής ή µη πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 17
Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθµίδων
1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση καθηγητή
όλων των βαθµίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος και
η συνάφεια µε το γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης
είτε του αντικειµένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευ-
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νητικού ή επιστηµονικού εν γένει έργου του υποψηφίου.
2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών
αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό του
ιδρύµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισµός του Ιδρύµατος
προβλέπει τους ειδικότερους τρόπους αναγνώρισης των υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση
καλλιτεχνικού έργου.
3. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, συµπεριλαµβανοµένης και της διδακτικής
ικανότητας, καθορίζονται, ανάλογα µε τη βαθµίδα, το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
της σχολής, από τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
Άρθρο 18
Εκλογή - Εξέλιξη
1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται µε βάση τα
προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο
17 και στον Οργανισµό του Α.Ε.Ι., ανάλογα µε τη βαθµίδα στην
οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείµενο
της θέσης.
2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται µε ανοικτή διαδικασία, ύστερα
από προκήρυξη της θέσης.
3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την προκήρυξη θέσης
στην επόµενη βαθµίδα ύστερα από παραµονή στη βαθµίδα που
κατέχουν, οι µεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι
καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της
θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη µε βάση τις ανάγκες της σχολής και
το γνωστικό αντικείµενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη,
σε συνδυασµό µε το συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο
του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του. Αν οι επίκουροι
και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόµενη
βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη
της θέσης µετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη
λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους.
4. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου της προς πλήρωση
θέσης µε το γνωστικό αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής ή
του επιστηµονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου κρίνεται
από την επιτροπή επιλογής.
5. Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασδήποτε
βαθµίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον
έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός του ιδρύµατος στο
οποίο επιθυµεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει αποδεδειγµένα εργαστεί
για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση
καθηγητή ή η απασχόληση µε την ιδιότητα του εντεταλµένου διδασκαλίας στο ίδρυµα όπου ο υποψήφιος έλαβε το διδακτορικό
του δίπλωµα πριν την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών από τη
λήψη του διδακτορικού διπλώµατος.
Άρθρο 19
Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών
1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθµίδων
γίνεται από ειδικές επταµελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται
από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθµίδας ή, σε περίπτωση
κρίσης για τις βαθµίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή,
και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθµίδας µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές
γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του
υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
2. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή
εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το µητρώο εξωτερικών
µελών που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο, από τα οποία
τουλάχιστον ένα µέλος προέρχεται από οµοταγές Α.Ε.Ι. της αλ-
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λοδαπής. Τα υπόλοιπα µέλη µπορεί να προέρχονται είτε από το
µητρώο εσωτερικών µελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το µητρώο εξωτερικών µελών.
Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανισµό του
ιδρύµατος και µπορεί να διαφοροποιείται µόνο µεταξύ των σχολών του.
Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά µέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθµό εξωτερικών και εσωτερικών µελών,
αντίστοιχα.
3. α) Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών του ιδρύµατος, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό
αντικείµενο από την κοσµητεία, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τµηµάτων της σχολής. Στα µητρώα εσωτερικών
µελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της
οικείας σχολής και του ιδρύµατος. Στα µητρώα εξωτερικών
µελών εγγράφονται καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και
οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθµίδας
ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Τα µητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και δηµοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Ο ελάχιστος
αριθµός των καθηγητών και ερευνητών των µητρώων, τα γνωστικά αντικείµενα των µητρώων αυτών και τα κριτήρια κατάρτισής τους ορίζονται στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων.
β) Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, ορίζονται και δηµοσιοποιούνται µαζί µε τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µε αιτιολογηµένη απόφαση του κοσµήτορα, ύστερα από
γνώµη της Κοσµητείας µε βάση το επιστηµονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και ιδίως µε βάση το πρόσφατο επιστηµονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η
επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή
αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές
της αλλοδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών µελών
ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο µέτρο που δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές που ανήκουν στο µητρώο των
εσωτερικών µελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά
στα µητρώα του ιδρύµατος.
5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή
ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσµήτορα
και επιλέγει τον πρόεδρο µεταξύ των εσωτερικών της µελών. Η
επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα
µισά µέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος της που δεν
ανήκει στο ίδρυµα, και αποφασίζει µε πλειοψηφία του συνόλου
των µελών της. Τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία
και µέσω τηλεδιάσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι
της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής µυστικότητας της συνεδρίασης, ο
τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέµα σχετικό µε την τηλεδιάσκεψη.
6. Τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβουλεύονται,
αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν και επιλέγουν τον
καταλληλότερο από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδηµαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, µε χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο
καταλληλότερο υποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογηµένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται
και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος. Αν ο πρώτος επιλεγείς
δεν αποδεχθεί το διορισµό του ή ανακληθεί η πράξη διορισµού
του ή συντρέχει αντικειµενικό κώλυµα διορισµού του, διορίζεται
ο δεύτερος.
7. Ο κοσµήτορας διαβιβάζει άµεσα το πρακτικό της επιλογής
ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νοµιµότητας και το διορισµό του επιλεγέντος.
8. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται µέσα σε
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προθεσµία που ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Ο κοσµήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου.
9. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυµάτων,
καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά
µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης,
µέσω του οποίου κάθε ίδρυµα καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών µελών. Τα θέµατα που αφορούν την
ανάπτυξη και λειτουργία του συστήµατος αυτού ρυθµίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας
επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα, καθώς και τη µετάφραση
του έργου των υποψηφίων στη γλώσσα αυτή.
11. Στα εξωτερικά µέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης
καταβάλλεται ηµερήσια αµοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών αυτών για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή
δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου
και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ηµερήσια αµοιβή των
εξωτερικών µελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό
των δαπανών µετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 20
Διορισµός
1.α) Ο διορισµός των καθηγητών γίνεται µε πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νοµιµότητας της
επιλογής ή της εξέλιξης. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Παράταση
της προθεσµίας ανάληψης καθηκόντων για έξι ακόµα µήνες είναι
δυνατή µε απόφαση του πρύτανη και µόνο όταν ο συγκεκριµένος
καθηγητής κατοικεί µόνιµα στην αλλοδαπή κατά την ηµεροµηνία
διορισµού του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους,
οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.
β) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πληµµέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφόσον ο φάκελος της
επιλογής δεν αναπεµφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισµού δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του πρύτανη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και οι
προθεσµίες άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθορίζονται
από τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αναφορά που υποβάλλεται είτε από συνυποψήφιο του εκλεγέντος είτε από οποιοδήποτε µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας του ιδρύµατος. Ο
έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από την παραλαβή του φακέλου.
Άρθρο 21
Αξιολόγηση καθηγητών
1. Οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, των Α.Ε.Ι.
αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστηµονικό έργο τους, καθώς και ως προς
την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυµα, από επιτροπές αξιολόγησης µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά
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προγράµµατα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία
καθορίζονται ειδικότερα στον Οργανισµό. Για τη συµπλήρωση
της πενταετίας δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε
σε θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη ή κοσµήτορα, ύστερα
από αίτηση των ενδιαφεροµένων, καθώς και ο χρόνος αναστολής
καθηκόντων.
2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων
και των Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται
από τρεις ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθµίδας άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο συναφές µε
το έργο των αξιολογουµένων, που επιλέγονται από τα µητρώα
του άρθρου 19, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου
3 του ίδιου άρθρου.
Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριοτήτων για
την παρελθούσα πενταετία και έκθεση προγραµµατισµού για την
επόµενη πενταετία, βάσει της οποίας γίνεται η επόµενη αξιολόγηση του καθηγητή. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο συντάσσονται από τον υπό αξιολόγηση καθηγητή.
Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαµβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους
φοιτητές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 72,
και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούµενο και στον οικείο κοσµήτορα.
3. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούµενος µπορεί να
επιβραβεύεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 22.
4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας κοσµητείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα,
να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συµµετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση
διδακτορικών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία
αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός
αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.
5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραµέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος, ο κοσµήτορας υποχρεούται να
ενηµερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές
ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
6. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος καθορίζονται τα αντικειµενικά κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, η σύνθεση των
επιτροπών αξιολόγησης και ο τρόπος ορισµού των αξιολογητών,
οι ειδικότερες διαβαθµίσεις της αξιολόγησης, θετικής και αρνητικής, ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, οι ειδικότεροι
όροι και η διαδικασία επιβολής των µέτρων που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 22
Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις
1. Ο Οργανισµός του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπει την καταβολή πρόσθετων παροχών, από ίδιους πόρους του ιδρύµατος,
σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και να θέτει τα σχετικά κριτήρια. Οι παροχές
αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν ιδίως χορήγηση υποτροφιών για
διδακτορικούς φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή υπό την εποπτεία του καθηγητή, έξοδα συµµετοχής σε συνέδρια και προµήθειες εργαστηρίου.
2. Ανάλογες πρόσθετες παροχές µπορεί να προβλέπονται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος για νεοδιοριζόµενους καθηγητές
ή για την προσέλκυση καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
3. Η διαδικασία για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών και
κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του
ιδρύµατος.
Άρθρο 23
Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες
1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά
τη συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης καθηκόντων στη
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βαθµίδα του πρώτου διορισµού τους, µπορούν να ενταχθούν
στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης, οπότε και λαµβάνουν
το 35% των τακτικών αποδοχών τους.
2. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαµένουν και να εγκαθίστανται στο νοµό όπου εδρεύει η σχολή του
Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν και µπορούν:
α) Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα έργα που διαχειρίζεται το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο
άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που
εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο.
β) Να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
γ) Να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή, καθώς και µε αποζηµίωση
κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων
που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα, καθώς και να ασκούν τα
καθήκοντα του διευθύνοντος συµβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύµατός τους, που προβλέπεται στο άρθρο 58. Σε κάθε περίπτωση
µπορούν να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το
άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α’ 199).
δ) Να αµείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και εφηµερίων
σε πανεπιστηµιακές κλινικές.
ε) Να συµµετέχουν µε αµοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
στ) Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ’ ανώτατο
όριο επιτροπές και επιστηµονικά ή διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συµµετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες
Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή
επιστηµονικοί συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και
ως µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών µε εξαίρεση τη
θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της
ΑΔΙΠ, ή να
κατέχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις θέσεις
Ειδικού Συµβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των
Υφυπουργών ή των Γενικών Γραµµατέων των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή του Ειδικού Συµβούλου του Υπουργού Εξωτερικών.
ζ) Να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)
και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ή να παρέχουν
διοικητικό έργο στο I.E.Π..
η) Να αµείβονται για τη συµµετοχή τους στα όργανα διοίκησης
του ιδρύµατος ή της ΑΔΙΠ ή κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
θ) Να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα ύστερα από ενηµέρωση
του Κοσµήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν.
3. Οι αµοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης υπό τα
στοιχεία α’, β’, δ’ και θ’ της προηγούµενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς µέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύµατός τους, το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58.
4. Καθηγητές µερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι
κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό
τοµέα.
5. Οι καθηγητές που επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ως µερικής απασχόλησης υποβάλλουν
στη σχολή στην οποία υπηρετούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν
την παράλληλη απασχόληση που επιθυµούν να ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσµητεία, αφού διαπιστωθεί τεκµηριωµένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία και ότι
καλύπτονται οι ανάγκες της σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η
έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης από τον κοσµήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύτανη και
το Συµβούλιο του ιδρύµατος, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με τον Οργανισµό
µπορεί να καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η
αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.
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6. Για την κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή
ιδιωτικό τοµέα από καθηγητές µερικής απασχόλησης, απαιτείται
σχετική άδεια της κοσµητείας, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση
του πρύτανη.
7. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι διδακτικές,
ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των καθηγητών πλήρους και µερικής απασχόλησης.
Άρθρο 24
Ασυµβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων
1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:
α) να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικά ή διδακτικά
ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε
σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών
ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα,
β) να ιδρύουν ή να συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά
νοµικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή
προγραµµάτων ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.
και
γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι.
ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, µόνιµη οργανική θέση στο δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζςται
στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α’247), µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.
2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική απασχόληση
εκτός του ιδρύµατος, καθώς και µε την κατοχή έµµισθης θέσης
στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
3. Η παραβίαση του ασυµβιβάστου συνεπάγεται την υποχρεωτική παραποµπή µέσω του πρύτανη ή του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο πειθαρχικό συµβούλιο
και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές
τελούν:
α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν
είναι βουλευτές,
β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήµαρχοι,
γ) γενικοί γραµµατείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις
σε διεθνείς οργανισµούς,
δ) γενικοί γραµµατείς αποκεντρωµένων διοικήσεων και
ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και
οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο
δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση τα ερευνητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και τα µη κερδοσκοπικά και
κοινωφελή ιδρύµατα.
Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής µπορεί να διατελεί σε
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, δεν µπορεί, όµως, σε κάθε περίπτωση
να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε
έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι ειδικοί γραµµατείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς
µερικής απασχόλησης, εκτός αν επιθυµούν την αναστολή της
ιδιότητας του καθηγητή.
5. Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων
τους, οι καθηγητές δεν λαµβάνουν αποδοχές από το ίδρυµα, ενώ
υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους,
καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγητών.
6. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι ανωτέρω δεν αµείβονται από τη
θέση τους στο Α.Ε.Ι..

7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος
κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27,
καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση
επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Άρθρο 25
Αποδοχές καθηγητών
1. Οι αποδοχές των καθηγητών είναι ανάλογες του λειτουργήµατος που επιτελούν, της βαθµίδας που κατέχουν και του είδους
απασχόλησής τους στο ίδρυµα και καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι αποδοχές του πρύτανη, των αναπληρωτών πρύτανη και
κοσµητόρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 26
Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα
και ελληνικά Α.Ε.Ι.
1. Καθηγητές που υπηρετούν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),και είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό τους, µπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν µε αυτοτελή κρίση σε
θέση καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, για θητεία πέντε ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης. Αν
αυτοί εκλεγούν, µπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς
προηγουµένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
2. Οι καθηγητές της προηγούµενης παραγράφου κατά το
χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό ίδρυµα έχουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών, πλην της συµµετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, και υποχρεούνται να
απασχολούνται σε αυτό µε πλήρη απασχόληση για διάστηµα
τουλάχιστον τριών έως έξι µηνών ετησίως σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, µε την αντίστοιχη αµοιβή.
3. Τη δυνατότητα διορισµού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και καθηγητές των ελληνικών ιδρυµάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι..
Ο χρόνος απασχόλησής τους στο ίδρυµα της αλλοδαπής δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες κατ’ έτος. Κατά το διάστηµα
της απασχόλησής τους στο ίδρυµα της αλλοδαπής δεν λαµβάνουν αµοιβή από το ίδρυµα της ηµεδαπής.
Άρθρο 27
Επιστηµονικές και λοιπές άδειες
1. Οι καθηγητές του ιδρύµατος έχουν δικαίωµα επιστηµονικής
άδειας µε πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι µηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστηµονική
άδεια χορηγείται µε πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση
του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει ο διδάσκων και αιτών
την επιστηµονική άδεια.
Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόµενο πρόγραµµα επιστηµονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής µετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον πρύτανη ή τον
αρµόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική µε την υλοποίηση
του προγράµµατος που είχε προτείνει.
2. Το δικαίωµα για λήψη της επιστηµονικής άδειας µπορεί να
ασκηθεί µόνο µέσα σε τρία έτη από τη συµπλήρωση τριετούς
υπηρεσίας στο ίδρυµα. Δεν παραγράφεται το δικαίωµα επιστηµονικής άδειας αλλά αθροίζεται µε εκείνο της επόµενης εξαετίας
ή τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί µέσα στο προβλεπόµενο
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χρονικό διάστηµα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του
αιτούντος. Η επιστηµονική άδεια δεν χορηγείται σε καθηγητές
που απέχουν λιγότερα από τρία έτη από τη συνταξιοδότησή
τους.
3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους
άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αµοιβή µε ανώτατα
εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύµατα του εξωτερικού, λαµβάνουν τις
πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόµενες κατά 80%.
4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυµα για τρία έτη µετά τη
λήξη της επιστηµονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται
οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.
5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε
καθηγητές του ιδρύµατος, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή
λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστηµα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών
εισφορών για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο.
6. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε
κάθε καθηγητή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
7. Στους καθηγητές µπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, άδεια για την
κατοχύρωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε πλήρεις αποδοχές,
µε τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 28
Γραµµατέας - Διοικητικό προσωπικό
1. Προϊστάµενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο γραµµατέας του ιδρύµατος, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., µε πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας
ξένης γλώσσας και αυξηµένη διοικητική εµπειρία. Επιπλέον ακαδηµαϊκά προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται.
2. Ο γραµµατέας επιλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος,
ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, για τετραετή θητεία, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµα τετραετία. Η προκήρυξη της
θέσης του γραµµατέα γίνεται από τον πρύτανη δύο µήνες πριν
από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος γραµµατέα και ο διορισµός του µε πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και
τη διαδικασία επιλογής του γραµµατέα του ιδρύµατος, καθώς
και τις αρµοδιότητές του, καθορίζονται µε τον Οργανισµό του
ιδρύµατος.
4. Οι αποδοχές του γραµµατέα του ιδρύµατος καθορίζονται
στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε
φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου.
5. Τα µέλη του διοικητικού προσωπικού ασκούν τη διοικητική
και γραµµατειακή υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
6. Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(A’ 26).
7. Ο διορισµός του διοικητικού προσωπικού γίνεται µε πράξη
του πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού
προσωπικού του ιδρύµατος
1. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό - διδακτικό έργο
στα Α.Ε.Ι. και µπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως
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ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρµοσµένες τέχνες.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και
κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσµητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισµό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Τ.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.
σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωµα.
2. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρµοσµένο
διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο
στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς
επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος µπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία
µαθηµάτων εµβάθυνσης σε µικρές οµάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και
κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγησή του ή των κοσµητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισµό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.,
σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
3. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδοµής στην
εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου τους.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και
κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσµητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισµό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα µε τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό µε την προς προκήρυξη
θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται µε την προκήρυξη
της θέσης.
4. Ο διορισµός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούµενων
παραγράφων γίνεται µε προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των
υποψηφίων από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται από τον κοσµήτορα και αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος της
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς
και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
5. Ο διορισµός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται µε πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθορίζονται η βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη µονιµοποίηση και τη
χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 30
Διάρθρωση των σπουδών
1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο,
τον δεύτερο και τον τρίτο.
2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα
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που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές µονάδες και
ολοκληρώνεται µε την απονοµή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις
των πρυτάνεων των ιδρυµάτων, οι οποίες διατυπώνονται µετά
από γνώµη των κοσµητειών των οικείων σχολών, καθώς και
ύστερα από γνώµη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών
µονάδων που απαιτούνται για την απονοµή τίτλου σπουδών από
όλα τα οµοειδή προγράµµατα σπουδών, λαµβάνοντας υπόψη και
τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστηµονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β) Κάθε ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές µονάδες.
γ) Κάθε ίδρυµα µπορεί να οργανώνει προγράµµατα σύντοµου
κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα που αντιστοιχούν κατά µέγιστο σε 120 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντοµου
κύκλου, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Το
πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιµο µε τίτλο σπουδών πρώτου
κύκλου.
3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, περιλαµβάνει για
κάθε πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση
προγράµµατος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει
για κάθε πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’
ελάχιστο σε 30 πιστωτικές µονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία έτη µε την
απονοµή διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
5. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των κύκλων σπουδών, καθώς
και οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυτούς.
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 31
Διδακτικό έργο
Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα. Ως
διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός µαθήµατος, β) η αυτοτελής διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυνσης σε
µικρές οµάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωµατικών εργασιών και ε) η οργάνωση
σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.
Άρθρο 32
Πρόγραµµα σπουδών
1. α) Το πρόγραµµα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών
µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή
αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα
και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρµογή του και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων του.
β) Σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραµµα σπουδών περιέχει επίσης τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα προσόντα που αποκτώνται από το
σύνολο του προγράµµατος σπουδών, καθώς και από κάθε επί
µέρους µάθηµα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική
άσκηση που περιλαµβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές µονάδες

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β’ 1466),
καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχησή του µε
εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρµόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών είναι η κοσµητεία
της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του
οικείου τµήµατος σε περίπτωση προγράµµατος προπτυχιακών
σπουδών, και η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,
ύστερα από εισήγηση της οικείας οµάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών.
2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος
σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται
από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσµήτορα και, εφόσον
δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα σπουδών, το διευθυντή του
τµήµατος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι.,
από τους οικείους κοσµήτορες. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσµητειών και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου.
Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί µέρους πτυχών
του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών.
3. Στα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ιδρύµατος
µπορούν να περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από
σχολές άλλων ιδρυµάτων της ηµεδαπής, όπως ορίζεται στους
Οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών, ή της αλλοδαπής. Μεταξύ
των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
4. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά µαθήµατα για την εκµάθηση τουλάχιστον µίας
ξένης γλώσσας.
5. Μετά την πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72, ο κοσµήτορας αναθέτει την
υλοποίησή του στο τµήµα.
Άρθρο 33
Χρονική διάρθρωση σπουδών - Εξετάσεις
1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει
την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε
ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα.
2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από την κοσµητεία και δηλώνει τα µαθήµατα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο
συνεχόµενα εξάµηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή.
Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσµήτορα.
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλάχιστον 20
ώρες την εβδοµάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την
κοσµητεία της σχολής. Ο Οργανισµός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη
διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών µε αναπηρία.
4. Οι φοιτητές µπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσµητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον
Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης
της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν
την αίτηση και ο µέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η
φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
5. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις
εβδοµάδες διδασκαλίας. Ο αριθµός των εβδοµάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

6. Παράταση της διάρκειας ενός εξαµήνου επιτρέπεται µόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός εβδοµάδων διδασκαλίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδοµάδες και γίνεται µε απόφαση του
πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσµητείας της σχολής.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθµός των εβδοµάδων διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τις δεκατρείς, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε
και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών.
8. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά µετά το πέρας του
χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου για τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στα εξάµηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να
εξεταστεί στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων πριν από την
έναρξη του χειµερινού εξαµήνου. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για
την προφορική εξέταση φοιτητών µε αποδεδειγµένη πριν από
την εισαγωγή τους στο ίδρυµα δυσλεξία, σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.
9. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος µπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες
ή εργαστηριακές ασκήσεις.
10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε
ένα µάθηµα, µε απόφαση του κοσµήτορα εξετάζεται, ύστερα
από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή καθηγητών της σχολής,
οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται από τον κοσµήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο
φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισµό
του ιδρύµατος, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µέγιστος
αριθµός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα µάθηµα.
11. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που
ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή
του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής, προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα, οι φοιτητές µπορούν να εγγραφούν στα εξάµηνα, µόνον
εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
β) Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης, η περίπτωση α’ έχει
εφαρµογή µετά το πέρας περιόδου που ισούται µε το διπλάσιο
χρόνο του ελάχιστου αριθµού των αναγκαίων για την απονοµή
του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής για τη
φοίτηση στα κανονικά εξάµηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δεν έχουν εισαχθεί µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα εισαγωγικών
εξετάσεων για τους Έλληνες.
12. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέµεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα
που προβλέπονται από το πρόγραµµα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων.
13. Για την απονοµή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση µαθηµάτων µίας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγµένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες
που απαιτούνται, ο αριθµός των µαθηµάτων, το επίπεδο εκµάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
14. Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του τίτλου σπουδών
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 34
Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου
1. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος αποτελεί ο κανονισµός προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος

15995

καταρτίζεται ύστερα από εισήγηση των κοσµητειών.
2. Ο κανονισµός προπτυχιακών σπουδών περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις για την απονοµή τίτλου σπουδών,
την πρόβλεψη υποχρεωτικής παρακολούθησης συγκεκριµένων
µαθηµάτων, τον ανώτατο αριθµό πιστωτικών µονάδων που αντιστοιχούν στα µαθήµατα στα οποία µπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάµηνο, τον χαρακτηρισµό των µαθηµάτων και τα
τυχόν προαπαιτούµενα µαθήµατα, τη δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων από άλλες σχολές ή ιδρύµατα, τις κατευθύνσεις,
την έκταση και το περιεχόµενο των προπτυχιακών µαθηµάτων,
τη σειρά των µαθηµάτων στα οποία µπορούν να εγγραφούν οι
φοιτητές, τις διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των
διδασκόντων από τους φοιτητές, τους τρόπους διασφάλισης του
αδιάβλητου των εξετάσεων, την προθεσµία µέσα στην οποία χορηγείται ο τίτλος σπουδών και τα αρµόδια προς τούτο όργανα,
το τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των τίτλων σπουδών, τη
διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή µη,
τους όρους υπό τους οποίους ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν δικαιούται τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές, καθώς και τη
διαδικασία µε την οποία βεβαιώνεται η απώλεια του δικαιώµατος
αυτού, καθώς και ζητήµατα τεχνολογικής και οικονοµικής υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών και ειδικής γραµµατειακής κάλυψης των αναγκών τους.
Άρθρο 35
Σύµβουλοι σπουδών
Ο σύµβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράµµατα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση
καθηκόντων συµβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθµίζονται
τα ειδικότερα σχετικά θέµατα.
Άρθρο 36
Φοιτητικά θέµατα
1. α) Τα ιδρύµατα λαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη διευκόλυνση
των σπουδών των εργαζόµενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόµενους φοιτητές κατά την περίοδο
των εξετάσεων για την προετοιµασία και τη συµµετοχή τους σε
αυτές.
β) Οι φοιτητές πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση στο δηµόσιο
ή τον ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον
αυτή περιλαµβάνεται στο οικείο πρόγραµµα σπουδών. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθµίζονται στον
Οργανισµό του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης και ειδικής µέριµνας για τη διευκόλυνση φοιτητών µε αναπηρία προκειµένου
να πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιµο τρόπο µε
κάθε άλλο φοιτητή.
2. α) Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραµµάτων συνεργασίας
εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής.
β) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του ιδρύµατος υποδοχής
για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41.
γ) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα κατάταξης
ή απόκτησης τίτλου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το
πρόγραµµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται,
προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών
από τα συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι..
δ) Προκειµένου περί φοιτητών εγγεγραµµένων στα ελληνικά
Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι.
υποδοχής λαµβάνονται υπόψη, µεταφέρονται και θεωρείται ότι
πραγµατοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα µαθή-
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µατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συνεργασίας.
ε) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. µπορεί να προβλέπεται η
δυνατότητα προσωρινής µετακίνησης ενός φοιτητή από ένα
Α.Ε.Ι. σε άλλο της ηµεδαπής, για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό έτος, η διαδικασία αναγνώρισης
πιστωτικών µονάδων και ρυθµίζονται τα λοιπά σχετικά θέµατα.
στ) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων από το Α.Ε.Ι.
υποδοχής, καθώς και η διατήρηση όσων φοιτητικών παροχών
µπορούν να µεταφερθούν σε ίδρυµα υποδοχής της αλλοδαπής.
Άρθρο 37
Συγγράµµατα
1. Διδακτικό σύγγραµµα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό
βιβλίο, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης
πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδηµαϊκές
σηµειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των τµηµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 10, το οποίο ανταποκρίνεται κατά
τρόπο ολοκληρωµένο στο γνωστικό αντικείµενο ενός µαθήµατος
και καλύπτει ολόκληρο ή το µεγαλύτερο µέρος της ύλης και του
περιεχοµένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισµό προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
σπουδών της οικείας σχολής. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραµµάτων περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόµενο διδακτικό σύγγραµµα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα, το
οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράµµατα στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστηµα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται
ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων
για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το
γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη δωρεάν διάθεση στους φοιτητές των διδακτικών συγγραµµάτων, καθώς και την καταβολή αµοιβής στους συγγραφείς
τους.
2. Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυµάτων µε τον απαραίτητο αριθµό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραµµάτων ώστε να
καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυµάτων. Για κάθε
διδακτικό σύγγραµµα παραχωρείται από το Δηµόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύµατος ανάλογος αριθµός αντιτύπων. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται σε µακροχρόνιο δανεισµό
έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραµµάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια µε βάση τα
οποία υπολογίζεται ο αριθµός και η διαδικασία παραχώρησης
των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δανεισµού συγγραµµάτων
στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέµα.
3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων της παραγράφου 1 γίνεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύµφωνα µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης
ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι παραδόσεις - σηµειώσεις των µαθηµάτων που διδάσκουν
οι καθηγητές όλων των βαθµίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο
διαδίκτυο.
5. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει σε όλους τους φοιτητές
που έχουν εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την πρώτη εβδοµάδα των
µαθηµάτων και µε δαπάνες του ιδρύµατος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραµµα µελέτης το οποίο περιλαµβάνει τη διάρθρωση
της ύλης του µαθήµατος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 38
Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών
1. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, αποσκοπούν
στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών
αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστηµονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστηµονικά πεδία
των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
2. Για τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.
3. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από
ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου
γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσµητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσµητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το
περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον
πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου. Με
τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί µέρους πτυχών του
περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών.
4. Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος
µπορούν να περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από
σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων, όπως ορίζεται στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών. Μεταξύ των δύο
ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που
αφορούν τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Για την εφαρµογή αυτή, όπου στις οικείες διατάξεις γίνεται αναφορά σε
σχολή, νοείται η οικεία σχολή µεταπτυχιακών σπουδών.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 39
Διδακτορική διατριβή - Προγράµµατα
διδακτορικών σπουδών
1. Η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου
κύκλου σπουδών ανήκει στην αρµοδιότητα των Πανεπιστηµίων.
2. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών
σπουδών, ύστερα από πρότασή της ή των κοσµητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, οργανώνεται πρόγραµµα
µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των
προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε
µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία
ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρµογή του και την επίτευξη των µαθησιακών
στόχων του.
3. Για το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών και το περιεχόµενό του εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 38.
4. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των
υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται µε τον Οργανισµό. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν µέρει, των υποψήφιων διδακτόρων από την
υποχρέωση παρακολούθησης του προγράµµατος µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών.
5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο
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ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, µε τη συναίνεση του ίδιου του οριζοµένου. Με την ίδια διαδικασία µπορεί
να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων
να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο
συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.
6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον
υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του
επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών προς
την κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία
µπορεί να συνεχίζεται µε αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση
της διατριβής γίνεται από τριµελή εξεταστική επιτροπή, η οποία
ορίζεται µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών
σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. Δύο µέλη της επιτροπής είναι
καθηγητές του ιδρύµατος και ένα µέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή
αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ηµεδαπής, από
τα µητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές δεν µπορούν να οριστούν ως µέλη της επιτροπής. Σε ένα
από τα µέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσµητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται
η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η
διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούµενες δηµοσιεύσεις, ρυθµίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Άρθρο 40
Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µεταξύ Α.Ε.Ι.
1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν
προγράµµατα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία µε σχολές
διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, που οδηγούν στην απονοµή
τίτλου σπουδών του προγράµµατος αυτού.
2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά
περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών προκειµένου για προγράµµατα δεύτερου ή τρίτου κύκλου
σπουδών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων
στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των
φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από κάθε ίδρυµα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση
επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών και κάθε σχετικό θέµα.
3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα
έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.
Άρθρο 41
Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µε Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής
1. Τα ιδρύµατα της ηµεδαπής µπορούν να οργανώνουν και να
προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία προγράµµατα σπουδών µε οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην
απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.
2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζο-
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νται ιδίως το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές χρηµατοδότησης, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σπουδών από κάθε ίδρυµα, ο τύπος του
χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των
προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας
και συγγραφής των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών εργασιών
ή διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα
µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές της χώρας κάθε συνεργαζόµενου ιδρύµατος.
3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα
έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.
Άρθρο 42
Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
1. Τα Πανεπιστήµια µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου και τα
Τ.Ε.Ι. προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου τα οποία οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, σε συνεργασία
µε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή µε αντίστοιχα ιδρύµατα της ηµεδαπής που υπάγονται στον δηµόσιο
τοµέα.
2. Για τη συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση
της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και απόφαση του πρύτανη, πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο
του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία,
οι πηγές χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση τίτλου σπουδών
από το Α.Ε.Ι. µε αναφορά του συνεργαζόµενου ερευνητικού
ιδρύµατος, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχοµένου του
προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και
παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι
γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής εργασιών, η συµµετοχή
των µελών των συνεργαζόµενων φορέων στη διδασκαλία και
στην επίβλεψη µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και κάθε σχετικό θέµα.
3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα
έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.
Άρθρο 43
Προγράµµατα σπουδών δια βίου µάθησης
1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράµµατα σπουδών δια βίου µάθησης, που οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων πιστοποιητικών µη τυπικής εκπαίδευσης, κατά
την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α’
163), στο πλαίσιο της σχολής δια βίου µάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.
2. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται τα κριτήρια και
οι διαδικασίες για την έγκριση των προγραµµάτων σπουδών δια
βίου µάθησης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα όργανα διοίκησής τους, οι όροι και η διαδικασία
ορισµού τους, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε
αυτά.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της σχολής δια βίου µάθησης και δηµο-
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σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε
θέµα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση
του προγράµµατος δια βίου µάθησης. Ο ορισµός ή µη διδάκτρων, και ο καθορισµός του ύψους και του τρόπου καταβολής
τους γίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της σχολής και
γνώµη της Συγκλήτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για τα προγράµµατα σπουδών διατάξεις, καθώς και ο
Οργανισµός και ο Εσωτερικός Κανονισµός του ιδρύµατος.
4. Τα Α.Ε.Ι. µπορούν να οργανώνουν τα προγράµµατα δια βίου
µάθησης και µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.
Άρθρο 44
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα
1. Προγράµµατα σπουδών µπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν
µέρει, κατ’ εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, µε απόφαση του πρύτανη,
η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κοσµητείας της οικείας σχολής και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύµατος.
2. Τα ανωτέρω προγράµµατα σπουδών οργανώνονται µε τη
διαδικασία οργάνωσης των προγραµµάτων σπουδών των αντίστοιχων κύκλων.
3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος µπορεί να προβλέπεται η
οργάνωση προγραµµάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσσας για Έλληνες φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας για τη λήψη του
πτυχίου τους, και να ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα, όπως οι
υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράµµατα αυτά, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα καθήκοντα και οι κάθε είδους υποχρεώσεις
των φοιτητών.
Άρθρο 45
Πιστοποίηση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων
σπουδών
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραµµάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τα κριτήρια της ΑΔΙΠ κατά τα άρθρα 70 έως και
72. Για τη χρηµατοδότησή τους από το Δηµόσιο απαιτείται να
έχουν συµπεριληφθεί στις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62.
Άρθρο 46
Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α’ 163)
προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) οι όροι διαµόρφωσης και εφαρµογής του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, ιδίως, τα θέµατα
που αφορούν τη σχέση του µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και
την αντιστοίχησή του µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια
Βίου Μάθησης, καθώς και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.»
Άρθρο 47
Επώνυµες έδρες
1. Είναι δυνατή, µε απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και εγκρίνεται από το Συµβούλιο µε τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του ιδρύµατος, η
ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυµης έδρας διδασκαλίας
και έρευνας σε συγκεκριµένη γνωστική περιοχή.
2. Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυµα
από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής
και γενικότερης επιστηµονικής δραστηριότητας της έδρας. Αν ο
δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισµός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύµατος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυµη έδρα και ο ορισµός του χρόνου της
θητείας του γίνεται από το ίδρυµα.

3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυµης έδρας καθορίζονται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
Άρθρο 48
Βιβλιοθήκες – Σύνδεσµος Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη µονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, µε
τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύµατος)». Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του ιδρύµατος, η συµβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευµένων πληροφοριών στην ευρύτερη
εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συµµετοχή της σε
κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισµό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύµατος σε παραρτήµατα σε επίπεδο σχολής καθορίζεται από τον
Οργανισµό του ιδρύµατος. Τα παραρτήµατα υπάγονται διοικητικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύµατος και αποτελούν ενιαίο µε αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους
όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των
οικονοµικών πόρων.
2. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
(Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 3404/2005 (Α’ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόµηση
πόρων και την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών υποστήριξης του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των µελών του. Ειδικότερα,
µεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαµβάνονται η συντονισµένη ανάπτυξη των συλλογών των επί µέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δηµιουργία συστήµατος διαδανεισµού σε εθνικό
επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τοµέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη για
τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση
κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.
Μέλη του Συνδέσµου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδηµία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
3. Συνεργαζόµενα µέλη του Συνδέσµου µπορεί να είναι τα
ερευνητικά κέντρα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και άλλοι κρατικοί οργανισµοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 49
Φοιτητική ιδιότητα - Σύλλογοι φοιτητών
1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή του σε
Α.Ε.Ι. και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33,
διατηρείται µέχρι την απονοµή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη µη εγγραφή του για δύο συνεχόµενα εξάµηνα ή τη µη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που
προβλέπει ο Οργανισµός για τη συνέχιση της φοίτησής του µετά
το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33.
2. α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατοµικά ή
συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων
των σχολών ή άλλων επί µέρους οργανώσεων και οµίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέρω φορέων µπορεί να πραγµατοποιούνται και ηλεκτρονικά.
β) Όπου στον παρόντα νόµο προβλέπεται εκπροσώπηση των
φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα
του ιδρύµατος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το
σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιαίοι φοιτητές που έχουν διανύσει το
πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, καθώς και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά
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το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που
διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συµµετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συµµετέχουν γίνεται
εγγράφως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.
δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των µέσων του ιδρύµατος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα
οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισµός και οι αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ιδρύµατος.
Άρθρο 50
Συµβούλια φοιτητικής µέριµνας και σπουδών
1. α) Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος συνιστάται σε κάθε
ίδρυµα «Συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας» µε πρόεδρο τον πρύτανη ή αναπληρωτή του και µε µέλη του καθηγητές και φοιτητές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη περίπτωση, µε σκοπό
τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση
θεµάτων σχετικά µε τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας του ιδρύµατος, καθώς
και µε την ορθή εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
β) Το συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας αποτελείται κατά 60%
από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, συντάσσει εκθέσεις,
ιδίως κατόπιν µελέτης σχετικών αναφορών, και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της φοιτητικής µέριµνας, τις οποίες υποβάλλει
στον πρύτανη ή και στο Συµβούλιο του ιδρύµατος.
γ) Ο Οργανισµός του ιδρύµατος προβλέπει τον ακριβή αριθµό
των µελών του συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις του συµβουλίου, τακτικές και έκτακτες, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα θέµατα
λειτουργίας του.
2. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος συνιστώνται ειδικά συµβούλια σπουδών ανά σχολή ή και τµήµα, αποτελούµενα κατά
60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, µε πρόεδρο τον
κοσµήτορα ή τον διευθυντή του τµήµατος, αντίστοιχα, και µε
σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε κάθε πρόγραµµα σπουδών,
τις οποίες υποβάλλουν στην κοσµητεία. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 51
Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας
Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος προβλέπεται η σύσταση
και λειτουργία ενιαίου ή αυτοτελούς ανά σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδίως για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθορίζονται οι αρµοδιότητές του και
ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του.
Άρθρο 52
Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης
1. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος προβλέπεται η σύσταση
και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την οµαλή ένταξή τους στην ανώτατη
εκπαίδευση, την ενηµέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύµατος και την υποστήριξη φοιτητών µε αναπηρία ή φοιτητών που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους
φοιτητές. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες της υπηρεσίας και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας της.
2. Σε κάθε ίδρυµα, στο πλαίσιο του Γραφείου Καινοτοµίας και
Διασύνδεσης που προβλέπεται στο άρθρο 60, παρέχονται υπη-
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ρεσίες πληροφόρησης για ζητήµατα σταδιοδροµίας, καθώς και
υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, για την υποστήριξη
των φοιτητών τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο
σε ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας ή/και περαιτέρω σπουδών
αλλά και στην εξεύρεση εργασίας.
Άρθρο 53
Φοιτητική µέριµνα - Υγειονοµική περίθαλψη
1. α) Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρµακευτική
και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της
περίθαλψης καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την
έδρα του ιδρύµατος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε
αυτό.
γ) Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και
τους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύνσεις για τις
µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία
µέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα σχετικά µε τις παροχές αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α’ 206) εφαρµόζονται αναλόγως και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών τους.
Άρθρο 54
Υποτροφίες - εκπαιδευτικά δάνεια
1. Τα ιδρύµατα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, µε κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατοµική ή την οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση. Οι
ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος.
2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση, εκ µέρους των φοιτητών,
να προσφέρουν εργασία µε µερική απασχόληση, µέχρι σαράντα
ώρες µηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύµατος.
3. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωµα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Για το σκοπό αυτό
το ελληνικό δηµόσιο µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τις δηµόσιες προµήθειες. Η αποπληρωµή του δανείου
από τους φοιτητές πραγµατοποιείται τµηµατικά και σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη της επαγγελµατικής απασχόλησής
τους ή την απόκτηση ατοµικού εισοδήµατος. Οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται µε τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και µε
την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωµής του δανείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
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της Κυβερνήσεως.
4. Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α’124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών
δανείων.
Άρθρο 55
Συνήγορος του φοιτητή
1. α) Κάθε ίδρυµα µε τον Οργανισµό του συνιστά αυτοτελές
γραφείο µε την επωνυµία «Συνήγορος του φοιτητή», µε σκοπό
τη διαµεσολάβηση µεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών
υπηρεσιών του ιδρύµατος, την τήρηση της νοµιµότητας στο
πλαίσιο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, την αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας του ιδρύµατος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει
αρµοδιότητα σε θέµατα εξετάσεων και βαθµολογίας των φοιτητών.
β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του οµώνυµου
αυτοτελούς γραφείου χωρίς αµοιβή, µπορεί να είναι καθηγητής
ή οµότιµος καθηγητής του ιδρύµατος και ορίζεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη του συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, για θητεία ενός ακαδηµαϊκού έτους, µε
δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί.
γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαµεσολαβεί στα
αρµόδια όργανα του ιδρύµατος για την επίλυσή τους. Μπορεί να
ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύµατος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει
πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη υπόθεση δεν τηρείται η νοµιµότητα, ότι παρατηρούνται φαινόµενα κακοδιοίκησης
ή διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος, συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον
αφορά ή την αρµόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που
υπέβαλε την αναφορά, και διαµεσολαβεί µε κάθε πρόσφορο
τρόπο για την επίλυση του προβλήµατος. Ο συνήγορος του φοιτητή µπορεί µε πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιµη ή αστήρικτη, ενώ σε
περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρµόδιο
πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσµατα του συνηγόρου του φοιτητή,
καθώς και έκθεση µε τα ετήσια πεπραγµένα του δηµοσιεύονται
στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει.
δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής,
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του µπορεί, ύστερα από αίτησή
του, να απαλλαγεί από µέρος ή από το σύνολο των διδακτικών
καθηκόντων του.
ε) Ο Οργανισµός του ιδρύµατος ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Άρθρο 56
Πόροι των Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση
της αποστολής τους στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανοµής της δηµόσιας χρηµατοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.
2. α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι:
αα) η κρατική επιχορήγηση σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,
γγ) χρηµατοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται
µε την επιστηµονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστηµονική
µελέτη,

δδ) δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και
εε) πόροι από κάθε άλλη πηγή.
β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, µπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από τον α.ν.
2039/1939 (Α’ 455) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την εκµετάλλευση κληροδοτηµάτων και δωρεών, προκειµένου να ικανοποιείται πληρέστερα
η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 109
και 16 του Συντάγµατος.
Άρθρο 57
Διαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.
1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους
που προβλέπονται στο άρθρο 56. Στο πλαίσιο της κατοχυρωµένης από το άρθρο 16 του Συντάγµατος πλήρους αυτοδιοίκησής
τους, τα Α.Ε.Ι. απολαµβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαµόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων
µέσων για την πραγµάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών και δεν περιλαµβάνει
σε καµία περίπτωση και έλεγχο σκοπιµότητάς τους.
2. α) Διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτανης και
αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής πρύτανη που
ορίζεται µε πράξη του πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Ο πρύτανης µε όµοια πράξη µπορεί να µεταβιβάζει την
άσκηση της αρµοδιότητας αυτής για ορισµένο ύψος ή είδος δαπανών σε αναπληρωτή πρύτανη, καθώς και στο γραµµατέα του
ιδρύµατος και τους προϊσταµένους των λοιπών διοικητικών µονάδων του Α.Ε.Ι..
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να τίθεται όριο πληρωµών, πέραν του οποίου είναι απαραίτητη απόφαση του πρύτανη που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της
αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του ιδρύµατος και σύµφωνη
γνώµη κάθε αναπληρωτή πρύτανη για την πραγµατοποίηση της
δαπάνης.
3. Με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος,
µπορούν, µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος, να µεταφέρονται πόροι
από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος ή του ετήσιου προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του ιδρύµατος σε άλλο κωδικό του ίδιου
προϋπολογισµού. Οι πόροι που µεταφέρονται δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 20% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού.
Άρθρο 58
Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
για τη διαχείριση της περιουσίας και των
κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.
1. α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
του ιδρύµατος, µπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή µέρους
των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ’ έως και εε’
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56.
β) Το Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι..
Έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι η έδρα του ιδρύµατος. Το µετοχικό κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. αποτελείται από µία µόνο ονοµαστική µετοχή, µη µεταβιβάσιµη, αξίας ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο,
αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικείο
ίδρυµα. Το Ν.Π.Ι.Δ. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
(Α’ 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυµες εται-
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ρείες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το Ν.Π.Ι.Δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν
εφαρµόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος.
2. Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά
περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος, τα οποία παραχωρούνται
σε αυτό κατά χρήση, µε απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται
από το Συµβούλιο του ιδρύµατος. Δεν νοούνται ως «περιουσία»
που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για
τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες
του ιδρύµατος και αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε
από τον τακτικό προϋπολογισµό είτε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
3. Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι:
α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας
του ιδρύµατος, καθώς και η αξιοποίηση και διαχείρισή της η
οποία γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοσιότητας και
διαφάνειας του άρθρου 15, της χρηστής και επιµελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηµατικής λογικής. Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η
αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηµατικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση της
αποστολής του Α.Ε.Ι..
β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από
οποιαδήποτε πηγή, µε εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον
τακτικό προϋπολογισµό και το εθνικό σκέλος του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και
αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης και έργων για την παροχή
επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την
εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων,
εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων και πραγµατογνωµοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών
για λογαριασµό τρίτων, τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος
του ιδρύµατος.
γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων από το ίδρυµα υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ. µεριµνά
για:
α) τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από
οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή,
επ’ ονόµατι του ιδρύµατος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση
από το Συµβούλιο του Α.Ε.Ι.,
β) την είσπραξη δικαιωµάτων του ιδρύµατος ή του Ν.Π.Ι.Δ. για
την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και
γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούµενης παραγράφου.
5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 καθορίζονται
οι ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώνουν το σκοπό του
Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως:
α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι.
και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας,
β) η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραµµάτων και
έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων
που αποβλέπουν στην επίλυση προβληµάτων εφαρµογής και
αξιοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα οποία εµπίπτουν στους πιο πάνω τοµείς
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3,
γ) η συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την
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προώθηση, µεταξύ άλλων, της οικονοµικής αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της µε την παραγωγική διαδικασία, ιδίως µε:
αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιµήσεων
προτεινόµενων ή σε εξέλιξη ευρισκόµενων ερευνητικών εργασιών,
ββ) την παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,
γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
δδ) τη συνδροµή για την κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύµατος και των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας,
εε) την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών,
δ) η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισµούς και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του,
ε) η µέριµνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας
µε την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. της
χώρας, καθώς και µε άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα
και φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
στ) η συνεργασία µε τεχνολογικούς φορείς της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής µε σκοπό τη σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή, τη δηµιουργία συστηµατικών δεσµών συνεργασίας και την
προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων,
ζ) η συνεργασία στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή µε εµπειρογνώµονες και κάθε είδους φορείς ειδικευµένους σε θέµατα των
δραστηριοτήτων του για την προώθηση των σκοπών του, µε δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων,
η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήµονες µε την οργάνωση και χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χορήγηση βραβείων και
υποτροφιών,
θ) η παροχή ειδικής επιµόρφωσης, θερινών µαθηµάτων και
προγραµµάτων δια βίου µάθησης για λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφερόµενων ατόµων και φορέων του ιδιωτικού ή και του δηµόσιου τοµέα,
ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών
έναντι τιµήµατος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του ιδρύµατος, αυτοτελώς ή µετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή
σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή µε τη συµµετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή,
ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης
προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιµήµατος που καθορίζεται συµβατικά, σε άλλον οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής,
ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης
για την οικονοµική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκµετάλλευση των
ερευνητικών αποτελεσµάτων ή η συµµετοχή στην ίδρυσή τους
µε οµάδες επιστηµόνων ή σε συνεργασία µε άλλους παραγωγικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α’ 199),
ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή η συµµετοχή
σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων
και της γνώσης, είτε µε τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης
οποιασδήποτε µορφής για την εµπορική εκµετάλλευσή της είτε
µε τη συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκµετάλλευσης
µε άλλους οργανισµούς ή επιχειρήσεις,
ιδ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προµηθειών και
ιε) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς µε τους πιο πάνω σκοπούς του.
6. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 καθορίζονται
επίσης:
α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ν.Π.Ι.Δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτηµάτων.
β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το Ν.Π.Ι.Δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου
µάθησης.
γ) Ο τρόπος χρηµατοδότησης και διαχείρισης της περιουσίας
του.
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δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών, εκτέλεσης δοκιµών,
µετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων.
ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µε τους οποίους
µπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές
για την πραγµάτωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων.
στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύµβασης µίσθωσης έργου για την παροχή
επιστηµονικών, τεχνικών ή διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από
εισήγηση του επιστηµονικού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. µε βάση τις αρχές
της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας.
7. α) Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από το
Συµβούλιο του ιδρύµατος, είναι δυνατή η ανάθεση επ’ αµοιβή
στο Ν.Π.Ι.Δ., µε ειδικές εκάστοτε συµφωνίες, της επιµέλειας και
συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και
του πρύτανη του ιδρύµατος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της µισθοδοσίας µόνιµου
προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους του Ν.Π.Ι.Δ.. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα του Ν.Π.Ι.Δ..
8. α) Το Ν.Π.Ι.Δ. διοικείται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο
είναι επταµελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύµβουλο και άλλα τέσσερα µέλη. Ένα
από τα µέλη είναι πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωµατούχος µηχανικός.
β) Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση του
πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. µεταξύ
των µελών του.
γ) Ο διευθύνων σύµβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση και εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.
δ) Ο διευθύνων σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα
από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συµβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του
ιδρύµατος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελείται
από τρεις καθηγητές πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης.
Στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 µπορούν να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά
προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιµώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης.
ε) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το
Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύµβουλος είναι προϊστάµενος των
υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιµελείται της εκτέλεσης των
αποφάσεών του και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ..
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
στ) Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι
τη συγκρότηση νέου διοικητικού συµβουλίου, όχι όµως πέρα από
ένα εξάµηνο. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος µπορεί να παύσει
µέλος του διοικητικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης
µέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε
κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο µέλος
που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του,
µε την ίδια διαδικασία. Με απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύ-
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µατος, η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου µπορεί
να ανανεώνεται µία φορά.
9. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος αποτελεί τη γενική συνέλευση
του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
10. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 εγκρίνεται
το κατά το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 144) καταστατικό του
Ν.Π.Ι.Δ. και ρυθµίζονται:
α) Τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τα όργανα του Ν.Π.Ι.Δ.
και οι αρµοδιότητές τους.
β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρεσιών του
και τα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
του.
γ) Κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες, την οργάνωση, τη
διοίκηση και τη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως η διάρκεια
του Ν.Π.Ι.Δ., το µετοχικό κεφάλαιο, ο έλεγχος της οικονοµικής
διαχείρισης, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα αρµόδια όργανα
και η διαδικασία επιβολής ποινών, ο καθορισµός των αµοιβών
των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος
συµβούλου, η λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου, της γενικής συνέλευσης και της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, µε δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
11. Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136)
αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Α’ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α’
280), όπως ισχύουν, περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης
έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση
έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της
περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., την Ακαδηµία
Αθηνών, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασµό του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συγκεκριµένου επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή
αυτοχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.»
Άρθρο 59
Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ.
Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι:
α) Δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές
παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
β) Χρηµατοδοτήσεις για εκτέλεση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική πηγή,
ηµεδαπή ή αλλοδαπή.
γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση
και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος του
Ν.Π.Ι.Δ..
δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και
από εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και
προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα.
ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα
έργα που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους σε
ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου,
το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση ή τη
σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..
στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αµοιβής των
καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή κάθε είδους έργου σύµφωνα µε το άρθρο 23. Με κοινή
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απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συµψηφισµού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε
σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται
το ως άνω ποσοστό.
ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ..
η) Κάθε είδους δάνεια.
Άρθρο 60
Γραφείο καινοτοµίας και διασύνδεσης
1. Σε κάθε Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 λειτουργεί
γραφείο καινοτοµίας και διασύνδεσης µε σκοπό:
α) να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύµατος και των µελών
της οικείας ακαδηµαϊκής κοινότητας,
β) να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε παραγωγικούς
φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι.,
γ) να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του ιδρύµατος πληροφόρηση για ζητήµατα σταδιοδροµίας και υπηρεσίες
συµβουλευτικής σταδιοδροµίας υποστηρίζοντάς τους τόσο στη
διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε ζητήµατα επιλογής
σταδιοδροµίας, περαιτέρω σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας,
δ) να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
ε) να οργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, συµβουλευτική, επαφές
µε µέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύµατος
σε ζητήµατα καινοτοµίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να
προωθεί καινοτόµες ιδέες φοιτητών που µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή κοινωνικές δραστηριότητες και
στ) να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης
της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µεταξύ των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως διαγωνισµούς καινοτοµίας.
2. Για τις ανωτέρω δραστηριότητες µπορεί να λειτουργούν
διακριτές µονάδες του γραφείου, όπως Μονάδα Διασύνδεσης,
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, Μονάδα Πρακτικής άσκησης και Μονάδα Διαµεσολάβησης.
Άρθρο 61
Πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την
ανώτατη εκπαίδευση
1. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από δηµόσια διαβούλευση και γνώµη της ΑΔΙΠ,
β) περιλαµβάνει, ιδίως, µεσοπρόθεσµους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις
της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε
όλες τις δράσεις εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
Για την κατάρτιση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη οι δράσεις που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.
2. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται µέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρµόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού
σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62.
Άρθρο 62
Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού
1. α) Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδηµαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει τους στόχους
του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωµία,
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στρατηγική, δοµή και λειτουργία στο πλαίσιο της αποστολής των
ιδρυµάτων και κινείται εντός των προβλεπόµενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση.
β) Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος επί των οποίων βασίζονται οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού καθορίζονται
από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη των κοσµητειών των σχολών και της Συγκλήτου. Στη συνέχεια, τα σχέδια
των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζονται από
τον πρύτανη και εγκρίνονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του.
2. Οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος
καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασµού και
της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέµατα:
α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του ιδρύµατος,
τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους
στόχους του ιδρύµατος και των σχολών του, µε ιεράρχηση και
καθορισµό προτεραιοτήτων,
β) στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για
την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και στόχων του ιδρύµατος,
γ) στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ε) στο συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύµατος µε τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύµατα της αλλοδαπής και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις
και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ) στον κατ’ έτος αριθµό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύµατος.
3. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος εξειδικεύονται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες,
β) στις επενδύσεις και
γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
Οι παραπάνω συµφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.
4. Η εισήγηση του ιδρύµατος για την προγραµµατική συµφωνία υποβάλλεται από τον πρύτανη στην ΑΔΙΠ µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούµενου έτους εκείνου από το οποίο αρχίζει
η ισχύς της επόµενης προγραµµατικής συµφωνίας. Ύστερα από
διαπραγµάτευση της ΑΔΙΠ µε το ίδρυµα, κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την
ανώτατη εκπαίδευση και η συµµόρφωση του ιδρύµατος προς τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, η ΑΔΙΠ
εισηγείται το τελικό σχέδιο συµφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό και τον πρύτανη του οικείου ιδρύµατος
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν τις συµφωνίες προγραµµατικού
σχεδιασµού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
5. Ο ετήσιος απολογισµός της εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζεται και εγκρίνεται σύµφωνα
µε τον Οργανισµό του οικείου ιδρύµατος, δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το αργότερο µέχρι το τέλος
Απριλίου του επόµενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του
απολογισµού από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών µηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισµός θεωρείται εγκεκριµένος.
Άρθρο 63
Κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στα Α.Ε.Ι.
1. α) Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, στο πλαίσιο του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής
για την ανώτατη εκπαίδευση και των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού πολιτείας και ιδρυµάτων, κατανέµεται βάσει
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αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της ΑΔΙΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ανωτέρω κριτήρια και
δείκτες και, ιδίως, ο τοµέας της ανώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυµα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των
προγραµµάτων σπουδών, ο αριθµός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυµα, το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών, το µέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος και το
υπόλοιπο προηγούµενων χρήσεών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανοµή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως,
οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και
φοιτητών.
2. α) Πρόσθετη χρηµατοδότηση, πέραν αυτής της προηγούµενης παραγράφου, κατανέµεται στα ιδρύµατα µε βάση τους
δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων κάθε ιδρύµατος. Οι δείκτες
ποιότητας και επιτευγµάτων
είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι:
αα) Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η αριθµητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόµενους φοιτητές, η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους
φοιτητές και ο βαθµός της εν γένει ικανοποίησης των φοιτητών,
ο αριθµός Κέντρων Αριστείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της µάθησης, ο αριθµός εγγγραµµένων σε προγράµµατα
δια βίου µάθησης και η πορεία επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων.
ββ) Ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθµός δηµοσιεύσεων ανά
καθηγητή, ο αριθµός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθµός
ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
οργανισµών, ο αριθµός ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών, ο αριθµός µελών
του επιστηµονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, ο αριθµός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και ο αριθµός διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών
ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών.
γγ) Διεθνοποίηση, όπως ο αριθµός αλλοδαπών φοιτητών, ο
αριθµός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ο αριθµός φοιτητών
που αποστέλλονται στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο αριθµός συµφωνιών συνεργασίας µε
άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται το ποσό της πρόσθετης χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι., να ορίζεται το χρονοδιάγραµµα και οι
προϋποθέσεις κατανοµής της, να οµαδοποιούνται οι ως άνω δείκτες και να εξειδικεύεται η βαρύτητά τους.
γ) Κάθε ίδρυµα στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού
σχεδιασµού επιλέγει την οµάδα ή τις οµάδες των δεικτών µε
βάση την οποία επιθυµεί να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του και τα επιτεύγµατά του. Ο τρόπος
διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού της πρόσθετης χρηµατοδότησης καθορίζεται από τα όργανα του ιδρύµατος, στο πλαίσιο
των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 64
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.),

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που έχει συσταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.
3374/2005 (Α’ 189), µετονοµάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ)
µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Quality Assurance and
Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, κυρώνεται ο Οργανισµός της Αρχής, ο οποίος
καταρτίζεται από την ίδια µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέµατα υπηρεσιακής
κατάστασης των µελών και του προσωπικού της.
Άρθρο 65
Αποστολή
1. Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η
Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαµόρφωση και
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..
2. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο
πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των
Α.Ε.Ι..
Άρθρο 66
Αρµοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας
1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας
των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
ββ) των προγραµµάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται και τα προγράµµατα σύντοµου κύκλου, δια βίου µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και
συνεργασίας µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση.
2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Αρχή:
α) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και
δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) αναπτύσσει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και βάση δεδοµένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία µε
τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους µονάδες τους στο
σχεδιασµό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και
δ) διεξάγει µελέτες και έρευνες σχετικές µε την αποστολή της
ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Αρχή µπορεί:
α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών, που
προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72, για:
αα) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύµατα που
δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση και
ββ) νέα προγράµµατα σπουδών και προγράµµατα σπουδών
που ήδη λειτουργούν.
β) Να αναβάλλει ή να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστο-
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ποίηση ενός προγράµµατος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτηµα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο
υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.
γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της και άλλη, πλην της ελληνικής.
4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης µε
βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ
των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια
και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των
Α.Ε.Ι..
Άρθρο 67
Συµβούλιο της Αρχής
1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συµβούλιο. Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε µέλη,
τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη του Συµβουλίου απολαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας.
2. Το Συµβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα
µέλη:
α) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη διεθνή ακαδηµαϊκή εµπειρία, κατά προτίµηση και µε
εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση, και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη
της αρµόδιας κατά τον κανονισµό της Βουλής επιτροπής.
β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθµίδας των Πανεπιστηµίων µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστηµονικούς κλάδους:
αα) των ανθρωπιστικών επιστηµών ή καλών τεχνών,
ββ) των νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών,
γγ) των επιστηµών υγείας ή βιολογίας,
δδ) των οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων,
εε) των µηχανικών ή γεωτεχνικών επιστηµών και
στστ) των θετικών επιστηµών ή της πληροφορικής.
γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθµίδας των
Τ.Ε.Ι. µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους:
αα) της διοίκησης ή οικονοµίας,
ββ) των επαγγελµάτων υγείας ή πρόνοιας,
γγ) των τεχνολογικών επιστηµών µηχανικών και
δδ) των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστηµών ή τροφίµων.
δ) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών που έχει
συµµετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας
του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).
ε) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών σπουδαστών που έχει
συµµετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας
του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθµίδας µη ακαδηµαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από
κοινού από τα επιµελητήρια αυτά.
Τα µέλη του Συµβουλίου των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ είναι
επιστήµονες µε υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο. Ένα από τα µέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ µπορεί να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
3. α) Οι θέσεις των µελών του Συµβουλίου της Αρχής των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ της προηγούµενης παραγράφου προκηρύσσονται δηµόσια, µε απόφαση του προέδρου της.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον πρόεδρο,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής, σε τρι-
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µελείς επιτροπές που συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση
των περιπτώσεων β’ και γ’ και για την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης
βαθµίδας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης
εξειδίκευσης, και συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους
έργο. Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή σε συλλογικά
όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. και το σχετικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο, και η διοικητική εµπειρία, ιδίως σε
Α.Ε.Ι..
γ) Ο πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στους πρυτάνεις όλων των
Πανεπιστηµίων για τους υποψηφίους της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, ββ) στους προέδρους όλων των Τ.Ε.Ι. για τους υποψηφίους της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 και γγ) στη
σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για
τους υποψηφίους της περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου. Αν
για συγκεκριµένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις τα τρία
τέταρτα των πρυτάνεων ή των προέδρων των Τ.Ε.Ι. ή των µελών
της συνόδου των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχα, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης.
δ) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από
πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα µέλη των περιπτώσεων
β’, γ’ και στ’ της παραγράφου 2, που διατυπώνεται σύµφωνα µε
την κατά τα ανωτέρω αξιολογική κατάταξη. Για τη συγκρότηση
του Συµβουλίου εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13.
4. Το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότησή του
σε σώµα, εκλέγει µεταξύ των µελών του δύο αντιπροέδρους, τον
πρώτο µε αρµοδιότητα σε θέµατα πιστοποίησης ποιότητας και
τον δεύτερο µε αρµοδιότητα σε θέµατα χρηµατοδότησης. Ο
αντιπρόεδρος για την πιστοποίηση ποιότητας συνεπικουρεί τον
πρόεδρο της Αρχής στα θέµατα που αφορούν τη διασφάλιση και
πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο αντιπρόεδρος για τη χρηµατοδότηση συνεπικουρεί τον πρόεδρο στα
θέµατα που αφορούν τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι..
5. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θητεία των
µελών του Συµβουλίου είναι εξαετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές
ή µη. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και σπουδαστών πρέπει να
διανύουν τα δύο τελευταία έτη του ενδεικτικού προγράµµατος
σπουδών τους και διορίζονται για µία µόνο ετήσια θητεία.
6. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους
του Συµβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο µέλος για νέα θητεία.
Η θητεία του προέδρου και των λοιπών µελών του Συµβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από τη λήξη της θητείας
τους.
7. Τα µέλη του Συµβουλίου που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν µπορούν να κατέχουν θέσεις διοίκησης στα ιδρύµατά τους. Ο Οργανισµός της Αρχής καθορίζει τις λεπτοµερείς προϋποθέσεις και
τους περιορισµούς για την αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων
των µελών του Συµβουλίου της Αρχής.
8. Ο πρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου της Αρχής
λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών του
Συµβουλίου της Αρχής για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.
10. Δεν µπορεί να οριστεί µέλος του Συµβουλίου όποιος έχει
κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι
προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των µελών του Συµβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ρυθµίζεται από τον Οργανισµό της Αρχής.
11. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Έως τα τέλη
Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούµενο έτος από
την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία
υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 68
Αρµοδιότητες του προέδρου και του Συµβουλίου
1. Ο πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως,
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως,
β) συγκαλεί το Συµβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις
του,
γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του
γενικού διευθυντή,
δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του
Συµβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής,
ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των µελών
του Συµβουλίου των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ της παραγράφου
2 του προηγούµενου άρθρου και
στ) διορίζει τον γενικό διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της
Αρχής.
Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο που ορίζεται µε απόφασή του. Σε περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισµό νέου
προέδρου.
2. Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισµό όλων των
δράσεων της Αρχής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των
στόχων και της αποστολής της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους,
τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διεκπεραίωσης των
αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης της Αρχής.
Τα µέλη των περιπτώσεων β’, γ’ και στ’ της παραγράφου 2 του
προηγούµενου άρθρου µπορεί να αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και,
ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων και τη συγκρότηση των
επιτροπών πιστοποίησης µε επιστήµονες διεθνώς αναγνωρισµένους για το επιστηµονικό τους έργο.
3. Η Αρχή συνεργάζεται ή συµµετέχει ως µέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες
συναφείς µε την αποστολή της.
Άρθρο 69
Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία
1. Για τη λειτουργία της η Αρχή υποστηρίζεται από διοικητική
και επιστηµονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο γενικός διευθυντής.
2. Ο γενικός διευθυντής της Αρχής διορίζεται µε απόφαση του
προέδρου της Αρχής, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της
θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριµελή επιτροπή που
ορίζει το Συµβούλιο µεταξύ των µελών του, µετά από εισήγηση
του προέδρου.
3. Υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή µπορεί να
είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε αποδεδειγµένη
γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθετα
και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής ορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Αν στη θέση του
γενικού διευθυντή διοριστεί καθηγητής Α.Ε.Ι., υπάγεται στην κα-

τηγορία της µερικής απασχόλησης στο οικείο ίδρυµα.
4. Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική
υπηρεσία και τις µονάδες τους,
β) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συµβουλίου και
την ηµερήσια διάταξη και συµµετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς
δικαίωµα ψήφου,
γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής,
δ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος του ειδικού
επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπικού,
ε) µπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή γενικού διευθυντή»,
στ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
ζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες µπορεί να ορίζονται
στον Οργανισµό της Αρχής.
5. Η διοικητική υπηρεσία της Αρχής διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
β) Διεύθυνση Συµφωνιών Προγραµµατικού Σχεδιασµού και
Χρηµατοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεκµηρίωσης
και
δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή
τους σε τµήµατα και οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες
των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανισµό της
Αρχής.
6. Την επιστηµονική υπηρεσία της Αρχής αποτελεί το Κέντρο
Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί
βάσεις δεδοµένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες, δηµοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή
συνέδρια για θέµατα σχετικά µε την αποστολή της Αρχής.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του
Συµβουλίου της Αρχής, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του
Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία µε τον γενικό διευθυντή της Αρχής.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει
προς έγκριση στο Συµβούλιο της Αρχής την ετήσια έκθεση για
την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της
Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 67.
7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος µε ειδίκευση σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συµβούλιο της
Αρχής, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να συστήσει Επιστηµονικό Συµβούλιο το
οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας του, η θητεία
των µελών του και κάθε σχετικό θέµα. Οι δαπάνες µετακίνησης
των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου καλύπτονται από την
ΑΔΙΠ.
Οι αρµοδιότητες του Κέντρου και τα θέµατα λειτουργίας του
εξειδικεύονται στον Οργανισµό της Αρχής.
8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Αρχής
συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και 20
θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού. Οι κατηγορίες και οι
κλάδοι ή οι ειδικότητες του προσωπικού, τα ειδικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψής του, η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται στον Οργανισµό της
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Αρχής.
9. Οι θέσεις του διοικητικού και του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού µπορεί να πληρώνονται µε µετατάξεις ή οι σχετικές
υπηρεσιακές ανάγκες να καλύπτονται µε αποσπάσεις µόνιµου
προσωπικού ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις.
10. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα
προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή η εξειδίκευση σε θέµατα οργάνωσης της ανώτατης
εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιµώνται κατά την
επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισµό της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.
11. Οι αποδοχές του προσωπικού της Αρχής καθορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε
ισχύει. Στο προσωπικό καταβάλλεται επίσης ειδική πρόσθετη
αµοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Με απόφαση του Συµβουλίου, το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής µπορεί να λαµβάνει εκπαιδευτική ή επιµορφωτική άδεια µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο
Οργανισµός της Αρχής.
13. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της
η Αρχή, µε απόφαση του Συµβουλίου της, µπορεί να προσκαλεί
και να συνεργάζεται µε καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εµπειρία σχετικές µε τη δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την
απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικείας
κοσµητείας. Η κοσµητεία µπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή µερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του
στη σχολή.
Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες
από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Μπορεί επίσης να χορηγεί στα µέλη του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο από τρεις µήνες, µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση
και κατάρτιση στο αντικείµενό τους.
Η Αρχή µπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αµοιβή, ηµερήσια αποζηµίωση και
τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Στην Αρχή λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.
Άρθρο 70
Πιστοποίηση της ποιότητας
1. Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την αξιολόγηση ενός προγράµµατος σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας ενός ιδρύµατος.
2. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων, το οποίο έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005. Το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό
αυτόν λαµβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών
µε το αντικείµενο της Αρχής φορέων. Η διαδικασία τήρησης και
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ανανέωσης του µητρώου καθορίζεται µε απόφαση της Αρχής,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο µητρώο υποχρεωτικά περιλαµβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί
αναγνωρισµένου κύρους εµπειρογνώµονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της
αλλοδαπής, κατά προτίµηση µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Μέλη του Συµβουλίου της
Αρχής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που
απασχολείται σε αυτή µε οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορούν να
περιλαµβάνονται στο µητρώο. Στην περίπτωση πιστοποίησης της
ποιότητας προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α’78), ένα
µέλος της επιτροπής πιστοποίησης προέρχεται υποχρεωτικά
από την αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση ή επιµελητήριο το
οποίο και ορίζει το µέλος αυτό.
3. Η επιτροπή πιστοποίησης αξιολογεί την ποιότητα του προγράµµατος σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος, µε βάση τα προκαθορισµένα
κριτήρια, µελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η
Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, την αντίστοιχη µονάδα ή
ίδρυµα. Η ίδια επιτροπή πιστοποίησης µπορεί: α) να αξιολογεί
περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο
και β) να αξιολογεί συναφή προγράµµατα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυµάτων.
4. Η επιτροπή πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πιστοποίησης,
η οποία υποβάλλεται στο Συµβούλιο της Αρχής, προκειµένου να
εκδοθεί και να δηµοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο.
5. Στα µέλη των επιτροπών πιστοποίησης καταβάλλεται ηµερήσια αµοιβή για το έργο τους, για το ύψος της οποίας δεν
εφαρµόζονται οι περιορισµοί του άρθρου 17 του ν. 3205/2003,
όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των
µελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιµο
εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου
ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου και έξοδα διανυκτέρευσης)
καλύπτονται από την Αρχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ηµερήσια αµοιβή των µελών των επιτροπών
πιστοποίησης, το ποσό των δαπανών µετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά
και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 71
Αποφάσεις πιστοποίησης
1. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής πιστοποιούνται τα
προγράµµατα σπουδών και τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυµάτων, µε βάση τις εκθέσεις των επιτροπών πιστοποίησης. Η απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής
µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.
2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται ανά
πρόγραµµα ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης από την Αρχή και
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επί µέρους πτυχών των προγραµµάτων και
των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. Κατά
τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το
Συµβούλιο της Αρχής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό
ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν
ικανοποιούνται, το Συµβούλιο της Αρχής ανακαλεί την απόφαση
πιστοποίησης και ενηµερώνει αµελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Ο πρύτανης οφείλει να ενηµερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια
πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια
αµφιβολία.
4. Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια
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που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συµβούλιο, ύστερα από την υποβολή
συµπληρωµατικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά µε τη συµµόρφωση ή µη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.
5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης, ο Υπουργός
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί, µε απόφασή του, να περιορίσει τη χρηµατοδότηση του ιδρύµατος και
την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραµµα σπουδών ή το
ίδρυµα, ανάλογα µε το αντικείµενο της πιστοποίησης (πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος). Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους
φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών ή των ιδρυµάτων αυτών
η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών ή ίδρυµα, αντίστοιχα, και ρυθµίζονται
τα σχετικά θέµατα.
6. Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποίησης και
οι αποφάσεις πιστοποίησης του Συµβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στο ίδρυµα και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της
Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τηρεί µητρώο των πιστοποιηµένων προγραµµάτων σπουδών και των ιδρυµάτων µε πιστοποιηµένο εσωτερικό σύστηµα
διασφάλισης της ποιότητας.
7. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου πιστοποίηση της
ποιότητας για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό
σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. µπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης
ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής. Το Συµβούλιο της Αρχής διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς
αναγνωρισµένοι και εφαρµόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.
Άρθρο 72
Κριτήρια πιστοποίησης
1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του
προγράµµατος σπουδών,
β) τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα επιδιωκόµενα προσόντα
σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης που προβλέπεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 16 του ν. 3879/2010, όπως προστίθεται µε το άρθρο 46
του παρόντος νόµου,
γ) η δοµή και η οργάνωση του προγράµµατος σπουδών,
δ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου,
όπως τεκµηριώνεται ιδίως από την αξιολογηση από τους φοιτητές,
ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας,
ζ) ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα,
η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώµενων προσόντων και
θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας.
2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών
συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισµένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων
σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύµατος,
β) η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η αποτελεσµατική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
γ) η διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και

δ) η τεκµηριωµένη βελτίωση της ποιότητας.
3. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαµορφώνονται πρόσθετα
κριτήρια για τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην
άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων σύµφωνα µε
την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.
38/2010 (Α’ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις εκπαιδευτικές και θεσµικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελµατικών
κλάδων. Για το σκοπό αυτόν, η Αρχή συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις και επιµελητήρια.
4. Τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων συµπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε βάση τη γνώση και εµπειρία από την εφαρµογή
των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαµβάνεται, επίσης,
υπόψη η διακριτή φυσιογνωµία και αποστολή των πανεπιστηµίων
και των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχολής.
Άρθρο 73
Αρµοδιότητες για την υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι.
1. Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση
υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:
α) γνωµοδοτεί για το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την
ανώτατη εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 61,
β) υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράµµατος εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηµατοδότηση
των Α.Ε.Ι.,
γ) εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηµατοδότησης των
Α.Ε.Ι. και
δ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, καθώς και στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση.
2. Ειδικότερα, η Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων και
των κατευθύνσεων του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για
την ανώτατη εκπαίδευση:
α) διαπραγµατεύεται τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τα επί µέρους ιδρύµατα,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού των
Α.Ε.Ι. και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε αυτά
και
γ) παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία
εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε
ιδρύµατος και εισηγείται για την τροποποίησή τους στον
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η Αρχή:
α) επεξεργάζεται και δηµοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και πρότυπα κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα
Α.Ε.Ι., µε βάση και τις διεθνείς πρακτικές και ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) συλλέγει από τα επί µέρους ιδρύµατα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της στοιχεία και
γ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση σχετικών µελετών και
ερευνών.
4. Η Αρχή µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων την ολική ή µερική αναστολή
της χρηµατοδότησης ενός ιδρύµατος αν το ίδρυµα, µε δική του
υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης
και την απαραίτητη τεκµηρίωση.
Άρθρο 74
Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της Αρχής
1. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας
και του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού
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της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και
διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές, οργανισµούς ή φορείς
αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.
2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό
ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο πρόεδρος της Αρχής.
3. Η Αρχή συνάπτει συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού
µε τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η Αρχή
συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και
απολογισµού.
Άρθρο 75
Κέντρα Αριστείας
1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών
ποιότητας και καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., θεσµοθετείται η ανάδειξη
Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα
κατωτέρω.
2. Α.Ε.Ι., σχολές ή τµήµατά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα
Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται, τα µέλη των οποίων επιλέγονται µε κλήρωση από το
Μητρώο Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 70. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων
Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσµατική
δοµή και οργάνωση του προγράµµατος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
ΑΔΙΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων
Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76
Εκλογή πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι.
Συγκρότηση σχολών
1. α) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, την ευθύνη για την ανάδειξη των µελών του πρώτου Συµβουλίου κάθε
Α.Ε.Ι. έχει οργανωτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε
µέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον πενήντα καθηγητές πρώτης βαθµίδας και από τρία µέλη για τα Α.Ε.Ι. στα
οποία υπηρετούν λιγότεροι από πενήντα καθηγητές πρώτης βαθµίδας.
β) Η επιτροπή αποτελείται από τους δύο προηγούµενους του
υπηρετούντος εκλεγµένους πρυτάνεις ή προέδρους Τ.Ε.Ι. που
είναι εν ενεργεία ή οµότιµοι καθηγητές και συµπληρώνεται από
τους προηγούµενους των υπηρετούντων εκλεγµένους αντιπρυτάνεις ή αντιπροέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι επίσης εν ενεργεία ή
οµότιµοι καθηγητές, κατά τη σειρά της πλέον πρόσφατης υπηρεσίας τους στην πρυτανεία ή την προεδρία. Μεταξύ αντιπρυτάνεων ή αντιπροέδρων της ίδιας σειράς προηγούνται οι
καθηγητές πρώτης βαθµίδας και µεταξύ καθηγητών της ίδιας
βαθµίδας οι αρχαιότεροι στην οικεία βαθµίδα. Αν δεν υπάρχουν
προηγούµενοι εκλεγµένοι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. και αντιπρυτάνεις ή αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι. ή αν ο αριθµός τους δεν επαρκεί
ή αν δεν αποδέχονται τον ορισµό τους για οποιονδήποτε λόγο,
η επιτροπή συµπληρώνεται από τους καθηγητές του ιδρύµατος
που έχουν το µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως µέλη Διδακτικού
– Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθµίδα του καθηγητή. Δεν ορίζονται ως µέλη της
επιτροπής εκείνοι που µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση
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του παρόντος νόµου δηλώνουν εγγράφως προς τον πρύτανη ή
πρόεδρο Τ.Ε.Ι., κοινοποιώντας τη δήλωσή τους στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ότι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως µέλη του Συµβουλίου.
γ) Για τη συγκρότηση της επιτροπής εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη ή προέδρου του Τ.Ε.Ι., που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται ως πρόεδρος το πρώτο, κατά
τη σειρά ορισµού του σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση,
µέλος της επιτροπής. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
της επιτροπής παρέχεται από τη µονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος που είναι αρµόδια για θέµατα προσωπικού.
δ) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
που προβλέπεται στην προηγούµενη περίπτωση, η διαπιστωτική
πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων.
ε) Αν µέλος της επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται κατά σειρά από τον αµέσως επόµενο αντιπρύτανη ή αντιπρόεδρο Τ.Ε.Ι. ή τον καθηγητή που έχει το µεγαλύτερο χρόνο
υπηρεσίας ως µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. στη βαθµίδα του καθηγητή.
2. Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη συγκρότησή της, η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών του
Συµβουλίου. Η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων, διενεργεί τις εκλογές και δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατά
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 που εφαρµόζονται
αναλόγως, έως και τις 15.11.2011.
3. Οι φοιτητές ή σπουδαστές εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους
στο Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 που
εφαρµόζονται αναλόγως, έως και τις 15.11.2011. Μέσα στην ίδια
προθεσµία εκλέγονται από τα αντίστοιχα σώµατα οι εκπρόσωποι
του διοικητικού προσωπικού, των µελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι,
Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. για τα Πανεπιστήµια και του ΕΔΙ.Π.,
ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. για τα Τ.Ε.Ι..
4. Ο πρόεδρος της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µέσα σε µία εβδοµάδα από τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών
µελών, εκδίδει και δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των λοιπών εξωτερικών µελών του Συµβουλίου του ιδρύµατος. Η
επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και οργανώνει τη διαδικασία εκλογής των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου από τα
εσωτερικά µέλη, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που εφαρµόζονται αναλόγως. Τα
εσωτερικά και τα εξωτερικά µέλη εκλέγουν τον αναπληρωτή πρόεδρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου
8.
5. Η όλη διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου ολοκληρώνεται έως και τις 16.1.2012 και στη συνέχεια εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 14 του
άρθρου 8.
6. Ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συµβούλιο που συγκροτείται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία διατυπώνεται µετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώµη της Συγκλήτου, καθώς και ύστερα από γνώµη της ΑΔΙΠ, συνιστώνται οι
σχολές του ιδρύµατος κατά την έννοια του παρόντος νόµου. Με
το ίδιο προεδρικό διάταγµα καταργούνται οι υφιστάµενες κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σχολές, προβλέπεται η ταυτόχρονη µετατροπή των υφιστάµενων τµηµάτων σε προγράµµατα σπουδών των νέων σχολών, καταργούνται οι τοµείς των
τµηµάτων που µετατρέπονται µε εξαίρεση τα Γενικά Τµήµατα,
όπου υπάρχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την ανάθεση της υλοποίησής των προγραµµάτων σπουδών σε τµήµατα κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού,
την κατανοµή του πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβα-
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νοµένου του προσωπικού των Γενικών Τµηµάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων και των
φοιτητών στις σχολές, ο τρόπος συγκρότησης των πρώτων γενικών συνελεύσεων των σχολών και των συνελεύσεων των τµηµάτων, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη µετάβαση στο νέο
καθεστώς και την οµαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου και
της φοίτησης των φοιτητών. Από τη συγκρότηση των σχολών και
των τµηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι
πρόεδροι των τµηµάτων που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις
ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τµηµάτων έως τη λήξη της
θητείας τους. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, οι γνώµες των Συµβουλίων των ιδρυµάτων και της ΑΔΙΠ υποβάλλονται
έως τις 30.4.2012. Αν οι γνώµες των Συµβουλίων και της ΑΔΙΠ
δεν υποβληθούν µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εφαρµόζεται η
παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
8. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκλογής των νέων κοσµητόρων ή
διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται
από τους διευθυντές των τµηµάτων. Από την εκλογή των νέων
κοσµητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι. και έως την έκδοση του
Οργανισµού του ιδρύµατος και τη συγκρότηση της Συγκλήτου ή
της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
και του Οργανισµού, η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τον πρύτανη ή τον πρόεδρο Τ.Ε.Ι., τους κοσµήτορες
ή διευθυντές των σχολών Τ.Ε.Ι., τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθµίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών
φοιτητών ή σπουδαστών, έναν των µεταπτυχιακών φοιτητών ή
σπουδαστών και έναν των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού
που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29. ‘Εως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 29, οι εκπρόσωποι των κατηγοριών προσωπικού που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό εκλέγονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών ή σπουδαστών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου
υπάρχουν, εκλέγονται ταυτόχρονα µε τον εκπρόσωπό τους στο
Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8. Η Σύγκλητος που συγκροτείται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο αναλαµβάνει
καθήκοντα το αργότερο έως την 1.9.2012.
9. Τα Συµβούλια των ιδρυµάτων υποβάλλουν στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τις προτάσεις
τους για την έγκριση των Οργανισµών τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 5, έως τις 31.12.2012.
10. Το Συµβούλιο που συγκροτείται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο εκκινεί από την 1.2.2012 τη διαδικασία εκλογής νέου πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου
έχουν και οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευσή του πρυτάνεις
και αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι.. Οι θητείες
όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις, λήγουν στις
31.8.2012, οπότε και αναλαµβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις ή
πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
11. Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους πρυτάνεις ή
τους προέδρους Τ.Ε.Ι. οι οποίοι θα εκλεγούν σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, οι εν ενεργεία πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι., καθώς και το πρυτανικό
συµβούλιο ή το συµβούλιο Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου διατάξεις.
12. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες της προηγούµενης
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παραγράφου, από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηµατοδότηση του ιδρύµατος.
Άρθρο 77
Μέλη Δ.Ε.Π.
1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι βαθµίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή
των µελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Πανεπιστηµίων, αντιστοιχούν στις βαθµίδες του καθηγητή πρώτης βαθµίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις µελών Δ.Ε.Π.
για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011,
καθώς και οι διαδικασίες µετάκλησης που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, µετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του
τοµέα ή του τµήµατος, νοείται ο κοσµήτορας.
3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών
οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή υποβάλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, µετά την 1.7.2011,
διέπονται έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού του ιδρύµατος
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις
που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης,
για τα οποία εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, τα
θέµατα που ρυθµίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό
Κανονισµό ρυθµίζονται προσωρινά µε απόφαση της Συγκλήτου,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, για το χρονικό διάστηµα έως την
κατάρτιση των µητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα
εξωτερικά µέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων που τηρείται από την ΑΔΙΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 70.
4. α) Οι µόνιµοι επίκουροι καθηγητές πανεπιστηµίων, που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν κατ’
εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή
τους στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για
την εξέλιξη των µόνιµων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν την εξέλιξή τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη µεταξύ τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται
αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν. Οι µόνιµοι επίκουροι
καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη,
αξιολογούνται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.
β) Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή εξέλιξη
στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τριετίας από
τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη
διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής
τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά
τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θη-
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τείας τους.
γ) Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διορίζονται για τετραετή θητεία και
µετά το πέρας της υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας
τους ή, κατ’ εξαίρεση, εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα µε τις προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για
την ανανέωση ή την εξέλιξή τους αποχωρούν από το ίδρυµα.
5. α) Οι µόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου διατηρούν τις θέσεις τους µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι
θέσεις αυτές καταργούνται.
β) Οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου µπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές
έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την
πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυµα.
γ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε τετραετή θητεία και έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα να
ζητήσουν µετά από τρία έτη από το διορισµό τους στη βαθµίδα
του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, παραµένουν στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή
έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους
και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
6. Το µόνιµο προσωπικό του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσεων, υπόκειται στην
αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 21.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 δεν εφαρµόζονται για τα µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οµοίως δεν εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις εκλογής για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
8. Για τη µετατροπή θέσης σε προσωποπαγή και την κατάληψή
της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όπου στις διατάξεις του παρόντος
νόµου προβλέπονται προσωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται µε τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει από τις θέσεις αυτές.
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επανέρχονται και
διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση του Οργανισµού κάθε
ιδρύµατος οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 123/1984
(Α’ 39),187/1996 (Α’ 145) και 390/1995 (Α’ 217), όπως αυτά κατά
περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.
Άρθρο 78
Μέλη Ε.Π.
1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι βαθµίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή
των µελών Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν στις βαθµίδες του καθηγητή πρώτης βαθµίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις µελών Ε.Π.
για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, ή έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Ε.Π. έως την 1.7.2011, συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων
αυτών, µετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους

16011

κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά
σε όργανα του τοµέα ή του τµήµατος, νοείται ο διευθυντής σχολής.
3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών
οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή υποβάλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, µετά την 1.7.2011,
διέπονται έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού του ιδρύµατος
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις
που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης,
για τα οποία εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, τα
θέµατα που ρυθµίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό
Κανονισµό ρυθµίζονται προσωρινά µε απόφαση της Συνέλευσης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, για το χρονικό διάστηµα έως την κατάρτιση των
µητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά µέλη
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων που
τηρεί η ΑΔΙΠ, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70.
4. Για τους αναπληρωτές καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες
διατάξεις. Μετά την έκδοση του Οργανισµού του ιδρύµατος ή
του πρότυπου Οργανισµού, οι καθηγητές αυτοί συµµετέχουν στα
όργανα διοίκησης, ψηφίζουν για την ανάδειξή τους και αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, του Οργανισµού και του Εσωτερισµού Κανονισµού του Ιδρύµατος.
5. α) Οι µόνιµοι επίκουροι καθηγητές των Τ.Ε.Ι., που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν κατ’
εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή
τους στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για
τους µόνιµους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν τακτική
θέση και τους επίκουρους µε θητεία καθηγητές που υπηρετούν
ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της
παραγράφου 4 του προηγούµενου άρθρου, αντίστοιχα. Οι µόνιµοι επίκουροι καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για
εξέλιξη, αξιολογούνται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 21.
β) Για τους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, έχουν
εφαρµογή οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις. Αν µέχρι την 31.12.2016 οι καθηγητές αυτοί αποκτήσουν τα απαιτούµενα προσόντα µπορούν να εξελιχθούν σε
θέση τακτικού επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή. Σε διαφορετική περίπτωση παραµένουν στην προσωποπαγή θέση που κατέχουν.
6. α) Οι µόνιµοι καθηγητές εφαρµογών που έχουν διδακτορικό
δίπλωµα µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους στη
βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, µε τις προϋποθέσεις και τις
προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, διατηρώντας τη µονιµότητά τους στη βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την
εξέλιξή τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων καθηγητών εφαρµογών, τις οποίες
και καταλαµβάνουν.
β) Οι θέσεις των µόνιµων καθηγητών εφαρµογών χωρίς διδακτορικό δίπλωµα που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς
θέσεις µόνιµων καθηγητών εφαρµογών τις οποίες και καταλαµβάνουν. Οι κάτοχοί τους µπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα µέχρι 31.12.2016, να ζητήσουν την εξέλιξή τους
στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές, διατηρώντας τη µονιµότητά τους στη βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε τις
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διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και
3. Για τη διευκόλυνση στην απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος µπορεί να τους χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ειδική επιστηµονική άδεια, διάρκειας έως δύο ετών.
γ) Οι καθηγητές εφαρµογών που υπηρετούν µε θητεία ή έχουν
εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µονιµοποίηση ή εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόµιµα
προσόντα για την επόµενη βαθµίδα, µε τις προϋποθέσεις και τις
προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής τους, οι
θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων καθηγητών εφαρµογών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή
διατηρώντας τη µονιµότητά τους στη βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους και
εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν
από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θητείας τους.
δ) Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρµογών µετά τη µονιµοποίησή τους, διατηρούν τη µονιµότητα και στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον εξελιχθούν.
7. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 εφαρµόζονται και για τους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής
Αγωγής που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρµογών κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, οι οποίοι διατηρούν τη θέση τους έως τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του προηγούµενου
άρθρου εφαρµόζονται και για το Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.
3404/2005 (A’ 260) διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 79
Λοιπές κατηγορίες προσωπικού
1. Υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
βοηθοί, επιµελητές και επιστηµονικοί συνεργάτες των Πανεπιστηµίων, διατηρούν τις θέσεις τους και ασκούν τα ίδια καθήκοντα
έως τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
2. Οι γραµµατείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους ή των
οποίων εκκρεµεί η διαδικασία επιλογής τους κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, εξαντλούν τη θητεία για την οποία εκλέγονται, η οποία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του πρύτανη,
ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραµµατέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αν δεν
έχει εκλεγεί γραµµατέας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ή αν λήξει η θητεία του γραµµατέα που υπηρετεί χωρίς
να παραταθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραµµατέα µπορεί να ανατίθενται προσωρινά, µε την ίδια
διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάµενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος έως
την εκλογή του νέου γραµµατέα.
3. Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29:
α) Οι θέσεις µελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων των κλάδων Ι και ΙΙ
µετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που
προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα.
β) Οι θέσεις των µελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.)
των Τ.Ε.Ι. µετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που
προβλέπονται στο άρθρο 29 και
γ) Οι θέσεις των µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων και του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. µετατρέπονται σε θέσεις της κα-

τηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.
δ) Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του Οργανισµού
του ιδρύµατος, οι υπηρετούντες στο ίδρυµα µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την
ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο
29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό
αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της
κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία
αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσµήτορα, και σχετική πράξη που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του Οργανισµού
του ιδρύµατος, οι υπηρετούντες στο ίδρυµα στην κατηγορία
Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για
το διορισµό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε
απόφαση της κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται
από τον κοσµήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Όσοι υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της
περίπτωσης γ’ του Κεφαλαίου Δ’ του άρθρου 38 του ν. 1404/1983
διατηρούν τις θέσεις τους έως τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.
Άρθρο 80
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις
1. Έως τη συγκρότηση των Συµβουλίων των Α.Ε.Ι. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η γνώµη που απαιτείται για
την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, παρέχεται από τη Σύγκλητο ή
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, τέσσερα
ή τρία από τα εσωτερικά και τρία ή δύο από τα εξωτερικά µέλη
των δεκαπενταµελών ή ενδεκαµελών Συµβουλίων των Α.Ε.Ι., αντίστοιχα, πλην του προέδρου και του αναπληρωτή του προέδρου,
διορίζονται για θητεία δύο ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγµατοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή τους.
3. Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν τα
όργανα της διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.
4.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3391/2005 (Α’240)
που δεν καταργούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 81 και οι
οποίες ρυθµίζουν ιδίως την αποστολή, τη διαδικασία επιλογής
φοιτητών, τη γλώσσα διδασκαλίας και την οικονοµική συµµετοχή
των φοιτητών για την παρακολούθηση των προγραµµάτων σπουδών, οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν και για το Διεθνές
Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2552/1997 (Α’ 266)
που δεν καταργούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 81 και ρυθµίζουν ιδίως την έδρα, την αποστολή, τη λειτουργική διάρθρωση,
την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το θεσµό και τα προσόντα του συνεργαζόµενου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον
τρόπο επιλογής του, τους απονεµόµενους τίτλους σπουδών,
καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών σε προγράµµατα σπουδών και την οικονοµική συµµετοχή
τους για την παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών, οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.). Όπου στις διατάξεις του ν. 2552/1997
αναφέρεται ο ακαδηµαϊκός υπεύθυνος, από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου νοείται ο διευθυντής προγράµµατος σπουδών.
5. α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού κάθε ιδρύµατος ή την
έκδοση του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να
εφαρµόζονται για το ίδρυµα αυτό οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις που αφορούν τα πειθαρχικά
αδικήµατα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών
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συµβουλίων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην των
καθηγητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινικές
και τα µουσεία και την υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών. Για
την εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, από
τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά σε
τµήµα ή τοµέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τµήµατος ή του τοµέα νοείται η κοσµητεία της σχολής.
β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρµογή των διατάξεων που
αφορούν τα πειθαρχικά αδικήµατα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε
αντιπρυτάνεις και µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές
πρύτανη και οι καθηγητές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε
Ε.Ε.ΔΙ.Π. νοείται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.ΔΙ.Π.), όπου αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοικητικό
Συµβούλιο ή το Συµβούλιο τµήµατος νοείται η κοσµητεία σχολής.
γ) Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, όπου στις διατάξεις που δεν καταργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά θέµατα των καθηγητών, γίνεται αναφορά σε
πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτανης.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) και
του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) εφαρµόζονται στα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισµών τους.
7. Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακαδηµαϊκό
έτος 2012-2013. Έως τότε εφαρµόζονται οι κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν
εφαρµόζεται για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν θεµελιώσει δικαίωµα εκπαιδευτικής άδειας σύµφωνα µε τις κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ισχύουσες διατάξεις.
9. α) Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του
διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη
του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών
προσαυξανόµενης κατά δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Οργανισµό του ιδρύµατος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, όσοι
φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους
2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του αριθµού
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε
το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη
φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 20142015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας µικρότερης από
αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν
απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε το διπλάσιο αριθµό εξαµήνων
από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγγραφη
αίτησή τους στη γραµµατεία της οικείας σχολής, τις σπουδές
τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, και πάντως
όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην
παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των
σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
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ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη από τον κοσµήτορα της οικείας σχολής, µε
την οποία βεβαιώνονται και τα µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής
έχει εξεταστεί επιτυχώς.
10. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα σε φοιτητές:
αα) που παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη
δεύτερου πτυχίου και
ββ) για µαθήµατα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για
τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραµµα.
11. α) Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών
σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα υφιστάµενα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’ 148), όπως
ισχύει. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσµητεία.
β) Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου µόνου της
75548/Β7/2010 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων (Β’1032) υπάγονται και όλα τα
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι..
12. α) Το αργότερο µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, ορίζεται ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.. Το αργότερο
µέσα σε τρεις µήνες από τον ορισµό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Με τη
συγκρότηση του Συµβουλίου παύει η θητεία των µελών της Ολοµέλειας της Α.ΔΙ.Π. κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος
νόµου, για τον ορισµό των µελών των επιτροπών αξιολόγησης
των υποψηφίων µελών του Συµβουλίου δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου.
β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, τα µισά
από τα µέλη του Συµβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία
τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγµατοποιείται στην
πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα µισά από τα µέλη για θητεία
έξι ετών.
γ) Εκκρεµείς διαδικασίες αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ίδιου νόµου. Για τις σχολές και τα τµήµατα των Α.Ε.Ι., για τα
οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει κινηθεί
η διαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3374/2005, η διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου. Με την ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων όλων των ακαδηµαϊκών µονάδων παύει η διαδικασία αξιολόγησης µε βάση τις διατάξεις του ν. 3374/2005. Για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η
Ολοµέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Συµβουλίου της
Α.ΔΙ.Π. νοείται το Συµβούλιο αυτό.
δ) Τα προγράµµατα σπουδών που παρέχονται από τµήµατα
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύµφωνα µε το επόµενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της
ποιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου αρχίζει σε
κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δηµόσια πρόσκληση της Αρχής
και αίτηση του οικείου ιδρύµατος, µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,
καθώς και µετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., µε βάση τις κοινές αρχές και
κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
και της Αρχής.
ε) Μέχρι την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
3374/2005 που αφορούν τη ΜΟ.ΔΙ.Π..
13. Το χρονικό διάστηµα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα
διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της ανώτατης διάρκειας
άσκησης καθηκόντων σε όργανα της Α.ΔΙ.Π., όπου προβλέπεται
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

16014

14. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που
ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992
και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δηµοσίευση των Οργανισµών των οικείων ιδρυµάτων. Έως την κατάργησή τους
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυµάτων,
που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
µε απόφαση του Συµβουλίου ή των Συµβουλίων των οικείων ιδρυµάτων.
15. Τα ειδικά νοµικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του
ν. 1268/1982 και
της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α’ 124),
καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δηµοσίευση
των Οργανισµών του οικείων ιδρυµάτων. Έως την κατάργησή
τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα µε απόφαση των Συµβουλίων των οικείων ιδρυµάτων.
16. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται
στις δύο προηγούµενες παραγράφους, το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση, σύµφωνα µε το νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα,
υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των απορροφούµενων νοµικών προσώπων και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική
διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούµενων νοµικών προσώπων
συνεχίζονται από το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58
χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούµενα νοµικά
πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούµενα νοµικά πρόσωπα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο Ν.Π.Ι.Δ. που
προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και
ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούµενων νοµικών προσώπων, µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και
κληροδοσιών. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια
σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και
αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συµβούλιο του
Ν.Π.Ι.Δ, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του Ν.Π.Ι.Δ.. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του πρύτανη του οικείου
ιδρύµατος. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά
εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου
υποθηκοφυλακείου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού
συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 58 ρυθµίζεται κάθε άλλο
θέµα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη µεταφορά και ένταξη
του προσωπικού.
17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών, από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
όπου γίνεται αναφορά σε τµήµα νοείται η σχολή και όπου αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συµβούλιο νοούνται ο αρµόδιος
αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η
Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
β) Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της πα-
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ραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συµβούλιο του οικείου ιδρύµατος
αποφασίζει για την ανάθεση ή µη της διαχείρισης του συνόλου
των κονδυλίων έρευνας στο οικείο Ν.Π.Ι.Δ. και την κατάργηση
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κατάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το µε κάθε σχέση εργασίας
προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. µετακινείται σε άλλες οργανικές µονάδες του ιδρύµατος. Το προσωπικό αυτό µπορεί, µε αίτησή του,
να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώµη του
υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου του ιδρύµατος.
γ) Έως την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο
58 οι αµοιβές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
23 εισπράττονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..
18. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) καταργούνται από την ίδρυση σχολής δια βίου µάθησης στο οικείο
ίδρυµα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Από την κατάργησή τους, το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυτών µετακινείται στη σχολή δια βίου µάθησης.
19. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι την έκδοση του Οργανισµού κάθε ιδρύµατος, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστηµονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών
Συνεργατών των Τ.Ε.Ι. που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις 14 και 18 ώρες εβδοµαδιαίως, αντίστοιχα. Από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
ίδιου άρθρου καταργείται.
20. Τέσσερα έτη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η συγκρότηση οµάδας
εµπειρογνωµόνων µε διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των
αλλαγών του παρόντος νόµου και τη σύσταση προτάσεων για
τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων συντάσσει έκθεση µέσα σε έξι µήνες από τη συγκρότησή της και
την υποβάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της οµάδας η
ΑΔΙΠ συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου.
21. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ.
160/2008 έως την έκδοση των Οργανισµών ή του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι., όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο
Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
22.α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι κατά
το επόµενο άρθρο καταργούµενες διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προβλέπεται να ρυθµιστούν µε τον Οργανισµό κάθε
ιδρύµατος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται για κάθε ίδρυµα
µέχρι τη δηµοσίευση του Οργανισµού του.
β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, από τη δηµοσίευση του Οργανισµού κάθε ιδρύµατος δεν εφαρµόζονται για
το συγκεκριµένο ίδρυµα οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου διατάξεις για τα Α.Ε.Ι..
γ) Μέχρι τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού κάθε
ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6, τα προβλεπόµενα σε αυτόν
ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων, βάσει του
παρόντος νόµου, οργάνων του οικείου ιδρύµατος και, έως τη συγκρότησή τους, µε απόφαση του πρύτανη του ιδρύµατος.
23. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις» (Α’40) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος της παρ.8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002 (Α’311),
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 2 του Β’ Μέρους του ν. 3569/2007 (Α’122), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:».
Άρθρο 81
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76
έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου και,
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ιδίως:
1. ο ν. 5343/1932 (Α’ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123,
326, 327 και 329 έως και 333,
2. ο α.ν. 553/1968 (Α’ 210),
3. τα άρθρα 1, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 5 και 7 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 µε την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 µε τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1, τα άρθρα 18,
20, 21, 22, το άρθρο 23 µε εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 που καταργείται µόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι., και τα
άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 και 37 του ν. 1268/1982,
4. τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρθρου 4, τα
άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα
33, 34, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35, τα άρθρα 36 έως
και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),
5. η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α’ 23),
6. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1514/1985 (Α’ 13),
7. τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1674/1986 (Α’ 203),
8. τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1
και η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
1966/1991 (Α’ 147),
9. τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 µε την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 µε την εξαίρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, τα άρθρα 22 και 23, οι
παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25, καθώς και οι παράγραφοι,
8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α’
159),
10. το άρθρο 4 του ν. 2174/1993 (Α’ 210),
11. το στοιχείο α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.
2188/1994 (Α’ 18),
12. η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του
άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (Α’ 156),
13. τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του ν. 2454/1997 (Α’ 7),
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, µε την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ και
οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, τα
άρθρα 3 και 4, µε την εξαίρεση της παραγράφου 1 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 10 και 11, οι παράγραφοι 4, 5 και 7 έως και 18 του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1,
3 και 4 του άρθρου 6, τα άρθρα 7 και 8, καθώς και το άρθρο 9,
µε την εξαίρεση της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του ν. 2552/1997
(Α’ 266). Οι λοιπές περιπτώσεις αναριθµούνται αναλόγως.
15. τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του
ν. 2517/1997 (Α’ 160),
16. τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 2530/ 1997 (Α’ 218),
17. η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρθρου 1 του ν.
2621/1998 (Α’ 136),
18. τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2752/1999 (Α’ 248),
19. η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο
καταργείται από τη δηµοσίευση του π.δ. της παραγράφου 6 του
άρθρου 29 του παρόντος νόµου, η περίπτωση α’ της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, µε την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ’
του άρθρου 15, η οποία καταργείται από τη δηµοσίευση της
υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του
παρόντος νόµου, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου
16 του ν. 2817/2000 (Α’78),
20. η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2
του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α’ 114),
21. οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του άρθρου
3 του ν. 3027/2002 (Α’ 152),
22. τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), από την
ίδρυση στο οικείο ίδρυµα της σχολής δια βίου µάθησης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου,
23. η παράγραφος 4 µε εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12
του ν. 3374/2005 (Α’ 189), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2,
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το άρθρο 3, µε την εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4, οι παράγραφοι 2, 3 και 7, µε την
εξαίρεση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1
έως 3, 7 και 8 του άρθρου 6, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 και
το άρθρο 8 του ν. 3391/2005 (Α’ 240),
24. η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α’ 260),
25. η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2
του άρθρου 2, η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5 έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21,
η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου
23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24, καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
26. τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 3685/2008 (Α’ 148), µε την
εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,
27. τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21, 23, 24 και
25 του ν. 3794/2009 (Α’ 156),
28. οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του
ν.
3848/2010 (Α’ 71), ενώ κατ’ εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρου 34 διατηρείται σε ισχύ µόνο για την εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010,
29. το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
30. το π.δ. 275/1983 (Α’ 103),
31. το π.δ. 327/1983 (Α’ 117),
32. το Κεφάλαιο β’ του π.δ. 387/1983 (Α’ 141),
33. το π.δ. 388/1983 (Α’ 141),
34. το π.δ. 389/1983 (Α’ 141),
35. το π.δ. 459/1983 (Α’ 175),
36. το π.δ. 473/1983 (Α’ 181),
37. το π.δ. 509/1983 (Α’ 195),
38. το π.δ. 31/1984 (Α’ 8),
39. το π.δ. 123/1984 (Α’ 39),
40. το π.δ. 411/1984 (Α’ 142),
41. το π.δ. 567/1984 (Α’ 204),
42. το π.δ. 265/1985 (Α’ 99), το οποίο καταργείται από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ’ της παρ.
1 του άρθρου 53,
43. το π.δ. 327/1985 (Α’ 115),
44. το π.δ. 46/1989 (Α’ 21),
45. το π.δ. 380/1989 (Α’ 167),
46. το π.δ. 444/1993 (Α’ 184),
47. το π.δ. 124/1994 (Α’ 91),
48. το π.δ. 390/1995 (Α’ 217),
49. το π.δ. 187/1996 (Α’ 145),
50. το π.δ. 227/1996 (Α’ 174),
51. το π.δ. 163/2002 (Α’ 149),
52. το π.δ. 35/2003 (Α’ 36),
53. το π.δ. 45/2003 (Α’ 46).
54. το π.δ. 212/2004 (Α’ 190),
55. το π.δ. 34/2005 (Α’ 52),
56. το π.δ. 36/2007 (Α’ 32),
57. το π.δ. 226/2007 (Α’ 255),
58. το π.δ. 160/2008 (Α’ 220), µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7,
και τα άρθρα 22 έως και 28, και
59. το π.δ. 178/2009 (Α’ 208).
Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
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του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων
συµβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/
2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 25-8-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής.
Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές, σας ενηµερώνω ότι από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
Από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς ορίζεται ειδική
αγορήτρια η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Λίτσα ΑµµανατίδουΠασχαλίδου.
Από τους παρόντες εισηγητές, το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πού είναι οι εισηγητές; Δεν θα ακούσουµε τους εισηγητές πρώτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει γίνει ξανά, κύριοι
συνάδελφοι. Ξεκινάµε µε τους παρόντες και στην πορεία θα έρθουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει µια µικρή καθυστέρηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να απολέσουν το δικαίωµά τους,
κυρία Πρόεδρε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ανεβλήθη µια ερώτηση, κυρία
Πρόεδρε και γι’ αυτό έγινε αυτό. Και το λέω για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η έναρξη της συνεδρίασης είναι η
έκτη απογευµατινή!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριοι συνάδελφοι, µη
συζητάτε µεταξύ σας.
Κατ’ αρχάς, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, µήπως είναι καλύτερα να κάνετε την τοποθέτησή σας, όταν έρθουν και οι υπόλοιποι εισηγητές;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα ξεκινήσουµε, λοιπόν, µε τον κ. Παπακωνσταντίνου και θα συνεχίσουµε µε όσους
είναι παρόντες. Πιστεύω ότι στην πορεία θα έρθουν και οι άλλοι.
Αυτό έχει γίνει ξανά.
Κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όσον αφορά το συζητούµενο σχέδιο νόµου για τη σύσταση
ενιαίας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για τις δηµόσιες συµβάσεις, χρειάζεται να σηµειώσουµε κατ’ αρχάς ότι έρχεται σε µια
συγκεκριµένη πολιτική περίοδο, σε µια περίοδο πλάι και µαζί µε
τα άµεσα χρηµατοδοτικά πακέτα προς τους τραπεζίτες και τους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
Διευρύνεται και επεκτείνεται ραγδαία το αντικείµενο και το περιεχόµενο των δηµοσίων συµβάσεων. Συνολικά όλο αυτό το αντικείµενο έχει το χαρακτήρα κρατικών παραγγελιών προς τους
επιχειρηµατικούς οµίλους. Το ίδιο το περιεχόµενο των δηµόσιων
συµβάσεων, που όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση,
αφορά µεγάλη γκάµα ζητηµάτων, περιλαµβάνει την εκτέλεση
έργων, την προµήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την παραχώρηση υποδοµών, τις µελέτες έργων, υπηρεσιών, υποδοµών,
συµφωνίες-πλαίσιο και δυναµικά συστήµατα αγορών. Μας διευκολύνει, γιατί µπορεί να αναδείξει ποιο είναι το συγκεκριµένο περιεχόµενο του δηµοσίου συµφέροντος, για το οποίο επαίρονται
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οι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και οι βοηθοί τους, δηλαδή το να
µοιράζεται µε ισότιµο τρόπο η πίτα του κοινωνικού πλούτου µεταξύ των µεγιστάνων του κεφαλαίου.
Την κατεύθυνση αυτήν τη συµµερίζονται και την υποστηρίζουν
µε κάλπικα αντιεπιστηµονικά, ταξικά, ιδιοτελή ιδεολογήµατα
τόσο οι κρατιστές όσο και οι αντικρατιστές, οι φιλελεύθεροι και
οι αντινεοφιλελεύθεροι, οι δεξιοί και οι σοσιαλδηµοκράτες, οι
αριστεροί και οι αριστερούληδες ευρωπαϊστές, οι δηµοσιολόγοι,
οι οικονοµολόγοι και οι πολιτικοί.
Από αυτήν την άποψη, το σχέδιο νόµου προσφέρει πολλά στο
να αναδειχθεί η φύση και ο χαρακτήρας της κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικότητας που αξιώνει και εν πολλοίς επιτυγχάνει να νοµοθετούνται στο πρόσωπο των παραµάγαζων του Ινστιτούτου
Οικονοµικών, Βιοµηχανικών Ερευνών, του Συνδέσµου Βιοµηχάνων, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας κ.ο.κ..
Ας δούµε τι αξιώνουν και τι επιτυγχάνουν εν πολλοίς αυτοί οι
κύριοι. Πρώτον, φρέσκα δάνεια για τους µεγιστάνες, νέα αφορολόγητα ορόσηµα, φθηνό και πάµφθηνο εργατικό και τεχνικό
προσωπικό και τελευταία ζώνες ειδικού µισθολογικού και φορολογικού καθεστώτος. Αποκαλύπτεται το πόσο κουρελιασµένη
είναι η σηµαία της ανταγωνιστικότητας, καθώς και το πόσο ψευδεπίγραφη είναι η διακήρυξη του φιλικού περιβάλλοντος προς
τους επενδυτές.
Σηµειώνουµε, λοιπόν, ότι ανταγωνιστικότητα σηµαίνει ελαττούµενο και ελαττωµένο µέχρι τα τάρταρα κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος και υπηρεσίας. Θα περάσουµε ακριβώς από
τους λεγόµενους «µισθούς Βουλγαρίας» ή «µισθούς Κίνας»
στους µισθούς της Ελλάδας και θα είναι σηµαιοφόροι αυτοί που
υποστηρίζουν και προωθούν αυτά τα µέτρα.
Ταυτόχρονα, λοιπόν, ανταγωνιστικότητα σηµαίνει εξουθένωση, παρεκτόπιση και οικονοµική εξόντωση των αυτοαπασχολούµενων, των βιοπαλαιστών, των µικρεµπόρων, των βιοτεχνών,
ακόµα και των µικρών και µεσαίων καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Το συζητούµενο σχέδιο νόµου και οι ρυθµίσεις του, η λογική
του, η φιλοσοφία του και τα κριτήριά του είναι µακριά από τις
ανάγκες και ξένα προς τις προσδοκίες, τα αγκοµαχητά, τα συµφέροντα, ακόµα και τις ανησυχίες του ελληνικού λαού συνολικά,
του εργαζόµενου λαού, δηλαδή της τάξης των εργατών, των αυτοαπασχολουµένων, των υπαλλήλων, των ανέργων, των µικρών
εµπόρων που καταστρέφονται, των βιοτεχνών, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των ξωµάχων του κάµπου.
Τα κριτήριά τους και οι ανάγκες του συζητούµενου νοµοσχεδίου είναι ασυµφιλίωτα µε τις ζωτικές ανάγκες τους για την ανάπτυξη του τόπου, για την ανάπτυξη της πραγµατικής Ελλάδας,
για τη λαϊκή ευηµερία.
Οι ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και η λογική
αυτών των ρυθµίσεων είναι κοντά στις προσδοκίες και συµµερίζεται σχεδόν µε τρυφερότητα τις ανησυχίες και, βεβαίως, τις
αξιώσεις των µεγιστάνων του κεφαλαίου και της αντιλαϊκής συντεχνίας των βαθύπλουτων, των µεγαλοµετόχων των επιχειρηµατικών οµίλων, των εκλεκτών, διακεκριµένων και εντίµων
µεταλοεπιχειρηµατιών.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει ένα θεµελιώδες ζήτηµα σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις: Ποιο είναι το αντισυµβαλλόµενο µέρος; Είναι
οι ανώνυµες εταιρείες και η γιγαντωµένη µορφή τους, τα µονοπώλια, µε τη σηµερινή διάρθρωση των επιχειρηµατικών οµίλων
και τις κοινοπραξίες τους.
Αυτοί οι κύριοι και αυτές οι κοινωνικές δυνάµεις αναπτύσσουν
επιχειρηµατική δραστηριότητα, δηλαδή κερδοσκοπική δραστηριότητα. Απ’ αυτό φαίνεται ανάγλυφα ότι οικονοµικός και αντικειµενικός νόµος της ύπαρξής τους είναι η αποκόµιση, ο
προσπορισµός του µέγιστου δυνατού κέρδους. Οι δυνάµεις
αυτές πραγµατώνουν την υποταγή, την υπαγωγή των κοινωνικών
αναγκών και αγαθών στις ζωτικές ανάγκες της κερδοφορίας
τους.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο υπό τον ηχηρό τίτλο της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής σηµατοδοτεί την προσαρµογή της νοµοθεσίας ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τη φάση του
οικονοµικού κύκλου στις ανάγκες και στα ζωτικά συµφέροντά τους
και σε νοµοθετικό και σε κανονιστικό και σε διοικητικό επίπεδο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Η προτεινόµενη διοικητική αρχή αναλαµβάνει το ρόλο του τροχονόµου, των κανόνων κίνησης και του ανταγωνισµού µεταξύ των
µεγιστάνων, των µαχαραγιάδων και των βασιλιάδων του κεφαλαίου, µε ισότιµο διαφανή τρόπο, για να µοιράζεται η πίτα µεταξύ
τους.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου είναι οι ρυθµίσεις που αφορούν τους νικητές στον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισµό.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, µε τη λεγόµενη προπτωχευτική διαδικασία, αφορά τις ρυθµίσεις για τους ηττηµένους
του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισµού, τις συγκριτικά µικρότερων διαστάσεων ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης.
Για µερικούς µπορεί αυτά τα πράγµατα να αντηχούν αφηρηµένα και θεωρητικά. Ας προσγειωθούµε, λοιπόν, στην εµπειρία
και των πρόσθετων δεκαπέντε χρόνων σε σχέση µε την εµπειρία
των δηµοσίων συµβάσεων.
Πρώτον, Εγνατία Οδός. Προϋπολογισµός έργου: Ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ. Στο 95% των πραγµατοποιηθεισών εργασιών πληρωµές 7 δισεκατοµµύρια ευρώ νόµιµα, συντονισµένα,
µε όλες τις θεσµικές διαδικασίες. Όµως όταν έβρεξε πριν από
εννέα µήνες, η Εγνατία Οδός ήταν κλειστή για τρεις µέρες, διότι
δεν είχαν προβλεφθεί έργα για την παροχέτευση όµβριων υδάτων.
Δεύτερον ζήτηµα, Αττική Οδός. Καθένα από τα 380 χιλιάδες
αυτοκίνητα ηµερησίως πληρώνει 2,8 ευρώ. Προϋπολογισµός
έργου: 250 εκατοµµύρια ευρώ. Τελικές πληρωµές 1.100.000.000
ευρώ. Απόσβεση των δαπανών σε τρία χρόνια.
Ο εκλεκτός επιχειρηµατικός όµιλος ανέλαβε για τριάντα τρία
χρόνια µε συντονισµένη, εναρµονισµένη, θεσµικά κατοχυρωµένη
διαδικασία και απόφαση της Βουλής και µε τις ψήφους της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλα έγιναν νόµιµα.
Τι κάνει ο κύριος «βασιλιάς» του επιχειρηµατικού οµίλου; Γίνεται απόσβεση στα πρώτα τρία χρόνια και µετά τα υπόλοιπα τριάντα χρόνια κάνει είσπραξη τοκοµεριδίων και µερισµάτων, που
φυσικά –χρειάζεται να το σηµειώσουµε- δεν τα µετράει καν ο
ίδιος, αλλά βάζει τους υπαλλήλους του να τα µετρούν.
Τρίτον, να πάµε στο αεροδρόµιο; Να πάµε στο µετρό; Να πάµε
στη γέφυρα Ρίο – Αντίρριο; Να πάµε στην ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.; Να
πάµε στην ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.; Να πάµε στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.;
Στους αυτοκινητόδροµους του ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.; Στην Ε 65; Κάποιος
θα αντιτείνει: Ναι, αλλά αυτοί οι κύριοι και οι κοινοπραξίες έβαλαν χρήµατα, έβαλαν κεφάλαια.
Ας γυρίσουµε στο παράδειγµα της Αττικής Οδού. Η κρατική
χρηµατοδότηση είναι 55%. Οι εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι 35%. Ο επιχειρηµατικός όµιλος έβαλε
9,5%. Όµως, προσέξτε. Με δάνεια από τράπεζες και εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου.
Τρίτο παράδειγµα, που βρίσκεται εν εξελίξει και είµαστε στην
περίοδο της διαβούλευσης. Ποιοι είναι οι σηµερινοί συνοµιλητές
υποψήφιοι αντισυµβαλλόµενοι για τις τέσσερις µονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας απορριµµάτων στο Λεκανοπέδιο, στην
Πελοπόννησο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης; Επενδύσεις 950
εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι οι γνωστές «ΗΛΕΚΤΡΟ Α.Ε.»,
«ΤΕΡΝΑ», «ΑΒΑΞ», «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», «ΒΕΟΛΙΝ», «MARFIN», «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» κ.ο.κ..
Οι ίδιοι γνωστοί είναι στις κοινοπραξίες. Τι επισηµαίνουν; Ότι
το προσδοκώµενο όφελος των 30 έως 55 ευρώ ανά τόνο διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριµµάτων είναι περιορισµένο
για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της επένδυσης τα επόµενα
χρόνια. Και τι ζητούν; Αναπροσαρµογή του ύψους της επένδυσης ώστε να διασφαλιστεί ένας προσπορισµός της τάξεως των
70 έως 90 ευρώ ανά τόνο.
Εµείς από αυτήν την άποψη, προκαταβολικά βάζουµε το ζήτηµα τού τι θα σηµατοδοτεί αυτή η διαδικασία, έστω και άρτια
διεξαγόµενη, για την εκτίναξη των δηµοτικών τελών για τις λαϊκές
οικογένειες.
Δείξαµε µερικά εκκωφαντικά περιστατικά και αυτά δεν έγιναν
µε ζαβολιές, αλλά έγιναν νόµιµα, µε βάση όλες τις θεσµικές διαδικασίες και συντονισµένα. Φαίνεται, λοιπόν, πόσο άγονη, επιδερµική, ρηχή και αποπροσανατολιστική για το λαό είναι η
προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και του συ-
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νεπικουρούντος ΛΑΟΣ. Είναι µια προσέγγιση που θέλει να παγιδέψει τη σκέψη, να αιχµαλωτίσει το συλλογισµό του λαού ότι
τάχα λείπει ο συντονισµός και η εποπτεία στη διεξαγωγή των δηµοσίων συµβάσεων. Ότι τάχα µε έναν θεσµό του τύπου της ανώτατης διοικητικής αρχής µπορούν να αντιµετωπιστούν –και πολύ
δε περισσότερο να λυθούν- τα νευραλγικά ζητήµατα των συνδέσεων και της συνύφανσης ανάµεσα στην κρατική διοικητική µηχανή και τους βασιλιάδες των επιχειρηµατικών οµίλων είτε είναι
κατ’ αρχήν µόνοι τους είτε σε ζεύξη µε ξένους.
Ποιος είναι ο αντίλογος; Ποια είναι η αντίθετη κατεύθυνση; Τον
αντίλογο και την αντίθετη κατεύθυνση τα προτείνει το ΚΚΕ. Την
κατεύθυνση αυτήν την προτείνουµε στον ελληνικό λαό, γιατί είναι
και θα είναι έργο του ελληνικού λαού η πάλη για την κυριάρχηση
αυτής της κατεύθυνσης. Είναι αντικείµενο της έκβασης της λαϊκής πάλης, της νικηφόρας λαϊκής συµµαχίας γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Πρώτον, είναι η δηµιουργία κρατικού φορέα σχεδιασµού, παραγωγής, εκτέλεσης δηµόσιων έργων, που θα πραγµατοποιήσει
τεράστια εξοικονόµηση πόρων γιατί θα έχει αφαιρεθεί ο θεµελιώδης παράγοντας της οικονοµικής επενδυτικής δραστηριότητας αυτών των κυρίων. Ναι, το κέρδος και το υπερκέρδος είναι ο
βασικός λόγος εκτίναξης του κόστους των δηµοσίων έργων, των
προµηθειών, των µελετών µε όλο το πλέγµα-πλαίσιο το νοµοθετηµένο και εν πολλοίς νοµοθετούµενο, µε εγγυοδοσίες δανείων,
φοροαπαλλαγών, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, εισφοροελαφρύνσεων και δεν έχει τέλος η σειρά αυτή.
Δεύτερο ζήτηµα. Κρατικός φορέας έρευνας, παραγωγής, σχεδιασµού διανοµής των φαρµάκων που θα πραγµατοποιήσει τεράστια εξοικονόµηση πόρων κοντά στο 50% της σηµερινής
δαπάνης. Κυρίως, όµως, µε µετατροπή του φαρµάκου σε αυτό
που πρέπει να είναι, σε κοινωνικό αγαθό, για δωρεάν παροχή του
φαρµάκου στους ασθενείς και τους ασφαλισµένους, εν αντιθέσει
και σε πλήρη αντιπαράθεση µε αυτό που συµβαίνει σήµερα. Και
ας το διατυπώσουµε έτσι, όπως το διατυπώνει κάποιος που γνωρίζει τα πράγµατα από κοντά, όπως τα διατυπώνει ο εκπρόσωπος
της πρώτης φαρµακευτικής εταιρείας, της µίας φαρµακευτικής
εταιρείας, που ελέγχει το 28% των κερδών στην αγορά του φαρµάκου, που σε ηµερήσια εφηµερίδα σηµειώνει «σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης ο χώρος του φαρµάκου είναι ένα ασφαλές
καταφύγιο για τους επενδυτές». Ο νοών νοείτω.
Σχετικά µε τους σκοπούς της ανεξάρτητης αρχής στεκόµαστε
στα πιο ακανθώδη ζητήµατα. Λέει η αιτιολογική έκθεση «σκοπός
της είναι η ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις
αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης». Στην καταχώρηση, όµως, του ηλεκτρονικού µητρώου των συµβάσεων εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν το βιοµηχανικό και εµπορικό
απόρρητο, οι διατάξεις απορρήτου σχετικά µε τη βιοµηχανική
ιδιοκτησία. Άρα δεν ισχύει η διαφάνεια.
Εποµένως η σηµαία της διαφάνειας είναι καλή σαν χρυσόσκονη εξαπάτησης, αλλά τρακάρει στο µεγάλο θεσµοθετηµένο
τείχος της ανωνυµίας των µετοχών, του απόρρητου της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και του εµπορικού µυστικού.
Να προχωρήσουµε και περαιτέρω στα ζητήµατα της διαπλοκής και της συνύφανσης; Δεύτερος σκοπός της ανεξάρτητης
αρχής είναι η δηµιουργία ανταγωνιστικής αγοράς στα ζητήµατα
–άκουσον, άκουσον- της εκτέλεσης έργου συµβάσεων παραχώρησης, προµήθειας αγαθών, υλικών και παροχής υπηρεσιών.
Ας προσέξει ο ελληνικός λαός, η ανταγωνιστική αγορά χωράει
µόνο τους βασιλιάδες, τους πρίγκιπες των φοροαπαλλαγών,
τους πασάδες των κρατικών χρηµατοδοτήσεων, τους έτοιµους
ιππότες του χρήµατος και τα άλλα παράσιτα του χρηµατιστικού
κεφαλαίου.
Άρα το όργανο αυτό που βαρύγδουπα ονοµάζεται «ανεξάρτητη διοικητική αρχή» είναι ένα όργανο κρατικό, γραφειοκρατικό
και βεβαίως φιλοκαπιταλιστικό. Είναι και τα δύο µαζί. Είναι η «εµφύτευση» ενός διοικητικού κρίκου ευρωενωσιακής κοπής «γιατί
δεν χρειάζεται βέβαια να υπάρχει απλώς εναρµόνιση µε την ευρωενωσιακή νοµοθεσία και πρακτική, αλλά πρέπει να είναι και η
προσήκουσα», σηµειώνει µε νόηµα και η αιτιολογική έκθεση.
Για το δεύτερο σκέλος, για τα θέµατα της προπτωχευτικής
διαδικασίας, είµαστε σε µία περίοδο όπου εξ αντικειµένου «ξε-
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τυλίγεται» αυτή η διαδικασία, αλλά αποτελεί στόχευση και των
κυρίαρχων κοινωνικών δυνάµεων και της κυβερνητικής πολιτικής
και των συνεπικουρούντων ζεύξεων της Νέας Δηµοκρατίας και
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Έχουµε µπροστά µας ένα
κύµα συγχωνεύσεων, εξαγορών, απορροφήσεων, κοινοπρακτικών σχηµάτων και µεταβίβασης επιχειρήσεων.
Για το ποια είναι η ουσία των βαρύγδουπων νοµοτεχνικών, δικηγορίστικων διατυπώσεων, σας αφιερώνω την εκτίµηση που
κάνει η αιτιολογική έκθεση: Είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή
να ξεκινήσει την επένδυσή του µε βάση µια υφιστάµενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα παρά να ξεκινήσει από το
µηδέν.
Με τις ρυθµίσεις αυτές εισάγεται λοιπόν η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Ποιος είναι ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας; Είναι οι εµπιστευτικές διαπραγµατεύσεις. Μ’ αυτές τις
διατάξεις ισχυροποιείται ο ρόλος του τραπεζιτικού κεφαλαίου
στις εξαγορές, συγχωνεύσεις, µεταβιβάσεις επιχειρήσεων και
αυτό είναι όλο το µυστικό για να γιγαντωθούν περαιτέρω ντόπιοι
ή και ξένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, µόνοι τους ή σε ζεύξη µε τους
ντόπιους. Σ’ αυτό το πνεύµα προσαρµόζονται οι δικαστικές λειτουργίες στις ανάγκες και στις στοχεύσεις των επιχειρηµατικών
οµίλων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλα αυτά αποκαλύπτουν ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι
ξένο µε τις προσδοκίες, τα αγκοµαχητά, τις ανησυχίες του εργαζόµενου ελληνικού λαού. Το καταψηφίζουµε στη φιλοσοφία
του, στα κριτήρια, στις ρυθµίσεις του.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα µου
επιτρέψετε να καταθέσω ορισµένες τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου οι οποίες προέκυψαν από την επεξεργασία του κειµένου
µετά το πέρας της συζήτησης στην επιτροπή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαµβάνονται στο κείµενο. Είναι τέσσερις συνολικά
τροποποιήσεις. Οι δύο εξ αυτών είναι νοµοτεχνικές και οι άλλες
δύο είναι βελτιωτικές.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικές παράµετροι που θα συµβάλουν στη διευκόλυνση του ξεπεράσµατος της
οικονοµικής κρίσης είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
η απλοποίηση της υφιστάµενης πολύπλοκης και δαιδαλώδους
νοµοθεσίας, η έµπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων, ο περιορισµός της άσκοπης και πολλές φορές αδιαφανούς σπατάλης δηµοσίων πόρων, µέτρα τα οποία παράλληλα θα συµβάλουν στην
υλοποίηση των ευρωπαϊκών συµφωνιών µας αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων, τις οποίες έχει ανάγκη αυτή τη στιγµή η
χώρα µας.
Δεν είναι επαρκής η εξυγίανση και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού χάρτη όπως αυτή προέκυψε ή θα προκύψει µε τη συγχώνευση των τραπεζών ALPHA BANK και EUROBANK, µία
εξέλιξη που φυσικά θα συµβάλει στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα αλλά και στην αλλαγή του κλίµατος για τη χώρα µας από
τους διεθνείς παράγοντες για να αλλάξει συνολικά η παραγωγική
δοµή και η αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας.
Αν και φαίνεται ότι σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει διαχειριστικά ζητήµατα, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην κριτική αυτή. Είναι ένα νοµοσχέδιο κοµβικής σηµασίας, στο πλαίσιο
της συνολικής προσπάθειας που συντελείται σε εθνικό επίπεδο
για την εκσυγχρονισµό και την επιτάχυνση των διαδικασιών που
διέπουν τις πολιτικές οικονοµικής διαχείρισης. Πρόκειται για µία
σειρά σπονδυλωτών παρεµβάσεων αντιµετώπισης των σύγχρονων συγκυριακών αλλά και δοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ζητήµατα τα οποία αν αντιµετωπιστούν
στη γένεσή τους, θα αλλάξουν ριζικά τον παραγωγικό «καµβά»
της χώρας µας.
Στο πλαίσιο αυτό µεταξύ των άλλων η αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση των δηµοσίων κονδυλίων, σε συνδυασµό µε την
απλοποίηση της σύµβασης των δηµοσίων συµβάσεων, θα διευκολύνει την επενδυτική κινητικότητα, τη συµµετοχή των µικροµεσαίων επενδύσεων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα
“σπάσει” τα γραφειοκρατικά “τείχη” του δηµοσίου, τα οποία πολλές φορές αποτελούν «δούρειο ίππο» της κακοδιαχείρισης και
σπατάλης των δηµοσίων πόρων.
Σε µια περίοδο όχι µιας απλής οικονοµικής κρίσης αλλά σε µια
περίοδο δοµικών αλλαγών η κάθε προσπάθεια δηµιουργίας νέων
καθαρών όρων λειτουργίας της αγοράς θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας και βιωσιµότητας των επιχειρήσεων όχι µε
έντεχνο τρόπο αλλά µε ουσιαστικές παρεµβάσεις στην αλλαγή
του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσής τους.
Οι δηµόσιες συµβάσεις σε µια χώρα όπου ο ιδιωτικός τοµέας
τροφοδοτείτο κυρίως από τη λειτουργία του ιδίου του ευρύτερου
τοµέα, αλλά και του κράτους, έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, αλλά και των παράπλευρων οικονοµιών
που δηµιουργούνταν από την υλοποίηση των έργων που προέκυπταν από τη διµερή σύµβαση. Γι’ αυτό η διασφάλιση ενιαίων
κανόνων στις δηµόσιες συµβάσεις ενιαίου πλαισίου ανακοίνωσης, διαβούλευσής τους, διαχείρισής τους, δεν αποτελούν µια
απλή και µόνο διαδικασία προσαρµογής στην εθνική νοµοθεσία
µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά µια διαδικασία εθνικής εξυγίανσης
του τρόπου διαδικασίας µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα.
Για το λόγο αυτόν ο σκοπός του νοµοσχεδίου στο πρώτο
τµήµα σχετικά µε τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια απλή και
µόνο προσπάθεια συντονισµού των επιµέρους διαχειριστικών µεθόδων των αρµοδίων δηµοσίων φορέων, αλλά ως µια διαρθρωτική παρέµβαση στην ενοποίηση των αρχών και των πρακτικών
των δηµοσίων συµβάσεων.
Οι συµβάσεις αυτές θα συµβάλουν στην υλοποίηση επενδύσεων στη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, στην ενίσχυση του
ανταγωνισµού, στη µείωση των δηµόσιων δαπανών από την πολυδιάσπαση των επιµέρους δηµοσίων συµβάσεων, στην προσβασιµότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στην κατάργηση των
στεγανών και των αθέµιτων πρακτικών, στην αλλαγή της εικόνας
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της χώρας µας στους διεθνείς εταίρους.
Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
και αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων µε τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ως
µιας ανεξάρτητης νοµοθετικά κατοχυρωµένης διοικητικής
αρχής. Φυσικά το επόµενο χρονικό διάστηµα, όπως ήδη γνωρίζετε, τίθεται στο τραπέζι των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
η νέα Πράσινη Βίβλος για τις δηµόσιες συµβάσεις. Βάσει αυτής
αναθεωρούνται οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις και σηµαίνει για
τη χώρα µας ότι έχοντας κατοχυρώσει και λειτουργήσει την Ενιαία Αρχή δηµοσίων συµβάσεων θα είναι πλέον εφικτή η διαχείριση µιας πιο ολοκληρωµένης κοινοτικής πολιτικής για τις
συµβάσεις αυτές, όπως φυσικά προκύψουν από τη διαβούλευση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχετικά µε το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, µε την τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα, η διαδικασία η οποία προτείνεται είναι σηµαντική και ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται µε
τονωτικές ενέσεις εξυγίανσής τους και ενίσχυση της ρευστότητας διά µέσου του τραπεζικού συστήµατος αλλά και των επενδυτικών δυνατοτήτων του.
Δύο είναι τα βασικά αποτελέσµατα της προτεινόµενης νοµοθετικής ρύθµισης.
Πρώτον είναι η συγκυριακή συµµαχία της παρέµβασης, διότι
θα αποτελέσει “σωσίβιο” κυρίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων σήµερα αντιµετωπίζουν προβλήµατα
ρευστότητας, βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της
µετέπειτα εµπλοκής τους στη διαδικασία της πτώχευσης.
Δεύτερον, είναι η διαρθρωτική και δοµική παρέµβασή της διότι
θα συµβάλει σηµαντικά στην προσπάθεια που συντελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δηµιουργία ενός ενωσιακού πλαισίου για
την αφερεγγυότητα και το πτωχευτικό δίκαιο. Είναι µια διαδικασία που θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά και θα µειώσει τις διακρίσεις και τους αποκλεισµούς µεταξύ των επιχειρήσεων των
διαφόρων κρατών µελών.
Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η χώρα µας δεν είναι η µόνη
χώρα όπου οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία ρύθµισης των κανόνων πτώχευσης. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολλές χώρες όπως Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σουηδία υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες όταν παύουν τη λειτουργία τους δεν επανέρχονται
διότι ούτε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ούτε και η ίδια η κοινωνία τους δείχνει πλέον εµπιστοσύνη.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την παγιωµένη κατάσταση
και να γίνει αρωγός επανάκαµψης των υπό πτώχευση επιχειρήσεων.
Βάσει του παρόντος σχεδίου εισάγεται για πρώτη φορά στη
χώρα µας µε ουσιαστικό τρόπο η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης µιας επιχείρησης και ενισχύεται η διάσωσή της πριν
επέλθει η περίοδος πτώχευσης που σηµαίνει και αυτόµατα την
απαξίωσή της. Δηµιουργείται ένας µηχανισµός αλλά και µία διαδικασία εξυγίανσης και διάσωσης.
Η διαδικασία διάσωσης προωθείται µε συλλογική δράση, µε
συµφωνία οφειλετών και δανειστών, ώστε να καταλήξουν σε µία
απευθείας συµφωνία, µε τη διασφάλιση, φυσικά, των δικαιωµάτων και των δύο µερών. Έτσι περιορίζεται το διάστηµα της αβεβαιότητας σε σχέση µε την επιβίωση ή µη της επιχείρησης,
αβεβαιότητα η οποία δεν αφορά µόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και
τους εργαζόµενους σε αυτή.
Τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόµενη αναµόρφωση, ειδικά στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία, είναι
σηµαντικά καθώς διασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια
την επιχείρηση, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις -προµηθευτές,
εµπορικοί αντιπρόσωποι- που συναλλάσσονται µε αυτή και που
εµπλέκονται στη διαδικασία της διαβούλευσης.
Δεύτερον, δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν
διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα, διότι καθ’ όλη τη
διαδικασία της διαβούλευσης συνεχίζει να παράγει.
Τρίτον, η διάσωση επιχειρήσεων µπορεί να βοηθήσει και στην
προσέλκυση επενδύσεων, αφού µπορεί να είναι ελκυστικότερο
στον επενδυτή να ξεκινήσει την επένδυσή του µε βάση µία υφι-
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στάµενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να διασωθεί
και να αναπτυχθεί παρά να ξεκινήσει εκ του µηδενός.
Αυτό το σηµείο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην πορεία ανάκαµψης της ίδιας µας της χώρας, αλλά και της λειτουργίας όλων των
διαρθρωτικών κεφαλαίων και αναπτυξιακών πόρων.
Τέταρτον, δεν µειώνονται οι συνθήκες ανταγωνισµού, καθώς
η επιχείρηση εξακολουθεί να παραµένει στην αγορά και δεν δηµιουργούνται µονοπωλιακές καταστάσεις.
Ωστόσο, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι σε αυτήν τη διαδικασία το κράτος και οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει
να λειτουργούν παράλληλα, µε συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές πολιτικές, τόσο ως προς τους οφειλέτες όσο και ως προς
τους πιστωτές, οι οποίοι θα εµπλακούν στο νέο ιδιωτικό επιχειρησιακό συµβόλαιο.
Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να τονιστεί ότι οι φορείς σύναψης δηµοσίων συµβάσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι οδηγίες
περί συµβάσεων δεν επιτρέπουν τις διακρίσεις σε βάρος επιχειρηµατιών που κηρύχθηκαν σε µη δόλια πτώχευση, κάτι άλλωστε
που έχει αποφασιστεί από το 2007 στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα.
Οι αρµόδιες αρχές από πλευράς τους πρέπει να είναι σε θέση
να διαθέτουν επαρκή χρηµατοδοτικά µέσα στις επιχειρήσεις, κυρίως στις µικροµεσαίες, ενώ οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει σταδιακά να αναθεωρήσουν την
επιφυλακτική τους στάση έναντι των επιχειρηµατιών που βρίσκονται σε προπτωχευτική διαδικασία.
Αναµφίβολα οι δράσεις του ΕΤΕΑΜ, η παροχή διευκολύνσεων
από τις τράπεζες, αλλά και το όλο πρόγραµµα των 500.000.000
ευρώ που εξήγγειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση
των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων, κινούνται προς
την κατεύθυνση αυτή, ενώ µε 22% που «τρέχει» το ΕΣΠΑ οι ενισχύσεις θα φτάσουν το 50% µε 60% και θα αφορούν τον εκσυγχρονισµό και την αγορά πρώτων υλών µεταξύ των άλλων.
Με την επιτάχυνση των εντάξεων έργων και την ενεργοποίηση
παγωµένων συµβάσεων δίνεται πλέον µία νέα ώθηση.
Στο σηµείο του δεύτερου τµήµατος –αν και θα µπω στα ζητήµατα των τροπολογιών στην κατ’ άρθρο συζήτηση- θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ, να επισηµάνω σχετικά µε τη ρύθµιση των θεµάτων εµπορικών µισθώσεων τα εξής:
Οι παρατηρήσεις και οι αλλαγές που κάνατε σε επίπεδο Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και
µάλιστα για τις µισθώσεις ακινήτων που στεγάζονται τουριστικές
επιχειρήσεις µε µισθωτή το δηµόσιο. Είναι, όµως, ανοικτό το ζήτηµα της εξωδικαστικής ρύθµισης των µισθωµάτων και η αναπροσαρµογή του µισθώµατος. Το αίτηµα να έχει παρέλθει η
διετία αντί του ενός έτους είναι λογικό και µάλιστα σε µία περίοδο που εντείνεται η υφεσιακή κρίση. Διαφορετικά θα δηµιουργηθεί µία πληθώρα αιτηµάτων σε ετήσια βάση όπου δεν θα
µπορούν να αντιµετωπιστούν από τις αρµόδιες περιφερειακές
αρχές.
Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει και η φιλική
επίλυση του ζητήµατος εάν έχει ζητηθεί εγγράφως από τους µισθωτές η αναπροσαρµογή του µισθώµατος από τους ιδιοκτήτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε νοµοθετική ρύθµιση που δηµιουργεί δοµικές αλλαγές στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του
δηµόσιου τοµέα, της οικονοµίας, της παραγωγικής διαδικασίας
θα γίνει αποδεκτή και θα κρίνεται συνεχώς από την αποτελεσµατικότητά της και το διαφανή τρόπο εφαρµογής της.
Η στατικότητα των ρυθµίσεων έχει δηµιουργήσει “λιµνάζοντα
νερά” όπου ευδοκιµεί η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και ο αθέµιτος ανταγωνισµός, βασικά στοιχεία της παθογένειας της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία καλούµαστε συθέµελα να αλλάξουµε.
Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, όπου θεωρούµε ότι είναι ένα βασικό νοµοσχέδιο, το οποίο θέτει τις βάσεις για αλλαγή του τρόπου
συνδιαλλαγής του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κων-
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σταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τόσο το ζήτηµα των δηµοσιών συµβάσεων,
όσο και το ζήτηµα του πτωχευτικού δικαίου είναι στο φως της
επικαιρότητας, στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης. Το
πρώτο θέµα, λόγω της διαφάνειας που πρέπει να υπάρχει και της
ανάγκης για εξοικονόµηση πόρων στο δηµόσιο. Το, δε, δεύτερο
θέµα, αυτό που αφορά το πτωχευτικό δίκαιο και πιο συγκεκριµένα την προπτωχευτική διαδικασία, λόγω της µεγάλης κρίσεως
που υπάρχει στην αγορά.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αµφιβολία ότι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, να θεσµοθετήσουµε ρυθµίσεις που να εξοικονοµήσουν
πόρους στο δηµόσιο και να εξαλείψουν ει δυνατόν τις αµφιβολίες
σε σχέση µε τη διαφάνεια. Αυτά όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις. Αλλά και να υιοθετήσουµε ρυθµίσεις που να διευκολύνουν τις συµφωνίες µεταξύ δανειστών και πιστωτών και να µη
φτάνουν οι εταιρείες συνεχώς στη διαδικασία της πτώχευσης.
Εάν µπορούν να σωθούν εταιρείες, το κράτος έχει την υποχρέωση να διευκολύνει το συµβιβασµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων.
Βεβαίως, ως προς το δεύτερο έχω να σηµειώσω ότι δεν είναι
µόνο ο τεχνικός λόγος, που επικαλείται η Κυβέρνηση, ο λόγος
για τον οποίο συζητούµε το νοµοσχέδιο, ότι δηλαδή πρέπει να
γίνουν βελτιώσεις στον πτωχευτικό κώδικα. Ο βασικός λόγος
είναι η µεγάλη κρίση, το γεγονός ότι η Ελλάδα πάει από το κακό
στο χειρότερο. Η Ιρλανδία έχει κατορθώσει να ξεκινήσει την πορεία ανάκαµψης της, είναι σε ελαφρά θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η Πορτογαλία αξιολογείται θετικά για το πρόγραµµά της
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο εµείς επιφυλάσσουµε συνέχεια αρνητικές εκπλήξεις στους εαυτούς µας. Μόνο εµείς
έχουµε κατορθώσει αυτά τα οποία κατορθώσατε, κύριε Υπουργέ,
τους τελευταίους µήνες η Ελλάδα να έχει πανευρωπαϊκό ρεκόρ
ανεργίας και πανευρωπαϊκό ρεκόρ ύφεσης.
Γι’ αυτό κουβεντιάζουµε σήµερα για τις πτωχεύσεις και για τη
βελτίωση της προπτωχευτικής διαδικασίας, διότι εάν δεν είχαµε
την ύφεση και την ανεργία, δεν θα χρειαζόταν να κάνουµε αυτήν
τη συζήτηση. Αυτό, για να µην ξεχνάµε την αφετηρία της σηµερινής κουβέντας.
Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στην ουσία της τεχνικής
πλευράς του νοµοσχεδίου, η προσέγγιση των δύο ζητηµάτων
από την Κυβέρνηση δεν είναι καταρχήν λάθος, ωστόσο όπως είπαµε και στην επιτροπή, στις µεν δηµόσιες συµβάσεις θα µπορούσαν να γίνουν πιο τολµηρές τοµές, ενώ στην προπτωχευτική
διαδικασία περιλαµβάνονται και κάποιες προτάσεις που δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την αποτελεσµατικότητά τους.
Για το λόγο αυτόν η Νέα Δηµοκρατία κατέθεσε τροπολογίες
στην επιτροπή. Καταθέσαµε συγκεκριµένα είκοσι τέσσερις τροπολογίες. Η Κυβέρνηση έκανε δεκτές αρκετές από αυτές, περίπου δέκα, ειδικά ως προς την προπτωχευτική διαδικασία.
Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαµε να ψηφίσουµε κατ’
αρχήν το νοµοσχέδιο αυτό. Ωστόσο, επιµένουµε στις παρατηρήσεις µας, γιατί τις καταθέσαµε χωρίς µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, θεωρώντας ότι βελτιώνουν την ουσία και τις διατάξεις,
φυσικά, από πλευράς νοµικής του νοµοσχεδίου. Άρα, κύριε
Υπουργέ, επανακαταθέτουµε τις παρατηρήσεις µας από αυτό το
Βήµα και σας καλούµε να τις ξαναδείτε σοβαρά.
Ως προς τη δηµιουργία ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων
συµβάσεων, η Νέα Δηµοκρατία είχε τοποθετηθεί και στο πλαίσιο
της προηγούµενης συνταγµατικής Αναθεώρησης υπέρ της δηµιουργίας µιας τέτοιας αρχής. Εκτός όµως από αυτό, είχε φροντίσει να εναρµονιστεί γρήγορα το ελληνικό δίκαιο ως προς τις
σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου για τις κρατικές προµήθειες και εισήγαγε το νέο κανονισµό προµηθειών που απλοποιούσε σηµαντικά τη διαδικασία των κρατικών προµηθειών.
Επίσης, είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για τις ηλεκτρονικές προµήθειες. Δράττοµαι, µάλιστα, της ευκαιρίας να σας καλέσω ξανά
να µας εξηγήσετε και στην Ολοµέλεια, τι επιτέλους έχει γίνει µε
αυτόν το διαγωνισµό, ο οποίος θεωρητικά έχει ολοκληρωθεί,
πρακτικά όµως δεν υπάρχει κάποιο αντίκρισµα. Δεν έχουµε
ακόµη ηλεκτρονικές προµήθειες. Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση;
Πώς σκέπτεστε να το αντιµετωπίσετε;
Κλείνω την παρένθεση για να έρθω ξανά στο νοµοσχέδιο και
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να σας πω ότι, αφού τα δύο µεγάλα κόµµατα συµφωνούν να γίνει
η αρχή για τις δηµόσιες συµβάσεις –υπάρχουν και κάποιοι που
δεν συµφωνούν, είναι σεβαστοί οι λόγοι- πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, ότι πρέπει να εγκαταλείψετε την αρχή της «ολίγον
εγκύου», διότι, µε αυτή την αρχή ήρθατε τουλάχιστον στην Επιτροπή. Δηλαδή και θεσπίζετε µεν την Ενιαία Αρχή για τις Δηµόσιες Συµβάσεις, αλλά δεν φροντίζετε από την άλλη πλευρά να
την ενισχύσετε µε τις αρµοδιότητες που θα έπρεπε να την ενισχύσετε. Βγείτε από το µέσον του ποταµού και αποφασίστε να
κάνετε µία ξεκάθαρη επιλογή. Στηρίξτε από τη αρχή αυτό, το
οποίο επιχειρείτε να κάνετε.
Εµείς, ξεκαθαρίσαµε στην επιτροπή τη θέση µας και την επαναλαµβάνω και εδώ: Θέλουµε µία πραγµατικά Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων που θα έχει ρόλο στο σχεδιασµό και τον
έλεγχο των αναγκών των φορέων, στα κριτήρια συγκρότησης
των επιτροπών αξιολόγησης και στην απλοποίηση της διαδικασίας των διαγωνισµών. Για το λόγο αυτό καταθέσαµε και συγκεκριµένες τροπολογίες.
Προτείναµε, για παράδειγµα, να δηµοσιεύεται από την αρχή
το Πρόγραµµα Προµηθειών, Υπηρεσιών και Έργων κάθε αναθέτουσας αρχής για να υπάρχει διαφάνεια στο διαδίκτυο, για να
υποχρεώνονται οι αρχές να εγκαταλείψουν τους αυτοσχεδιασµούς τους. Προτείναµε να δηµοσιεύονται ηλεκτρονικά από την
αρχή οι αποφάσεις σκοπιµότητας για τους διαγωνισµούς ή τις
απευθείας αναθέσεις, οι αποφάσεις κατά τα διάφορα στάδια των
διαγωνισµών αλλά και οι προτάσεις της αρχής κατά τη διαδικασία των δικαστικών διαδικασιών. Επίσης, προτείναµε –και το
θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό- να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο ορισµού των µελών των επιτροπών αξιολόγησης για να αποφεύγεται
η δηµιουργία συνθηκών καθεστωτισµού ή αδιαφάνειας. Συγκεκριµένα προτείναµε τα µέλη των επιτροπών να επιλέγονται µε
κλήρωση µέσα από µία δεξαµενή ανθρώπων που θα έχουν την
τεχνογνωσία και στην οποία κλήρωση θα µπορούσαν να συµπεριλαµβάνονται και υπάλληλοι των αναθετόντων φορέων. Να µην
είναι, όµως, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γι’ αυτόν το λόγο λέµε να υπάρχουν κριτήρια. Δεν θα τους ορίζει η επιτροπή, αλλά η επιτροπή
θα ορίζει τους κανόνες, έτσι ώστε η γυναίκα του Καίσαρα να µην
είναι µόνο τίµια αλλά και να φαίνεται.
Επίσης, σταθήκαµε στον τρόπο διορισµού της αρχής. Συµβαίνει κάτι παράξενο και θέλω να το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι.
Έχουµε πολλές και διάφορες ανεξάρτητες αρχές. Σε όλες αυτές
τις αρχές δεν έχουµε κατορθώσει –δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια εξαίρεση- να βρούµε δύο, στις οποίες ο τρόπος ορισµού να
είναι ο ίδιος. Παντού υπάρχει µία πρωτοτυπία και παντού υπάρχει
µία δικαιολογία γι’ αυτήν την πρωτοτυπία.
Εδώ ορίζουν οι Υπουργοί, αλλά πολλοί και διάφοροι Υπουργοί
µε ποσοστώσεις µεταξύ αυτών, τα µέλη της επιτροπής και εν συνεχεία έρχεται η Βουλή µε κάποια διαδικασία να επικυρώνει. Θα
θέλαµε πιο ενεργά έλεγχο και συµµετοχή της Βουλής στον ορισµό της αρχής και πάντως να µην απεικονίζεται και στο νόµο
αυτόν που σήµερα απεικονίζεται, δηλαδή, τα βιλαέτια των διάφορων Υπουργών.
Επίσης, προτείναµε όλα τα µέλη της αρχής να είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, γιατί έχουν πολλή δουλειά να
κάνουν, γι’ αυτό το λόγο. Αν έχετε µόνο τον Πρόεδρο, ο οποίος
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε µερικούς
µήνες θα µας φέρετε τροπολογίες µε τις οποίες θα µας ζητάτε
να τροποποιήσουµε αυτό στο οποίο σήµερα, µέχρι στιγµής τουλάχιστον επιµένετε, ότι, δηλαδή, φτάνει ένας Πρόεδρος πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και καµµιά δεκαπενταριά υπάλληλοι για να ασχοληθούν σοβαρά, κατά την Κυβέρνηση, µε το
ζήτηµα των προµηθειών.
Εν πάση περιπτώσει, από τα παραπάνω η Κυβέρνηση αποδέχτηκε εν µέρει την πρότασή µας για το µελλοντικό σχεδιασµό
των αναγκών των δηµοσίων φορέων και επιφυλάχθηκε ως προς
την πρότασή µας για πλήρη κα αποκλειστική απασχόληση των
µελών της επιτροπής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υιοθέτησε
τις προτάσεις µας σχετικά µε την ανάµειξη της επιτροπής στη
συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης.
Προς έκπληξή µου και περιµένω να το διορθώσετε, δεν δεχτήκατε τη δηµοσίευση στη βάση δεδοµένων της αρχής των απο-
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φάσεων των αναθετουσών αρχών για τη σκοπιµότητα των διαγωνισµών. Και λέω «προς έκπληξή µου» γιατί από τη µια δεν µπορείτε να µιλάτε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για το
Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εδώ να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Και επίσης, επιµένετε στην ιδιότυπη αυτή ρύθµιση για
τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής.
Ελπίζω τις προτάσεις αυτές να τις εξετάσετε εκ νέου. Δεν διεκδικούµε το αλάθητο, αλλά θέλω να πιστεύω πως οι περισσότεροι
συνάδελφοι στην Αίθουσα, ανεξαρτήτως κοµµάτων, καταλαβαίνουν πως οι προτάσεις αυτές είναι στη σφαίρα της κοινής λογικής και πρέπει να τις αντιµετωπίσετε σοβαρά. Αυτά ως προς το
πρώτο κεφάλαιο των δηµοσίων προµηθειών, που έχουµε και τις
περισσότερες, είναι οι αλήθεια, ενστάσεις.
Έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα, στο κεφάλαιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Η Νέα Δηµοκρατία το 2007 είχε
φέρει ένα σηµαντικό νόµο, τον καινούργιο πτωχευτικό κώδικα, ο
οποίος είχε χαιρετιστεί από την αγορά και είναι θετικό, όχι γιατί
τον ψηφίσαµε εµείς, αλλά γιατί ήταν σωστός ο νόµος, και δεν
τον αλλάζετε αυτόν το νόµο, κρατάτε τον κορµό του.
Έρχεστε και παρεµβαίνετε στο άρθρο 99, που είναι το παλιό
άρθρο 44, που αφορά στην προπτωχευτική διαδικασία και µε τα
άρθρα 12 έως 14 η Κυβέρνηση επιχειρεί την τροποποίηση του
έκτου κεφαλαίου του πτωχευτικού κώδικα, την αποκαλούµενη
διαδικασία συνδιαλλαγής, ένα στάδιο, δηλαδή, µε το οποίο επεχειρείτο η διάσωση επιχείρησης που βρίσκεται σε δυσκολία,
ώστε να µην κηρυχτεί σε πτώχευση.
Η πρακτική έδειξε ότι παρ’ ότι το άρθρο αυτό ήταν αποτύπωση
των διατάξεων του γαλλικού πτωχευτικού κώδικα, στην παρούσα
οικονοµική συγκυρία δεν λειτουργούσε όσο θετικά θα έπρεπε να
λειτουργεί. Άρα γι’ αυτόν το λόγο καλά κάνετε και φέρνετε βελτιωτικές διατάξεις. Για µας το κρίσιµο σηµείο ήταν η όποια πρόταση να εξασφαλίζει την ισορροπία ανάµεσα στην προστασία
των επιχειρήσεων που αντιµετώπιζαν ή αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και στην προστασία και στην ασφάλεια
των συναλλαγών, διότι από την άλλη πλευρά πρέπει όσοι επενδύουν στην Ελλάδα να είναι σίγουροι ότι το κράτος θα διασφαλίζει τις επενδύσεις τους και τα υγιώς νοούµενα επιχειρηµατικά
τους συµφέροντα.
Στο νοµοσχέδιο αυτό εισάγονται πιο ευέλικτες διαδικασίες συνεννόησης µε τους πιστωτές, δεσµεύονται από τη συµφωνία εξυγίανσης όλοι οι πιστωτές, ακόµα και αυτοί που δεν συναινούν και
αυτό είναι θετικό, διότι µέχρι τώρα µερικοί από τους πιστωτές
δεν συναινούσαν µεν, αλλά επωφελούνταν των όποιων διατάξεων στη συνέχεια, άρα απλώς δυσκόλευαν τη διαδικασία της
συµφωνίας και εισάγεται η υποχρεωτική ανάµειξη εµπειρογνώµονα στη διαδικασία, πράγµα που, επίσης, δίνει περισσότερο
κύρος στη διαδικασία.
Όλα αυτά είναι θετικά. Νοµίζω, επίσης, ότι ειδικά το κεφάλαιο
της προπτωχευτικής διαδικασίας έγινε ακόµα πιο θετικό στις
ρυθµίσεις του, λόγω του ότι συµπεριελήφθησαν και κάποιες
δικές µας προτάσεις. Έγιναν δεκτές από την Κυβέρνηση προτάσεις, ας πούµε, για την έκταση εξουσίας του εντολοδόχου, το
επιχειρηµατικό σχέδιο που θα συνοδεύει τη συµφωνία, έτσι ώστε
η συµφωνία αυτή να µην είναι στον αέρα, αλλά να στηρίζεται σε
συγκεκριµένες προβλέψεις και την πληρέστερη προστασία του
δανειστή από σηµαντικό προµηθευτή.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, κάποια κενά
ακόµη, τα οποία πρέπει να τα επισηµάνω ξανά. Ελαστικοποιούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για
να µπορούν να υπαχθούν στην προπτωχευτική διαδικασία. Η νέα
διατύπωση του άρθρου 99 είναι πιο ευρεία και πιο αόριστη σε
σχέση µε ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα, αρκούµενη στη διαπίστωση
σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων για την υπαγωγή µίας επιχείρησης, ενώ µε το µέχρι τώρα ισχύον καθεστώς απαιτείτο να
διαπιστώνεται συγκεκριµένα τουλάχιστον επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων της επιχείρησης. Ο όρος «επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της
επιχείρησης» είναι πιο σαφής, πιο συγκεκριµένος και εξασφαλίζει
αυτό που είπα προηγουµένως, την ασφάλεια των συναλλαγών.
Ο όρος «οικονοµικά προβλήµατα» δίνει υπερβολική ευχέρεια
στο δικαστήριο να βάζει και να βγάζει από µέσα επιχειρήσεις.
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Δείτε το. Δεν το λέµε από δογµατισµό, το λέµε διότι έχει µεγάλη
σηµασία στα νοµικά η σαφήνεια.
Δεύτερον, δεν υπάρχουν αρκετές εξασφαλίσεις σε περίπτωση
που ο εµπειρογνώµονας που καλείται να διατυπώσει άποψη για
την κατάσταση της επιχείρησης και τη συµφωνία εξυγίανσης,
έχει έµµεσο συµφέρον σχετιζόµενο µε την εξυγίανση. Δηλαδή,
πιστωτής πιστωτού. Και δεν είναι πολλά τα πιστωτικά ιδρύµατα
στην Ελλάδα. Επίσης, µία µάλλον άστοχη διάταξη.
Τρίτον, δεν παρέχονται επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες για
την απόφαση συµµετοχής δηµοσίων φορέων στη διαδικασία εξυγίανσης ως συναινούντος πιστωτή. Σε απλά ελληνικά, το δηµόσιο
είναι πιστωτής. Στο ΙΚΑ, παραδείγµατος χάριν, γίνεται µία συµφωνία, δεν ρυθµίζεται στο ανώτατο επίπεδο, δεν υπάρχουν
τόσες εγγυήσεις για τη συµφωνία εκ µέρους του δηµοσίου και
σε εποχές που συζητείται ιδιαίτερα το θέµα της διαφάνειας είναι
ενδεχόµενο η όποια κυβέρνηση να βρεθεί κατηγορούµενη ότι
έκανε χαριστικές ρυθµίσεις. Άρα, στη συγκεκριµένη διάταξη πρέπει να υπάρξουν πιο ακριβείς διατυπώσεις.
Επίσης, η νοµοτεχνική βελτίωση που εισήγαγε η Κυβέρνηση
σχετικά µε την εξάλειψη του αξιόποινου των αδικηµάτων έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το
δηµόσιο, µπορεί να εγείρει ερωτηµατικά και θα θέλαµε επισήµως
από την Κυβέρνηση, στην Ολοµέλεια της Βουλής, να εξηγηθεί
γιατί ακριβώς συµπεριελήφθη αυτή η ρύθµιση.
Εν πάση περιπτώσει, και εάν υποτεθεί ότι σε ένα βαθµό, όπως
είπα και προηγουµένως, οι ρυθµίσεις αυτές του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου είναι θετικές, το αρνητικό σκηνικό δεν εξαλείφεται,
δυστυχώς. Σύµφωνα µε την επικοινωνιακή εκστρατεία της Κυβέρνησης, τα πράγµατα στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι παραδεισένια. Δυστυχώς όµως η ανεργία είναι στο 17%. Η ύφεση είναι
στο 7%. Τη ρευστότητα ως οξύ πρόβληµα τη βιώνει τόσο η
αγορά όσο και η ελληνική περιφέρεια. Η πατρίδα µας είναι ουραγός στο ΕΣΠΑ. Στις ιδιωτικές επενδύσεις υπάρχει η απόλυτη
άπνοια. Γενικά σε όλους τους κρίσιµους δείκτες η Κυβέρνηση
πάει από αποτυχία σε αποτυχία. Άρα, δείτε, εκτός από την όποια
επικοινωνιακή σας πολιτική, και την πολιτική της ουσίας, διότι
ανεξάρτητα από την όποια στάση της Αντιπολίτευσης, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εσείς είστε Κυβέρνηση. Μέχρι τώρα δεν έχετε
πετύχει και δεν το δείχνουν µόνο οι δηµοσκοπήσεις, όπου καταρρέετε, αλλά το δείχνουν και τα πραγµατικά στοιχεία της οικονοµίας. Το βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Αλλάξτε πολιτική. Ακούστε
τις παρατηρήσεις της αγοράς, της Αντιπολίτευσης, των ανθρώπων που µε ευθύνη καταθέτουν προτάσεις, διότι έτσι όπως προχωρείτε, σε λίγο καιρό θα διαπιστώσουµε ότι και η Κυβέρνηση
θα πρέπει να µπει στην προπτωχευτική διαδικασία, για να ακολουθήσει η πτώχευση της Κυβερνήσεως.
Κύριε Υπουργέ, είναι καλό, όχι για εσάς, για τη χώρα να αλλάξετε πορεία όσο νωρίτερα γίνεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, έρχεται ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά
συµπεριλαµβάνει δύο διαφορετικά νοµοσχέδια. Το ένα έχει να
κάνει µε τη σύσταση της αρχής για τον έλεγχο των συµβάσεων
του δηµοσίου και το άλλο έχει να κάνει µε την προπτωχευτική
διαδικασία. Συνεπώς εκ των πραγµάτων µιλάµε για ένα σχέδιο
που έχει µια δισυπόστατη αρχή.
Ξεκινάω από το πρώτο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής. Κύριε Υπουργέ, εµείς έχουµε ξεκαθαρίσει ότι δεν πιστεύουµε στις ανεξάρτητες αρχές. Τουλάχιστον, κι αν κάποιος πίστευε στις ανεξάρτητες αρχές, έχουν
γίνει τόσες πολλές, που πλέον έχουν χάσει την αξία τους. Και ξέρετε τι γίνεται; Όποιος επιθυµεί την σύσταση ανεξαρτήτων
αρχών, στην πραγµατικότητα δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει
την εκτελεστική εξουσία, παραιτείται από τις υποχρεώσεις τους.
Για ποιον λόγο πρέπει να συσταθεί µία ανεξάρτητη αρχή προκειµένου να ελέγχει συλλογικές συµβάσεις κι αυτή η δουλειά δεν
µπορεί να γίνει σε κυβερνητικό επίπεδο; Για ποιον λόγο, κύριε
Υπουργέ, δεν οφείλει ο Υπουργός να είναι υπόλογος σε αυτούς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που θα επιλέξει να κάνουν µια δηµόσια σύµβαση και να κρίνεται
και πολιτικά και πρέπει να κρύβεται; Γιατί πρέπει να κρύβεται
πίσω από καθηγητές πανεπιστηµίου, δικηγόρους, ανθρώπους
υψηλού επιπέδου και φήµης οι οποίοι θα µπουν, όπως λέτε, σε
µία ανεξάρτητη αρχή;
Εµείς έχουµε µία βασική ιδεολογική διαφορά. Είµαστε από αυτούς που θέλουµε να κυβερνούν. Είµαστε από αυτούς που θέλουν η εκτελεστική εξουσία να έχει εξουσία και να κρίνεται
πολιτικά για την εξουσία. Δεν είµαστε από αυτούς που θέλουν
να παραιτούνται, να εκχωρούν το κοµµάτι της ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας σε ανεξάρτητες αρχές και να έρχεται µετά ο
Υπουργός να λέει «δεν ευθύνοµαι εγώ αλλά µια ανεξάρτητη
αρχή».
Το ζήσαµε. Πολλές φορές από αυτό εδώ το Βήµα και σε αυτό
το Κοινοβούλιο ζήσαµε περιστάσεις που η εκτελεστική εξουσία
είχε παραιτηθεί από το ρόλο της να εξασκεί τα καθήκοντά της.
Να σας θυµίσω τον Πρωθυπουργό κ. Σηµίτη. Ήθελε να βγάλει
το θρήσκευµα από τις ταυτότητες, φοβόταν να βγει να πει ότι
αυτό είναι µια πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ και να τη χρεωθεί
και κρύφτηκε πίσω από µία ανεξάρτητη αρχή. Αυτό το ζούµε.
Πολλές φορές θέλουµε να πάρουµε αποφάσεις κεντρικής πολιτικής σκηνής και βάζουµε µπροστά τις ανεξάρτητες αρχές.
Αυτό θέλετε να κάνετε κι εσείς τώρα. Όχι, κύριε Υπουργέ.
Εσείς θα αποφασίσετε πώς θα υλοποιούνται οι δηµόσιες συµβάσεις κι εσείς θα κριθείτε. Δεν θα κριθεί κάποιος καθηγητής πανεπιστηµίου διορισµένος από εσάς στη θέση της ανεξάρτητης
αρχής. Αυτό είναι το βασικό ιδεολογικό κοµµάτι που µας διαφοροποιεί. Εµείς θέλουµε η εκτελεστική εξουσία να κυβερνά και να
έχει ευθύνη.
Υπάρχουν όµως και πρακτικά θέµατα. Τι κάνετε; Βάζετε µια
ακόµα διαδικασία γραφειοκρατίας. Δηλαδή, έχουµε την επιτροπή
προµηθειών υγείας, ανθρώπους εκεί πέρα οι οποίοι αποφασίζουν
πώς θα γίνουν οι προµήθειες στην υγεία. Αυτοί δεν µπορεί να
είναι άνθρωποι που θα κρίνουν ποιες είναι οι διαδικασίες ή να
έχουν µία γενική κατεύθυνση από την Κυβέρνηση, ποια είναι η
ευρωπαϊκή νοµολογία για να πάρουν τις αποφάσεις; Όχι. Σε
αυτήν την επιτροπή που θα κρίνει, θα υπάρχει µια υφιστάµενη
επιτροπή η οποία θα ασκεί υψηλή εποπτεία. Δηλαδή, βάζουµε
παραπάνω ανθρώπους. Σε µια διαδικασία που θέλουµε να τρέξουν τα πράγµατα βάζουµε µια επιπλέον ανεξάρτητη αρχή που
θα ελέγχει όλες τις συµβάσεις που θα γίνονται. Δεν θα µπορεί
να προκηρύσσει διαγωνισµούς, δεν θα µπορεί να υλοποιεί συµβάσεις, αλλά θα ασκεί µία υψηλή εποπτεία σε όλες τις συµβάσεις, θα δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Έτσι, θα επιβαρύνουµε
όλη αυτή την κρατική µηχανή η οποία θα είναι δυσκίνητη.
Εµείς, λοιπόν, σε όσα άρθρα έχουν να κάνουν µε τη διαδικασία
της ανεξάρτητης αρχής, µε τη διαδικασία ενός ακόµα µηχανισµού παραίτησης της εκτελεστικής εξουσίας από τα καθήκοντά
της αλλά κι ενός µηχανισµού που θα επιτείνει τη γραφειοκρατία
σε όλη αυτή τη διαδικασία, είµαστε αντίθετοι.
Και µάλιστα η αντίθεσή µας είναι τέτοιας φύσεως που θα µας
οδηγήσει στο να καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο,
παρ’ όλο που συµφωνούµε σε ένα µεγάλο µέρος όσον αφορά
την προπτωχευτική διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν πλέον καθηµερινά να ζούµε την εκχώρηση εξουσίας, από την εκτελεστική και
κατ’ επέκταση ουσιαστικά από τη νοµοθετική εξουσία προς όφελος κάποιων ανεξαρτήτων αρχών και πολύ σωστά είχε ειπωθεί
ότι είναι λεγόµενες «ανεξάρτητες αρχές», µε τη λογική ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί διορίζονται από κάποιους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο –πριν µπω αµιγώς στην προπτωχευτική
διαδικασία- θέλω να αναφερθώ σε κάποιες σωστές διατάξεις που
υπάρχουν στις µεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε τις εµπορικές µισθώσεις. Ήταν πάγιο αίτηµα και των επιχειρήσεων και των
εµπόρων να υπάρξει µια διαδικασία µε τη σύσταση µιας επιτροπής, όπου πλέον θα µπορεί να εξετάζει αιτήσεις για µειώσεις µισθωµάτων λόγω των εκτάκτων αναγκών που υπάρχουν.
Από τη στιγµή που δεν θίγεται ο ιδιοκτήτης για να προσφύγει
στα δικαστήρια, αν διαφωνεί µ’ αυτήν τη διαδικασία ή µάλλον
από τη στιγµή που δεν υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να δεχτεί τη
µείωση και άρα παραµένει ως δικαστική διαδικασία, δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα. Αντιθέτως εµείς θεωρούµε ότι σε µεγάλο
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βαθµό θα ανακουφιστεί κάπως και η δικαιοσύνη, διότι προφανώς
αυτές οι επιτροπές θα διαµορφώσουν κάποια σταθερά αντικειµενικά κριτήρια και σε µεγάλο βαθµό αυτό που θα εισηγούνται
θα γίνεται δεκτό και θα είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για
να µην το δεχτεί κάποιο από τα δύο µέρη. Έτσι θα αποφεύγεται
µια ανώφελη και, αν θέλετε, χρονοβόρα διαδικασία των δικαστηρίων.
Ωστόσο, πολύ σωστά οι φορείς επεσήµαναν ότι προκειµένου
να µην υπάρξει επιβάρυνση αυτής της επιτροπής, θα έπρεπε να
µπει το κριτήριο ότι οι συµβάσεις αυτές έχουν τουλάχιστον κλείσει διετία, είτε από την έναρξή τους είτε από την τελευταία τους
αναπροσαρµογή και παράλληλα να υπάρχει πρώτα µία έγγραφη
αίτηση ενός από τα δύο µέρη προς το άλλο που θα έχει απορριφθεί.
Ερχόµαστε τώρα στο κοµµάτι της προπτωχευτικής διαδικασίας. Είναι ένα κοµµάτι που πραγµατικά µας προβληµατίζει, γιατί
έχουµε να κάνουµε µία στάθµιση, τη στάθµιση του να υπάρξουν
οι επιχειρήσεις, του να διασωθούν οι επιχειρήσεις και από την
άλλη να υπάρξει και να παραµείνει ισχυρή η εµπορική πίστη, διότι
πολλές φορές ακούγεται ανακουφιστικό το να µπαίνει ένα στάδιο
προπτωχευτικής διαδικασίας για να σωθεί η επιχείρηση, από την
άλλη όµως, αν αυτός ο τρόπος είναι ολοένα αυξανόµενος και µε
πιο εύκολες προϋποθέσεις και διαδικασίες για να υπαχθούν επιχειρήσεις, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να µειώνεται συνεχώς η εµπορική πίστη και να δυσχεραίνεται η εµπορική διαδικασία.
Εµείς θεωρούµε ότι στις συνθήκες που υπάρχουν πρέπει να
πάµε στις βελτιώσεις που φέρνει το νοµοσχέδιο. Για ποιο λόγο;
Διότι στην πραγµατικότητα το άρθρο 99 –και ήταν διαπίστωση
όλων των φορέων, αλλά και της προηγούµενης κυβέρνησης που
το είχε φέρει- είχε έντονες δυσλειτουργίες στη λογική ότι δεν
µπορούσαν να υποχρεωθούν να συµµετάσχουν οι πιστωτές οι
οποίοι διαφωνούσαν. Αποτέλεσµα ήταν να φθάνουν πολύ λίγες
διαδικασίες στη ρύθµιση του άρθρου 99.
Θεωρούµε ότι τα κριτήρια που µπαίνουν είναι κατά τέτοιον
τρόπο σταθµισµένα, ώστε οι πιστωτές να προστατεύονται πραγµατικά. Μπαίνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό τέτοιας φύσεως,
ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα καταχρηστικής άσκησης από
ισχυρούς πιστωτές έναντι των µικροτέρων, αλλά και από την
άλλη πλευρά, από τη στιγµή που διασφαλίζεται ότι οι πιστωτές ακόµα και αυτοί που διαφωνούν- δεν θα βρεθούν σε χειρότερη
κατάσταση από αυτή στην οποία είχαν περιέλθει σε περίπτωση
που πτώχευε η εταιρεία, τότε προφανώς δεν υπάρχει και κανένας
ουσιαστικός λόγος να µην καµφθεί η αντίρρησή τους και να µπορέσουµε να διαµορφώσουµε τους κανόνες, ώστε να προχωρήσει
πιο γρήγορα η διαδικασία.
Ωστόσο από τη στιγµή που πάµε, κύριε Υπουργέ, σε µία σηµαντική τοµή -ότι δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον οµοφωνία και
πλέον δεν χρειάζεται να µπουν και πιστωτές που διαφωνούνείναι επικίνδυνο να διευρύνουµε το άρθρο 99, όχι µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει σαφέστατη αδυναµία επιβίωσης της εταιρείας. Υπάρχει µάλλον αδυναµία πληρωµών και αυτή η αδυναµία
τεκµαίρεται.
Τι κάνετε όµως εσείς; Το βάζετε και σε µια διαδικασία γενικής
εκτίµησης από το δικαστήριο όταν υπάρχουν έντονες οικονοµικές δυσκολίες. Τι κάνετε τώρα; Ουσιαστικά, η στάθµιση σιγάσιγά γέρνει σε βάρος της εµπορικής πίστης. Να δεχθούµε το
βήµα του να υποχρεωθούν και οι πιστωτές που δεν συµφωνούν,
να µπουν στη διαδικασία. Να πάµε όµως και στο στάδιο που λέτε,
δηλαδή να υπάγεται και κάποιος που ενδεχοµένως µπορεί να τα
καταφέρει, που ενδεχοµένως δεν έχει πρόβληµα, απλώς και
µόνον επειδή τεκµαίρεται ότι υπάρχουν κάποιες οικονοµικές αδυναµίες; Αυτό από µόνο του µπορεί να είναι ικανό στοιχείο για
υπαγωγή στο άρθρο 99; Συµφωνώ, λοιπόν, µε τον κ. Χατζηδάκη
σ’ αυτό που έθεσε, ότι το δεύτερο στοιχείο του άρθρου 99, δηλαδή αυτή η πολύ εύκολη υπαγωγή απλώς και µόνον για οικονοµικές δυσκολίες, είναι εις βάρος της στάθµισης. Θα µπορούσε
να φύγει. Να µείνει µόνο το ξεκάθαρο, όπως ήταν προηγουµένως, ότι «υπάρχει σαφέστατη αδυναµία, που προκύπτει».
Εκεί, λοιπόν, αν θέλετε, είναι και µια µεγάλη ένσταση.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι η προπτωχευτική διαδικασία
είναι σηµαντική. Είναι σηµαντική διότι θα υπάρξουν εταιρείες οι
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οποίες θα σωθούν. Είναι, επίσης, σηµαντική διότι θα υπάρξουν
πιστωτές οι οποίοι τελικά θα πάρουν µέρος των χρηµάτων τους.
Είναι σηµαντική ακόµη διότι θα σωθούν θέσεις εργασίας, εάν καταφέρει να σωθεί η εταιρεία. Και σε κάθε περίπτωση, σ’ αυτές
τις δύσκολες στιγµές πρέπει να δίνεται µία δεύτερη ευκαιρία στις
εταιρείες και να µην φθάνουµε στην πτωχευτική διαδικασία, που
εκ των πραγµάτων οδηγεί την εταιρεία σε µία τέτοια κατάσταση
όπου τελικά ακόµη και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχει,
θα εκποιηθούν σε πολύ χαµηλότερη αξία ακριβώς λόγω της
θέσης της.
Θα πρέπει όµως να υπάρξει κι ένας προβληµατισµός για το
κατά πόσον όλη αυτή η προπτωχευτική διαδικασία θα πρέπει να
συνάδει και µε ένα πραγµατικό επιχειρησιακό σχέδιο. Πρέπει δηλαδή να πειστούµε –και να είµαστε ειλικρινείς µε αυτό, κύριοι συνάδελφοι- ότι σ’ αυτήν τη διαδικασία πρέπει να υπαχθούν
εταιρείες που πραγµατικά έχουν προοπτικές να είναι βιώσιµες.
Με το να κάνουµε µια διαδικασία –κι αυτός είναι ο µεγάλος κίνδυνος στο άρθρο 99- όπου απλώς αυτό το οποίο θα επέλθει θα
το καθυστερήσουµε για τρία - τέσσερα χρόνια, δηλαδή µε το να
υπαχθούν εταιρείες που δεν είναι βιώσιµες και που δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν, απλώς και µόνον για να καθυστερήσουµε αυτή τη χρονική διαδικασία, δεν θα προσφέρουµε κάτι
ουσιαστικό στην αγορά.
Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει σαφέστατο επιχειρησιακό σχέδιο, ένα business plan, που να δείχνει ότι η εταιρεία αυτή είναι
βιώσιµη, όχι να πιθανολογείται από το δικαστήριο µια βιωσιµότητα, αλλά πραγµατικά να υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι αν
ακολουθηθεί αυτό το πρόγραµµα, θα έχουµε µια βιώσιµη εταιρεία. Εκεί πιστεύουµε ότι ο νόµος δεν είναι σαφής και ότι το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να έχει πιο αυστηρά κριτήρια.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Υπουργέ, καταλήγω στο ότι εάν
ερχόταν το νοµοσχέδιο µόνο µε τη διαδικασία την προπτωχευτική, εµείς θα το ψηφίζαµε επί της αρχής. Επειδή όµως έχετε
εντάξει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο τη διαδικασία της ανεξάρτητης
Αρχής -που αποτελεί και το µισό νοµοσχέδιο- µε την οποία, όπως
σας είπαµε, διαφωνούµε και σε ιδεολογικό επίπεδο, διότι δεν πιστεύουµε στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών ούτε στη συνεχή εκχώρηση της εκτελεστικής εξουσίας προς τις ανεξάρτητες
αρχές, αλλά κι επειδή θεωρούµε ότι θα είναι κι ένας µηχανισµός
που θα επιτείνει τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αναγκαζόµαστε
να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ –ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει δύο κεφάλαια.
Το πρώτο αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις. Αν διαβάσουµε την
εισηγητική έκθεση, θα δούµε πως εκεί αναφέρεται ότι στο ευρωπαϊκό και στο κοινοτικό επίπεδο έχει τροποποιηθεί πολλές φορές
η νοµοθεσία στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νοµοθετικές
διατάξεις, που εκσυγχρονίζουν και διευκολύνουν τη διαδικασία
ανάθεσης στην ενίσχυση της διαφάνειας µε εργαλεία, όπως η
βάση δεδοµένων, το Ενιαίο Σύστηµα Ταξινόµησης και το σύστηµα πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές δηµόσιες συµβάσεις.
Τι γίνεται στη χώρα µας; Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ανάλογες
τροποποιήσεις παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση όλων περιπτώσεις σκανδαλωδών συµβάσεων που ήξεραν πιο καλά από
όλους οι ίδιες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Μία αναδροµή σε τέτοιες περιπτώσεις οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς το φορέα και
τους όρους των παρατυπιών.
Όµως, έχουµε ένα κοινό στοιχείο: Τη διασπάθιση δηµόσιου
χρήµατος σε βάρος της οικονοµίας της χώρας και του ίδιου του
πολίτη. Και εδώ θα πρέπει να αναζητήσουµε σοβαρό µερίδιο δηµιουργίας του χρέους µέσα από µία Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου –το είχα αναφέρει και στην επιτροπή, το είχαµε θέσει και εδώ
στη Βουλή, δεν το αποδεχθήκατε- όµως, αυτή η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου έχει να κάνει πρωτίστως, µε τις δηµόσιες συµβάσεις.

16026

Με βάση την επικαιρότητα, αλλά και την πρόσφατη εµπειρία
µπορούµε να αναφέρουµε συµβάσεις που συνέβαλαν στην υπερχρέωση του δηµοσίου, όπως ο υπερδανεισµός του ΟΣΕ από τις
κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που πέρασαν το κόστος υποδοµής του σιδηροδροµικού δικτύου στις πλάτες του ΟΣΕ, οδηγώντας τον σε χρεοκοπία. Πρόκειται βεβαίως,
για µία διακοµµατική και διαχρονική µεθόδευση, προκειµένου να
τεθούν κατασκευαστικά έργα σε συγκεκριµένες κοινοπραξίες.
Τα χρέη αυτά είναι πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά βαραίνουν τον ΟΣΕ και οδηγούν βεβαίως σε µια νέα αύξηση του
δηµοσίου χρέους.
Άλλες συµβάσεις: Οι οφειλές του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής. Επίσης, στις πλάτες των φορολογούµενων 95 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, παραγγελία τεσσάρων γερµανικών υποβρυχίων τύπου
«214», 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πού είναι όλα αυτά; Πάλι στις
πλάτες των φορολογουµένων πολιτών.
Σύµβαση παραχώρησης για την Αττική Οδό που λήγει το 2024
και υπολογίζει την απόδοση στο δηµόσιο βάσει των καθαρών
κερδών και όχι των ακαθάριστων εσόδων. Δηλαδή, γίνονται µαγειρέµατα, για να πάρει απλά το ελληνικό δηµόσιο ένα 10% επί
των καθαρών κερδών.
Σύµβαση της περιόδου 2005-2007 για την προµήθεια πληροφοριακού συστήµατος της εταιρείας «INTRALOT» στον ΟΠΑΠ.
Δεν θα πω τώρα τι κάνετε µε τον ΟΠΑΠ, αλλά η σύµβαση όριζε
ότι η αξία έργου ανερχόταν σε 96 εκατοµµύρια ευρώ στην πορεία όµως, έφθασε τα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε επίσης, κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος στο σύστηµα µεταφοράς µαθητών –που το έχουµε καταγγείλει πάρα
πολλές φορές ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ- λόγω των
υπερτιµολογήσεων των υπηρεσιών και σε δέκα ηµέρες ξεκινούν
τα σχολεία και θα έχουµε πιθανόν, πάλι τις ίδιες καταστάσεις.
Επίσης, έξι συµβάσεις στη χαρτογράφηση για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό περιοχών σε δύο Νοµούς, Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής.
Έχουµε επίσης, διαγραφή αξιώσεων του δηµοσίου απέναντι
στη γερµανική «FEROSTAAL», ώστε να παραδοθούν τα «Ναυπηγεία Σκαραµαγκά» χωρίς οικονοµικές υποχρεώσεις.
Όλα αυτά τι είναι; Όλα αυτά δεν είναι σκάνδαλα; Όλα αυτά
δεν είναι δηµόσιες συµβάσεις; Προς το παρόν όµως, τιµωρείτε
την κοινωνία µε όλα αυτά που έχουν γίνει, για να απαλλάξετε
τους πραγµατικά υπεύθυνους από τη χρεοκοπία.
Και φέρνετε, κύριε Υπουργέ, ένα σχέδιο νόµου που το πρώτο
του κοµµάτι αφορά την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων και το δεύτερο βεβαίως, είναι ο προπτωχευτικός κώδικας.
Στο πρώτο κοµµάτι θέλω να αναφέρω ότι οι δηµόσιες συµβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του διαλόγου γύρω από τα θέµατα της διαφθοράς και της διαφάνειας. Τα παραδείγµατα αυτά
που ανέφερα είναι τρανταχτά για το βασικό λόγο ότι διαδραµατίζουν έναν πρωτίστως βασικό ρόλο για την εθνική και την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Υπουργέ: Εµείς έχουµε εδώ πέρα µία
κατάσταση, η οποία συνεχώς γίνεται όλο και πιο εκρηκτική.
Υπάρχει ένας κόσµος, που τείνει αυτή τη στιγµή να πέφτει κάτω
από τα όρια της φτώχειας.
Με τα µέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση µαζί µε τους συνεταίρους-εταίρους, την τρόικα και όλους όσους συνεργάζεστε για
να µας βγάλετε τάχα δήθεν από την οικονοµική κρίση, δυστυχώς,
αντί να βοηθήσετε τον ελληνικό λαό, στηρίζετε πάλι το µεγάλο
κεφάλαιο και τις τράπεζες. Στηρίζετε εκείνους τους επιχειρηµατικούς και κατασκευαστικούς οµίλους που για χρόνια τους είχατε
επίσης συνοµιλητές και συνεργάτες µε τον άλφα ή βήτα τρόπο.
Εδώ έχουµε τις αγορές που πραγµατοποιεί το δηµόσιο σε
αγαθά, έργα και υπηρεσίες και αποτελούν µεγάλο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας µε τις προµήθειες να αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος µιας χώρας. Είναι µια εξαιρετικά διαδεδοµένη πρακτική των εγχώριων επιχειρηµατιών να κάνουν µπίζνες µε το ελληνικό δηµόσιο και αυτό δεν µπορεί να συνεχίσει.
Δεν µπορεί να ζητάτε συνεχώς από τις πλάτες του ελληνικού
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λαού, του εργαζόµενου –ή του ανέργου ακόµη- να πληρώνουν
για λάθη, παραλείψεις, αδιαφάνειες, διαφθορές, για τις οποίες
φταίει το διακοµµατικό πολιτικό σύστηµα. Με συγχωρείτε πάρα
πολύ! Με τη σταδιακή εναρµόνιση της εσωτερικής νοµοθεσίας
µε την ευρωπαϊκή, η θεµελίωση των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων γίνεται στη βάση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης επιχειρήσεων.
Όµως, τα ζητήµατα διαφάνειας των δηµόσιων συµβάσεων συνυφάνθηκαν µε το θέµα της διασφάλισης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Έτσι, εδραιώθηκε η άποψη ότι το άνοιγµα των αγορών
του δηµοσίου στο διεθνή ανταγωνισµό θα οδηγήσει στην επιλογή
των καλύτερων προµηθευτών –εγχώριων ή µη- και θα βοηθήσει,
ώστε οι δηµόσιες αρχές να αποκτούν καλύτερης ποιότητας
αγαθά και υπηρεσίες. Αυτή ήταν η φιλοσοφία, η οποία αυτήν τη
στιγµή φαίνεται τόσο απογυµνωµένη µε όσα περνάµε, µε όσα
βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και όσα φτάνουν και στα δικαστήρια, που αυτά είναι ελάχιστα.
Άρα, όλα αυτά που µέχρι τώρα µας λέγατε, όλα αυτά που
µέχρι τώρα νοµοθετούσατε είναι τίποτα, είναι αέρας. Εξυπηρετούν µόνο συγκεκριµένα συµφέροντα. Το άνοιγµα της αγοράς
των κρατικών προµηθειών στο διεθνή ανταγωνισµό και η ίση µεταχείριση των υποψήφιων προµηθευτών που εισάγεται δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι πραγµατοποιείται σε διεθνές επίπεδο η
αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων.
Οι σχέσεις και οι µηχανισµοί διαφθοράς των κυβερνήσεων,
όπως αναπτύσσονται, είναι ένα τεράστιο και δαιδαλώδες θέµα
και βέβαια όλα αυτά θα έχουν πάντα µεγάλο βάρος και όσο µεγαλώνει το πεδίο του ανταγωνισµού τόσο ισχυροί και υπερεθνικοί παίχτες θα καρπώνονται τα µεγαλύτερα οφέλη. Και εσείς
τους βοηθάτε!
Είναι αυτή η λεπτή κόκκινη γραµµή που ενώνει τη διασφάλιση
των οικονοµικών συµφερόντων µε την ταυτόχρονη –υποτιθέµενη
όµως- διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος µέσω της επίκλησης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Είναι µια πρακτική που επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πάρουν πίσω µέρος των
κοινοτικών επιχορηγήσεων που καταλήγουν στη χώρα µας.
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συγκρότηση µιας ανεξάρτητης αρχής για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις δηµόσιες
συµβάσεις φαίνεται µια ενδιαφέρουσα επί της αρχής πρόταση
και είναι µια καλοπροαίρετη κίνηση. Δεν µας πείθετε, διότι όταν
η θεµελίωσή της –ειδικά εφόσον προέρχεται από µνηµονιακή δέσµευση- γίνεται στη βάση της επόπτευσης του ελεύθερου ανταγωνισµού και όχι του δηµόσιου συµφέροντος πρωταρχικά, τότε
η ανεξάρτητη αρχή θα έχει το όχι και τόσο λαµπρό παρόν µιας
άλλης ανεξάρτητης αρχής.
Έχουµε δει και στο παρελθόν προσπάθειες για τη διόρθωση
τεράστιων προβληµάτων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις
µέσα και από ανεξάρτητες αρχές και µε άλλους τρόπους, όµως
δεν έχουµε πειστεί. Είναι προσπάθειες που αφορούν τον προληπτικό έλεγχο της νοµιµότητας για συµβάσεις µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος από το ελεγκτικό συµβούλιο ως µια δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη των συµβάσεων, αλλά είναι και µια
διαδικασία, µε την οποία θα πρέπει να έχετε την πολιτική βούληση και να συγκρουστείτε µε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί που έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον δυο φορές από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, µέχρι
στιγµής πραγµατοποιούνται µόνο πιλοτικά. Για το θέµα αυτό θα
έπρεπε βεβαίως να υπάρξει µια ενηµέρωση για το τι γίνεται µε
το διαγωνισµό, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η σύµβαση και για το τι
κονδύλια µιλάµε. Τα ανέφερα αρκετές φορές -και συγγνώµη,
κύριε Υπουργέ- αλλά δεν έχω πάρει απαντήσεις στις επιτροπές.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων που λειτουργεί από το 1997 µε εγκυκλίους
του τότε Υφυπουργού, κ. Πάχτα στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου µε αρµοδιότητες παρόµοιες µε
αυτές που ορίζονται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Όλα τα παραπάνω και άλλα ακόµη δεν έχουν λειτουργήσει και
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δεν έχουν αποτέλεσµα. Δεν φαντάζοµαι ότι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ευθύνεται η κατακερµατισµένη νοµοθεσία, όπως ισχυρίζεστε στην έκθεση του σχεδίου νόµου. Επίσης, ούτε το να
φτιάξετε µια ανεξάρτητη αρχή µπορεί να είναι η απάντηση,
καθώς η προκήρυξη συµβάσεων και η θέσπιση των όρων, που
πολλές φορές είναι υποκειµενική και φωτογραφική, είναι ζήτηµα
πολιτικής νοοτροπίας και είναι ο µόνος τρόπος που έχει συγκροτηθεί δυστυχώς το ελληνικό κράτος και η αστική του τάξη. Είναι
πολιτική πρακτική που ακολουθήθηκε από όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις.
Είναι ενδεικτικό παράδειγµα ο όρος της ειδικής εµπειρίας. Δεν
χρειαζόµαστε ανεξάρτητη αρχή για να διασφαλίσει ότι όταν ζητάµε ανάδοχο για τη δηµιουργία ενός δρόµου «χ» χιλιοµέτρων
δεν θα απαιτούµε την προηγούµενη εµπειρία κατασκευής ενός
δρόµου ανάλογων χιλιοµέτρων, γιατί όλοι ξέρουµε περί τίνος
πρόκειται.
Ακόµη όλοι γνωρίζουν γιατί οι προµήθειες του δηµοσίου για
ένα συγκεκριµένο αγαθό κοστίζουν πολύ περισσότερο στο κράτος από ό,τι στους ιδιώτες και πως αυτό σχετίζεται κυρίως µε τη
µονοπωλιακή ή την κυρίαρχη θέση του παραγωγού στο χώρο
µιας ολιγοπωλιακής αγοράς.
Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις πριν υποβάλουν την προσφορά τους στην αναθέτουσα αρχή, ανταλλάσσουν µεταξύ τους
πληροφορίες ή συνεννοούνται, ώστε να καθορίσουν ένα ελάχιστο πλασµατικό επίπεδο κάθε προσφοράς. Παντού υπάρχουν τα
καρτέλ. Η προσυνεννόηση, ιδίως οι εργολαβίες για προκαθορισµένες προσφορές µε σκοπό να κατανεµηθούν οι δηµόσιες συµβάσεις είναι κάτι που όλοι γνωρίζουµε.
Δεν λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισµός, όπως εξιδανικευτικά θέλουν κάποιοι να πιστεύουν και να προβάλουν. Από την
άλλη υπάρχει και η περίπτωση η Κυβέρνηση να επιβάλει πολλούς
όρους κατά τη σύµβαση µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και η συγκεκριµένη επιλογή της τυγχάνει να δηµιουργεί
µια υπέρµετρη γραφειοκρατία, όπως για παράδειγµα οι εσωτερικοί σύµβουλοι που συχνά στοιχίζει ακριβά, ακριβώς στο όνοµα
της εξοικονόµησης δαπανών. Επίσης, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι συµβάσεις τροποποιούνται εκ των υστέρων από την
ίδια την διοίκηση.
Συµβαίνει ότι η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση δεν µπορούν να
βρουν τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να καταπολεµηθεί η διαφθορά και οι σοβαρές αστοχίες στις δηµόσιες συµβάσεις στις
οποίες η Κυβέρνηση αναφέρεται ενίοτε λες και έχουν υποδειχθεί
στους άλλους πέραν του πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων; Εµείς θεωρούµε ότι αυτό δεν µπορεί να συµβαίνει. Τεχνικές λύσεις µπορεί να βρεθούν, αλλά το βασικό ζήτηµα είναι τα
πολιτικά κριτήρια που πλαισιώνουν κάθε ρύθµιση και µε την πολιτική βούληση να παταχθούν φαινόµενα συνδιαλλαγής και αδιαφάνειας.
Η ιδιαιτερότητα των δηµοσίων αγορών σε σχέση µε τις ιδιωτικές έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στόχος της Δηµόσιας Διοίκησης δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά η µεγιστοποίησή τους,
αλλά ταυτόχρονα η επίτευξη στόχων που αφορούν την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό είναι το σκέλος που έχουµε τελείως ξεχάσει αναφορικά
µε τους όρους των δηµοσίων συµβάσεων και καµµία ανεξάρτητη
αρχή µε γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό ρόλο δεν µπορεί να το
καταστήσει προτεραιότητα, από τη στιγµή που δεν εντάσσεται
στις προτεραιότητες µιας κυβέρνησης.
Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε νοµολογιακό και κατόπιν σε
νοµοθετικό επίπεδο έχει γίνει αποδεκτή η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να εφαρµόζουν στο πλαίσιο της εκτιµήσεως
της πλέον συµφέρουσας οικονοµικής προσφοράς κριτήρια ανάθεσης που συµβάλουν στην εξυπηρέτηση παράλληλων σκοπών
δηµοσίου συµφέροντος. Περιµένουµε δηλαδή ανάλογες πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση, εάν έχει βεβαίως την πολιτική βούληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Περνάω στο δεύτερο κοµµάτι. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κυρία
Πρόεδρε.
Στο δεύτερο κοµµάτι είναι ο προπτωχευτικός κώδικας. Η νο-
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µοθετική παρέµβαση της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του
προπτωχευτικού κώδικα και την εισαγωγή προπτωχευτικής διαδικασίας έρχεται ως µια καθυστερηµένη απόπειρα για να χρυσώσετε το χάπι στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά οι εργαζόµενοι
σε αυτές πλήττονται συστηµατικά τον τελευταίο τουλάχιστον
ενάµιση χρόνο από την καθίζηση της ζήτησης που προκαλεί η
δραστική µείωση µισθών και συντάξεων, από τον στραγγαλισµό
της δανειακής πολιτικής των τραπεζών, που, κατά τα άλλα, απολαµβάνουν εγγυήσεις από το κράτος.
Αυτό που συµβαίνει, βεβαίως, τις τελευταίες ηµέρες και πανηγυρίζει και η Κυβέρνηση είναι η συγχώνευση της ALPHA BANK
µε την EUROBANK. Θεωρείται πλέον ένας τραπεζικός κολοσσός
-εικοστός τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο Ευρώπης- και
πανηγυρίζετε, χωρίς βεβαίως να βάζετε εκείνους τους όρους
πρώτα από όλα για τους εργαζόµενους και δεύτερον, για τους
ίδιους τους πολίτες που θα είναι οι πελάτες αυτών των τραπεζών,
γιατί δεν θελήσατε ποτέ να βάλετε χέρι στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα και ειδικά τώρα σε περιόδους κρίσης, που θα έπρεπε
να υπάρχει ένας ισχυρός δηµόσιος τραπεζικός όµιλος, µε κοινωνικό βεβαίως έλεγχο, για να µπορέσετε να συγκρατήσετε όλες
εκείνες τις διαδικασίες που θα µπορέσουν να δώσουν µία οικονοµική ανάσα πρωτίστως στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα και
κατόπιν στην ίδια την οικονοµία της χώρας.
Υπάρχουν πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτή τη διαδικασία που
εσείς προτείνετε. Έχουµε, δυστυχώς -να µην τα αναφέρω, τα
ανέφερα και στην Επιτροπή- λουκέτα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έχουµε τεράστια ανεργία και το νοµοσχέδιο εµπεριέχει
σοβαρές απειλές για την ίδια την αγορά εξαρχής µε το νέο
άρθρο 99, το οποίο, όπως έχει επισηµανθεί, απειλεί να πλήξει βαρύτατα την ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές. Το νέο άρθρο
βάζει µία επιπλέον υπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας στη
συνδροµή οικονοµικών προβληµάτων του οφειλέτη, που δίνεται
κατά την κρίση του δικαστηρίου, ώστε να αντιµετωπιστούν µε τη
διαδικασία αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η ίδια η έννοια «σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Θα τελειώσω, κυρία
Πρόεδρε, όµως, είναι ένα µεγάλο νοµοσχέδιο. Είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια και το καθένα έχει τη δική του σηµασία. Η έννοια αυτή «οικονοµικό πρόβληµα» είναι πολύ αόριστη και θα
µπορούσε υπό αυτή την έννοια να πει ο καθένας δεκάδες ή
άπειρα περιστατικά που µπορούν εκεί να χωρέσουν. Άρα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθεί η έννοια και κάθε επιχειρηµατίας θα µπορεί να επικαλείται ένα σοβαρό οικονοµικό
πρόβληµα για να προστατευθεί ή για να αγοράσει χρόνο µε τη
διαδικασία αυτή απέναντι στους πιστωτές, αλλά κυρίως απέναντι
στους εργαζόµενους.
Αυτό το λέω για εκείνους τους επιχειρηµατίες όχι που έχουν
όντως πρόβληµα οικονοµικό, αλλά για τους άλλους που θα το
κάνουν επίτηδες, γιατί έτσι ο χρόνος αγοράς γι’ αυτούς σηµαίνει
και υψηλό κέρδος και την επόµενη στιγµή µπορεί να κάνουν και
µία πτώχευση και ξέρουµε τα αποτελέσµατα ειδικά για τους εργαζόµενους.
Δεύτερον, είναι η διαδικασία όπου µπορεί να αποτελέσει
απειλή για τις ίδιες τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι η πλειονότητα και ο κορµός της ελληνικής οικονοµίας και
πραγµατικά την έχετε πετάξει στην τύχη της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ωραία. Θα πω και κάποια πράγµατα στη δευτερολογία.
Έτσι όπως φαίνεται το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, εµείς δεν
µπορούµε ούτε στο πρώτο του κοµµάτι ούτε στο δεύτερο κοµµάτι να το στηρίξουµε. Το καταψηφίζουµε επί της αρχής και τα
υπόλοιπα θα τα πούµε στην αυριανή συζήτηση επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών αγορητών. Το λόγο
έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
Παρακαλώ, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο
αναφέρεται στις δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και σε θέµατα πτωχευτικού δικαίου. Είναι δύο ζητήµατα τα οποία συνδέονται άµεσα
µε την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα που σε αυτήν τη συγκυρία παλεύουµε όλοι να ενισχυθεί προκειµένου να ξεφύγουµε
από το τούνελ της ύφεσης.
Η ανάπτυξη είναι το µεγάλο στοίχηµα για όλους. Τώρα, φυσικά, έχουµε και νέες δυνατότητες µε την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων -και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν από την
Κυβέρνηση µετά τις αποφάσεις του Ιουλίου, εννοώ- καθώς και
µε τη διαφαινόµενη έναρξη εισροής ξένων κεφαλαίων. Είδαµε
πρόσφατα µε τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, για τα κεφάλαια του Κατάρ. Το ΕΣΠΑ εξακολουθεί βέβαια να είναι ένα από
το βασικά εργαλεία.
Πρέπει να «ανεβάσουµε στροφές», κύριε Υπουργέ. Χρειάζεται
να έχουµε, πράγµατι, ώριµα έργα και δράσεις για να µπορούµε
να έχουµε απορρόφηση πόρων και, υπό αυτήν την έννοια, θεωρώ
θετικές τις κινήσεις του Υπουργείου σας, αυτές που έγιναν τελευταία, για την εξυγίανση του προγράµµατος από σχολάζοντα
ουσιαστικά µικρά έργα. Θα βοηθήσει αυτό στην ενίσχυση της
απορροφητικότητας.
Με την ευκαιρία και δεδοµένου ότι έχετε καταθέσει µία τροπολογία για τα έργα ΣΔΙΤ, θα ήθελα να µας ενηµερώσετε και για
την εξέλιξη αυτών των έργων. Βέβαια, όλα αυτά τα εργαλεία –
ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ και άλλες δράσεις- αφορούν στοχευµένες δράσεις
όπως για έργα κ.λπ. Η ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς, σε όλη
την οικονοµία και µία επιδιωκόµενη επιχειρηµατική «άνοιξη» προϋποθέτει την αύξηση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Αυτό είναι ένα ζητούµενο από τις τράπεζες, στο οποίο, όµως,
µπορεί να συµβάλει –και εδώ πρέπει να το προσέξουµε- ο επιχειρούµενος ανασχεδιασµός του τραπεζικού συστήµατος. Στον
οποίο εγώ συµφωνώ, για να ισχυροποιηθεί το τραπεζικό σύστηµα. Η ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήµατος είναι προϋπόθεση για να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα µε την οικονοµική
κρίση στη χώρα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, θα σταθώ στο
λίγο χρόνο που έχω µόνο στο θέµα της σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων. Θέλω να µε προσέξετε σ’
αυτά που θα πω:.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν επενδυθεί µεγάλες προσδοκίες στη δηµιουργία αυτής της αρχής. Έχουν να κάνουν, κυρίως, µε την ενίσχυση της διαφάνειας.
Όµως, το θέµα της αποτελεσµατικότητας στη σύναψη και
εκτέλεση των συµβάσεων, κύριε Υπουργέ, είναι το ζητούµενο
ιδιαίτερα σ’ αυτήν την υφεσιακή συγκυρία. Εγώ προσωπικά δεν
συµµερίζοµαι αυτές τις προσδοκίες και, µάλιστα, µια τέτοια
αρχή, στη συγκυρία που είµαστε, µπορεί να αποβεί «δίκοπο µαχαίρι».
Κατ’ αρχάς, δεν επιβάλλεται από το Κοινοτικό Δίκαιο µια τέτοια
αρχή, ούτε είναι προφανής η προστιθέµενη αξία στις συµβάσεις.
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει σ’ άλλη χώρα. Μάλλον δεν υπάρχει σ’
άλλη ευρωπαϊκή χώρα και πρόκειται µάλλον για µια δική µας πατέντα.
Θέλω λίγο -επειδή είστε καινούριος, κύριε Υπουργέ- να θυµίσω το ιστορικό. Η σύσταση µιας παρόµοιας αρχής κυοφορείται
ως ιδέα εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαπέντε και είκοσι χρόνια. Με την αρχική σύλληψη προτεινόταν η δηµιουργία µιας Ενιαίας Αρχής Σύναψης –προσέξτε- των Συµβάσεων. Βέβαια, µια
τέτοια ιδέα δεν θα µπορούσε να σταθεί τελικά και δεν προχώρησε γιατί όλοι όσοι ήταν υποστηρικτές αυτής της ιδέας στη διαδροµή κατάλαβαν το αλαλούµ που θα δηµιουργούσε το εξής
φαινόµενο: άλλοι να υπογράφουν και να συνάπτουν συµβάσεις
και άλλες αρχές να τις υλοποιούν. Θα γινόταν µεγάλο αλαλούµ.
Έτσι, στη συνέχεια, επανήλθε ως σκέψη η δηµιουργία µιας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αρχής για τις δηµόσιες συµβάσεις ως ελεγκτικής και εποπτικής
αρχής. Μια τέτοια ιδέα διαπνέει και αυτήν την ρύθµιση.
Εγώ καταλαβαίνω και δεν αµφισβητώ τις αγαθές προθέσεις
της Κυβέρνησης, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις για τη χρησιµότητα της αρχής.
Ας δούµε, λοιπόν, στα θέµατα διαφάνειας τι µπορεί να προσφέρει αυτή η αρχή. Για µένα µπορεί να προσφέρει ελάχιστα ή
τίποτα, καθότι η διαφάνεια στις συµβάσεις είναι διασφαλισµένη
σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια.
Πρώτον, εφαρµόζεται το Κοινοτικό Δίκαιο σε όλες τις συµβάσεις.
Δεύτερον, γίνεται διοικητικός έλεγχος από τις αναθέτουσες
αρχές.
Τρίτον, η όλη διαδικασία υπόκειται σε δικαστική προστασία,
είτε από το διοικητικό εφετείο, είτε από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τέταρτον, σε κοινοτικό έλεγχο υπόκειται όλη η διαδικασία από
την αρµόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέµπτον, γίνεται προσυµβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο για συµβάσεις πάνω από ορισµένο ύψος.
Έκτον, σε περιπτώσεις συµβάσεων παραχώρησης προβλέπεται συνήθως κύρωση -άρα και έλεγχος- από τη Βουλή.
Η παραπάνω αρχή τι θα προσθέσει;
Ας πάω τώρα και στο θέµα της αποτελεσµατικότητας που πρέπει να µας ενδιαφέρει. Και εδώ δεν βλέπω ότι δηµιουργείται η
υπεραξία. Τουναντίον, βάζουµε ένα καινούριο καπέλο στην όλη
διαδικασία και προσθέτουµε ένα γρανάζι στην υπάρχουσα γραφειοκρατία, την πολύπλοκη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης
συµβάσεων, δεδοµένου µάλιστα ότι η αρχή αυτή –και θα αναφερθώ σ’ αυτό- αποκτά από τις διατάξεις και εκτελεστικό χαρακτήρα. Δεν είναι καθαρά εποπτική.
Για του λόγου το αληθές, αναφέροµαι ενδεικτικά σε ορισµένες παραγράφους του άρθρου 2. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Στην παράγραφο 2α προβλέπεται ότι η αρχή γνωµοδοτεί επί νοµοσχεδίων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις
µε όλα τα επακόλουθα στην περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού. Μάλιστα, προβλέπεται και µία πολύπλοκη και χρονοβόρα
διαδικασία για να λυθεί αυτή η διαφωνία, αν θα λυθεί.
Δεύτερον, στην παράγραφο 2δδ ορίζεται ότι απαιτείται σύµφωνη γνώµη της αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης από την αναθέτουσα αρχή, όταν αυτή η
διαδικασία, κύριε Υπουργέ, προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο
και από τα διατάγµατα µε τα οποία έχει γίνει η προσαρµογή του
δικού µας δικαίου στο Κοινοτικό Δίκαιο.
Τρίτον, στην παράγραφο 2ζ προβλέπεται ότι η αρχή ασκεί
δειγµατοληπτικούς ελέγχους και µπορεί να µπλοκάρει τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και ειδικότερα αν
έχουµε αντίθετη γνωµάτευση των δικαστηρίων. Θα έχουµε αλαλούµ.
Τέταρτον, στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι ανάµεσα στις πρόσθετες αρµοδιότητες που µπορούν να εκχωρηθούν µε προεδρικό διάταγµα είναι και η εξέταση προδικαστικών προσφυγών.
Εποµένως, έχουµε άλλη µία παρεµβολή εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, όσο µπορώ, µέσα στο χρόνο µου.
Πέραν των όσων είπα, δεν µου είναι επίσης σαφές ποιος είναι
ο ρόλος της αρχής, ίσως δεν τον κατάλαβα εγώ, στις δηµόσιες
συµβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο fast track
και στις συµβάσεις παραχώρησης που προβλέπεται να κυρώνονται από τη Βουλή. Ποιος θα είναι ο ρόλος της αρχής; Θα έχουµε
και εδώ εµπλοκές;
Έκανα αυτές τις επισηµάνσεις, για να φωτίσω τους κινδύνους
από τριβές και καθυστερήσεις που µπορεί να υπάρχουν. Πρέπει
να τους συνεκτιµήσει η Κυβέρνηση. Αγαθές είναι οι προθέσεις
της Κυβέρνησης, αλλά δεν πρέπει να χάσουµε σε αποτελεσµατικότητα.
Όσον αφορά τη διαφάνεια –και µου το επιτρέπει η εµπειρία
µου και η πολιτεία µου σε αυτά να τοποθετηθώ, κύριε Υπουργέθα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια σε τέτοιες περιπτώσεις δηµο-
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σίων συµβάσεων δεν εξασφαλίζεται µε επιπλέον πόλους εµπλοκής, αλλά µε απλοποίηση και αντικειµενικοποίηση των διαδικασιών και µε τη συνειδητή εφαρµογή των νόµων από εντεταλµένα
όργανα, αξιοκρατικά στελεχωµένα, που διαθέτουν το απαιτούµενο κύρος, τεχνογνωσία και την καλή µαρτυρία.
Εγώ θα ψηφίσω το νοµοσχέδιο, ακριβώς επειδή είναι µία προσπάθεια που λέτε ότι µπορεί να φέρει περισσότερη διαφάνεια
και αποτελεσµατικότητα. Όµως, θεωρώ ότι οι κίνδυνοι είναι µεγάλοι και αν αυτοί οι κίνδυνοι δεν αποτραπούν µέσα από τη διόρθωση ή τη βελτίωση διατάξεων, τουλάχιστον θα πρέπει να
προσεχθούν οι παρενέργειες ιδιαίτερα στην πράξη, στην εφαρµογή, γιατί µπορεί πραγµατικά να πάµε «για µαλλί και να βγούµε
κουρεµένοι».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Παρακαλώ, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα µε τις δηµόσιες συµβάσεων
φαίνεται καθαρά στη σχέση ΑΕΠ προς δηµόσιες επενδύσεις.
Προσέξτε αν θέλετε το συλλογισµό µου. Το ΑΕΠ στην χώρα µας,
αυξοµειώνεται κατά τρόπο δυσανάλογο σε σχέση µε τον όγκο
των δηµοσίων επενδύσεων. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες καταγράφουν µικρό
πολλαπλασιαστικό όφελος ανάπτυξης σε σχέση µε τον όγκο της
κοινοτικής χρηµατοδότησης. Αυτό σηµαίνει είτε αδιαφάνεια είτε
πρόβληµα καλής νοµοθέτησης, ή και τα δύο µαζί. Οι χώρες που
έχουν λύσει και τα δύο αυτά προβλήµατα, έχουν σαφώς καλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα δηµοσίων επενδύσεων,
όπως αυτό αντανακλάται στο ΑΕΠ.
Κατά την ταπεινή µου γνώµη, η ποιότητα της νοµοθέτησης και
η αδιαφάνεια, είναι τα δίδυµα που συνέλαβε η ελληνική µεταπολιτευτική πραγµατικότητα. Η δε αδιαφάνεια γιγαντώθηκε για δυο
επιπλέον λόγους: πρώτον, την έλλειψη ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα και δοµών –διότι µπορεί να έχεις το ένα και να µην έχεις
το άλλο, και δεύτερον το ανεξέλεγκτο των πράξεων της νοµοθετικής, αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας που παράλληλα και
µαζί, σε µια συγχορδία, επέτρεψαν να δηµιουργηθούν «παράθυρα», για να περάσει η συναλλαγή.
Ερχόµαστε τώρα, κύριε Γείτονα, να φτιάξουµε ένα «καπέλο»,
όπως πολύ σωστά είπατε. Επειδή έχουµε αδυναµία και σωστά να
νοµοθετούµε αλλά και να αντιµετωπίσουµε όσα προανέφερα, βάζουµε από πάνω µια δοµή «καπέλο», για να παρακολουθούµε
τους φορείς, αλλά και να τους καθοδηγούµε µε πρότυπα τεύχη.
Δεν είναι κακό πράγµα αυτό το τελευταίο. Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ, πρότυπα τεύχη έχουµε φτιάξει εδώ και πάρα πολύ
καιρό µέσω, κυρίως της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔΑ.Ε.), του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, άλλοτε και του
ΕΣΠΑ τώρα, τα οποία, δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, είναι και τα
µόνα εργαλεία που διαθέτουµε για την στήριξη της προσπάθειας
εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο.
Όσον αφορά τώρα στην αντισύλληψη για την αποφυγή της
αδιαφάνειας, πολύ λίγα έχουν γίνει. Εµείς, κύριοι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ, θέλαµε να τα κάνουµε αλλά δεν µας αφήσατε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εµείς;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και ενώ εµείς σας προτρέπουµε να τα κάνετε –έχω πολλά παραδείγµατα, κυρία Μπατζελή, τα αφήνετε στην άκρη ή κάνετε πρόχειρες δουλειές,
µερεµέτια. Αυτός είναι κατά τη γνώµη µου ο λόγος που το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας θα συνεχίσει να µεγαλώνει. Η διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις σηµαίνει εξοικονόµηση πόρων.
Και κάτι ακόµη. Όσο πιο καθαρό φυσικό αντικείµενο έχω, τόσο
πιο καθαρό οικονοµικό αντικείµενο θα έχει µια σύµβαση.
Και εδώ αναφέροµαι σε ένα άλλο θέµα: στις ελλείψεις των µελετών. Πείτε µου ποια τύχη µπορεί να έχει µια δηµόσια σύµβαση,
εάν βασίζεται σε ελλιπείς µελέτες. Καµµία απολύτως! Και έρχοµαι τώρα στο µεγάλο πρόβληµα της χώρας που είναι το σύστηµα
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παραγωγής δηµοσίων έργων. Όσο και να δουλέψαµε εµείς για
τη βελτίωσή του –και πιστέψτε µε, κάναµε πάρα πολλά για την
εναρµόνισή του µε την κοινοτική νοµοθεσία- εξακολουθούν να
υπάρχουν προβλήµατα.
Σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή, να δηµιουργήσετε ένα µηχανισµό προετοιµασίας και συντονισµού του νοµοθετικού έργου στα Υπουργεία, µια ειδική υπηρεσία. Ήλπιζα να
δω κάτι σχετικό µέσα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Φαίνεται
ότι το ζήτηµα της καλής νοµοθέτησης δεν σας απασχολεί όσο
θα έπρεπε. Δυστυχώς, ασχολείστε µε την εφαρµογή που είναι το
επόµενο βήµα. Όσο το θεσµικό πλαίσιο έχει ελλείψεις, όσο παραµένει περίπλοκο και διάσπαρτο, καµµία ανεξάρτητη αρχή εποπτείας δεν θα µπορέσει ποτέ να διασφαλίσει τη νοµιµότητα.
Αντίθετα, δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στην ύλη που θα συσσωρευτεί, διότι –κακά τα ψέµατα- αν υποχρεώνουµε όλους τους
φορείς σε όλη τη χώρα, σε κάθε βήµα της διαδικασίας να λαµβάνουν την έγκριση της αρχής, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και
ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Υπάρχει και ένας ακόµη κίνδυνος. Όταν συνωστίζονται όλοι οι
φορείς στην πόρτα της ανεξάρτητης αρχής, τότε εκείνη σύντοµα
θα αντιµετωπίσει πρόβληµα νοοτροπίας εξουσίας. Μήπως δεν
το έχουµε δει αυτό και σε άλλες ανεξάρτητες αρχές, στις οποίες
µόλις µεταφέραµε αρµοδιότητες λόγω αδυναµίας του δηµοσίου
να τις ασκήσει, αµέσως απέκτησαν τη νοοτροπία αυτή που είναι
και µεταδοτική;
Θα ήθελα να κάνω, τρία επιµέρους σχόλια ως προς το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Πρώτον, δηµιουργείται ένα µητρώο
φορέων, όπου µαζί µε τις αιτήσεις τους θα καταχωρίζονται επίσης και οι πληρωµές των συµβάσεων, οι δαπάνες κ.ο.κ. Το µητρώο αυτό µου φαίνεται ότι επικαλύπτεται µε το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΣΠΑ. Εδώ που τα λέµε δεν χρειάζεται και κάτι άλλο, αφού σήµερα δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι
και ό,τι γίνεται στη χώρα µας, γίνεται µέσω του ΕΣΠΑ.
Το δεύτερο σχόλιο, αφορά στον έλεγχο των προκηρύξεων, την
αρµοδιότητα του οποίου, δίνετε στην αρχή. Θα ήθελα να σας
υποβάλλω εκ νέου µια ερώτηση εδώ, στην Ολοµέλεια, αφού δεν
πήρα απάντηση στην επιτροπή. Γιατί καταργήσατε τον προληπτικό έλεγχο επί των σχεδίων προκηρύξεων που ασκούσαν οι
διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ; Γιατί; Για
απλούστευση, όπως έλεγε και η τέως Υπουργός κ. Κατσέλη;
Ωραία, να το δεχτώ το επιχείρηµα. Αλλά τότε δεν ισχύει και
εδώ;
Το τρίτο σχόλιο αφορά στην υποχρεωτικότητα. Όταν επιβάλλεις στους φορείς την ανεξάρτητη αρχή, οφείλεις να τους παρέχεις και επί τόπου υποστήριξη. Πότε και πώς θα παρασχεθεί αυτή
η υποστήριξη; Με ποιες δοµές; Με ποιες οµάδες υποστήριξης
και µε ποιο προσωπικό; Απαντήστε µου, παρακαλώ, γιατί δεν
βλέπω τίποτα σχετικό µέσα στο σχέδιο νόµου.
Και κάτι ακόµα. Υπήρχε η υποστήριξη της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ). Δεν ήταν
µεν υποχρεωτική η προσφυγή στη ΜΟΠΑΔΙΣ, αλλά προαιρετική.
Θα µπορούσατε άνετα να είχατε συνεργαστεί µε τη δοµή αυτή
για την παροχή τέτοιου είδους υποστήριξης.
Οι βελτιωτικές προτάσεις µας έγιναν από τον εισηγητή µας, κ.
Κωστή Χατζηδάκη. Ορισµένες από αυτές τις δεχθήκατε και
άλλες όχι.
Όσον αφορά στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, δεν
έχω να πω πολλά. Μιλά η δουλειά που κάναµε το 2007 µε την
αναµόρφωση. Εσείς τώρα, λόγω των συνθηκών που δηµιούργησε η κρίση, οδηγείστε εκ των πραγµάτων στην ανάγκη να δώσετε περισσότερες ευελιξίες για να διασωθεί µια επιχείρηση,
ώστε να µην κηρύξει πτώχευση. Πτώχευση, όµως, έχει κηρύξει
η ίδια η οικονοµία και µαζί µ’ αυτή και οι επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα επίσης να σηµειώσω και την αοριστία που υπάρχει στον τρόπο µε τον οποίο
διαπιστώνεται η σοβαρότητα των οικονοµικών προβληµάτων µιας
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επιχείρησης προ της υπαγωγής -νοµίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης το
ανέφερε. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τα δικαστήρια, αλλά ούτε
και για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Θα έπρεπε, λοιπόν, να γίνουν βελτιώσεις.
Και τέλος, µια παρατήρηση που κάνω σε κάθε νοµοσχέδιο. Δεν
υπάρχει καµµία διάκριση για την Περιφέρεια. Αντιλαµβάνεστε ότι
άλλες συνθήκες ισχύουν για την επιχειρηµατικότητα στα µεγάλα
αστικά κέντρα και άλλες στην Περιφέρεια. Είναι διαφορετικά τα
µεγέθη.
Όσο για την ΜΟΔ, είµαι σύµφωνος µε τη στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής από τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ).
Σηµειώνω, όµως, το «βάλε-βγάλε» της ΜΟΔ στις ΔΕΚΟ που δείχνει ότι δεν έχετε ξεκάθαρη κατεύθυνση.
Και µε την ευκαιρία αυτή, να πω δύο λόγια για το µισθολόγιο
της ΜΟΔ. Είµαι αντίθετος µε τις περικοπές, πολύ δε περισσότερο όταν στο εφεύρηµα της «προσωπικής διαφοράς» του ενιαίου µισθολογίου, δεν σκεφθήκατε να εντάξετε τα στελέχη της
ΜΟΔ που και διακριτό αντικείµενο έχουν και δεν δουλεύουν µε
ρυθµούς δηµοσίου αλλά και έχουν τη µεγάλη ευθύνη της επαφής
µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το ΕΣΠΑ.
Με την ευκαιρία της αναφοράς µου στη ΜΟΔ, θα ήθελα να πω
ότι εδώ και είκοσι τρεις µήνες έχουµε χορτάσει από αοριστολογίες. Προχθές ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη
τύπου που έδωσε διαφήµιζε –άκουσον-άκουσον!- τις απεντάξεις
έργων, την περικοπή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
και τις προσκλήσεις προς τις διαχειριστικές αρχές ή τη ΜΟΔ για
τη δηµιουργία task forces. Αν αυτά είναι τα επιτεύγµατα είκοσι
τριών µηνών διακυβέρνησης και χαίρεστε γι’ αυτά, τότε µπράβο
σας!
Ευτυχώς πάντως που πλησιάζετε τους στόχους απορρόφησης
του ΕΣΠΑ, µόνο που τους πλησιάζετε από λάθος κατεύθυνση.
Παράδειγµα αποτελεί το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΕΑΜ), το οποίο σας βοηθάει να πιάσετε
τους στόχους, µε λάθος τρόπο.
Ένα εκρηκτικό µείγµα, κύριοι συνάδελφοι, λαθών και καθυστερήσεων που µε ανυπολόγιστο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος.
Αυτή είναι η Κυβέρνηση, έτσι απαντάει στις αδυσώπητες προκλήσεις του σήµερα, µε τα χαράτσια που έρχονται τον Οκτώβριο
και µε τις ψευδαισθήσεις µεταρρυθµίσεων. Θέλετε τη δική µας
συναίνεση, αφού χάσατε τη συναίνεση της κοινωνίας. Εµείς λέµε
«όχι» στο λάθος και «ναι» στις καθαρές λύσεις που θα δώσει ο
λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παίρνω το λόγο για να µιλήσω για τον εξής
λόγο. Ήταν περίπου αρχές δεκαετίας του 2000, ήταν περίπου
2002, 2003 η εποχή που µπαίνατε και στο ευρώ. Ήταν η εποχή
της ισχυρής Ελλάδος, ήταν η εποχή που η κυβέρνηση Σηµίτη
ονειρευόταν να µας κάνει όλους να αισθανόµαστε Ευρωπαίοι.
Τότε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε και στην πατρίδα ως ένα είδος εξευρωπαϊσµού αυτό το «φρούτο» που λέγεται «ανεξάρτητες αρχές». Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι
και επί της αρχής να το δούµε, δεν ξέρω αν είναι µεγαλύτερη
αποτυχία η ένταξή µας στο ευρώ ή οι «ανεξάρτητες αρχές» ή αν
η µία αποτυχία ανταγωνίζεται την άλλη.
Σήµερα όλοι γνωρίζουµε ότι η ένταξη στο ευρώ ήταν καταστροφική. Βέβαια, τώρα δεν µπορούµε να βγούµε, γιατί είµαστε
εγκλωβισµένοι και η έξοδός µας θα είναι ακόµα καταστροφικότερη. Όµως, όλοι γνωρίζουµε ότι αυτά τα δέκα χρόνια η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας έπεσε πενήντα θέσεις.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις ανεξάρτητες αρχές. Όπου έχουν
εµπλακεί οι ανεξάρτητες αρχές µόνο προβλήµατα έχουν δηµι-
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ουργηθεί.
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αποτελεί σηµείο παραδοχής του
πολιτικού µας συστήµατος ότι το ίδιο δεν εµπιστεύεται τον εαυτό
του. Αποτελεί παραδοχή ηµών των ιδίων ότι δεν εµπιστευόµαστε
τον εαυτό µας. Αποτελεί παραδοχή της εκάστοτε κυβερνήσεως
και της προηγουµένης και της σηµερινής ότι δεν εµπιστεύεται
την εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός, όταν για κάθε θέµα
θεσµοθετούµε µια αρχή που τη βαπτίζουµε ανεξάρτητη!
Τι θα πει δηλαδή αυτό; Λέµε στον κόσµο ότι δεν µπορεί να παρέµβει σε αυτήν την εκτελεστική εξουσία. Άρα, τι λέµε; Λέµε ότι
η εκτελεστική εξουσία είναι ύποπτη για διαφθορά, για λαµογιές,
για κακοδιοίκηση. Και λέµε στον κόσµο «Μη φοβάστε! Δεν εµπλεκόµεθα εµείς, οι απατεώνες!» Αυτή είναι µια ανεξάρτητη αρχή.
Αυτή είναι η ιδεολογική πλατφόρµα των ανεξαρτήτων αρχών.
Εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό είµαστε πολύ συγκεκριµένοι. Εµείς θέλουµε να έχουµε εκλεγµένη κυβέρνηση, η
οποία έχει την ευθύνη, λογοδοτεί στο λαό και την οποία κρίνει ο
λαός και µπορεί ο λαός να την τιµωρήσει.
Γιατί ελάτε να µου πείτε τώρα ποια θα είναι η εµπλοκή του ελληνικού λαού στην κριτική ως προς την ανεξάρτητη αρχή, την
οποία εσείς τώρα διορίζετε και η οποία θα κυβερνήσει στο µέτρο
που την αφορά για τη θητεία που έχει άνευ ουδενός ελέγχου.
Άρα, επί της αρχής κάποτε πρέπει να το συνειδητοποιήσετε.
Αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό ήταν ένα δικό σας «φρούτο», το οποίο,
δυστυχώς, κύριε Χατζηδάκη, το ακολούθησε και η Νέα Δηµοκρατία κατά τη δική της διακυβέρνηση. Πολύ κακώς. Κάκιστα. Έχετε
γεµίσει τη δηµόσια διοίκηση µε ανεξάρτητες αρχές, είτε άλλες
που είναι στο Σύνταγµα είτε άλλες που δεν είναι.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πέραν αυτής της γενικής αρχής, να
πω ότι στο συγκεκριµένο πεδίο για το οποίο τώρα συζητάµε µου
κάνει εντύπωση η θετική επί της αρχής ψήφος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µάλλον το έχουµε
παρακάνει στη συναίνεση! Στην παιδεία τα ψηφίζετε από κοινού.
Στο µεσοπρόθεσµο τα µισά τα ψηφίζετε από κοινού. Σήµερα τα
ψηφίζετε από κοινού. Την Πέµπτη στα αυθαίρετα από κοινού. Ε,
γιατί σκοτώνεστε, ρε παιδιά, αφού τα βρίσκετε στα εννέα από
τα δέκα νοµοσχέδια; Προς τι ο αλληλοσπαραγµός και ο εµφύλιος; Για να έχουν να κάνουν –υποτίθεται- τα κανάλια συζητήσεις
για τη µεγάλη διαφωνία του Σαµαρά µε τον Παπανδρέου; Εννέα
στα δέκα νοµοσχέδια τα ψηφίζετε από κοινού!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς ψηφίσατε το µνηµόνιο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, εσείς µας κατηγορούσατε, κύριε συνάδελφε –αυτό επισηµαίνω- ότι στηρίξαµε το
ΠΑΣΟΚ µε το µνηµόνιο και εννέα στα δέκα νοµοσχέδια τα υπερψηφίζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο είναι το µνηµόνιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ για τη διακοπή, γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να τα επαναλάβω και να τα
ακούσει ο κόσµος.
Στο µεσοπρόθεσµο τα µισά τα ψηφίσατε. Παιδεία από κοινού.
Σήµερα από κοινού. Την Πέµπτη από κοινού στα αυθαίρετα. Ε,
πόσα από κοινού; Κάντε και λίγο αντιπολίτευση; Διότι εδώ έχει
ουσία αυτό το οποίο λέµε.
Η Νέα Δηµοκρατία και σωστά –στη Νέα Δηµοκρατία του 2004
αναφέροµαι- έλεγε στο πρόγραµµα της, κύριε Χατζηδάκη, σε
τριάντα έξι σηµεία –τα έχω µετρήσει- για πάταξη της γραφειοκρατίας.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής: Λέµε για τις
δηµόσιες συµβάσεις. Ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
πάνω από ένα ποσό. Ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μπορεί κάποιος να προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
στα Διοικητικά Εφετεία. Μα, για ποια διαφάνεια µιλάµε;
Και σας ερωτώ: Πάει και προσφεύγει ένας στα διοικητικά δικαστήρια, βγάζει µια απόφαση «άλφα» για µία σύµβαση και η
ανεξάρτητη αρχή βγάζει µια απόφαση «βήτα». Τι θα γίνει σε
αυτήν την περίπτωση; Για πείτε µου.
Αντί δηλαδή να προχωράµε, κυρία Μπατζελή, σε µία διαδικασία τέτοια που να µειώνουµε τη γραφειοκρατία, να κινείται το
χρήµα, να πάρει εµπρός η οικονοµία, έρχεστε εδώ και µας βά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ζετε µέσα σε µία ήδη εξαιρετικά πολύπλοκη νοµοθεσία, δηλαδή
µέσα σε ένα σύστηµα που είναι πολλαπλώς ελεγχόµενο το ένα
µε το άλλο, µια επιπλέον τροχοπέδη, για να κάνετε ακόµη δυσκολότερη την οικονοµική διαδικασία, χωρίς επί της ουσίας να προσφέρετε τίποτα στη διαφάνεια. Καθόλου δεν χρειάζεται. Η
συγκεκριµένη είναι παντελώς άχρηστη. Όποιος το σκέφτηκε το
σκέφτηκε, επειδή δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει στη ζωή του.
Πάω στο τελευταίο, που είναι το προπτωχευτικό στάδιο. Αντιλαµβανόµαστε πλήρως και γι’ αυτό υποστηρίζουµε όλη αυτήν
την απαίτηση και επιθυµία του εµπορικού κόσµου σε αυτήν την
κρίσιµη εποχή που ζούµε να βρεθεί µια λύση µε τις εταιρείες που
έχουν µεγάλα χρέη.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω έναν πολύ µεγάλο κίνδυνο. Είστε
στο όριο µε την παρούσα ρύθµιση –ίσως και να το έχετε ξεπεράσει, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη- να θέσετε σε σοβαρή
αµφισβήτηση την εµπορική πίστη.
Όταν ξεκίνησα να πουλάω βιβλία το 1992, παίρναµε επιταγές
τρίµηνες. Υποτίθεται ότι οι επιταγές ήταν όλες ηµέρας, αλλά
στην αγορά οι επιταγές που κυκλοφορούσαν ήταν τρίµηνες.
Τώρα παίρνουµε δωδεκάµηνες επιταγές. Σας διαβεβαιώνω ότι
µε µέτρα όπως αυτά, αυτό που θα κάνω εγώ και ο κάθε επιχειρηµατίας από αύριο, ξέρετε τι θα είναι; Θα είναι να ζητάµε να
πληρωνόµαστε τοις µετρητοίς, γιατί θα φοβόµαστε αυτόν που
θα έχει στο πίσω µέρος του µυαλού του να χρησιµοποιήσει καταχρηστικά αυτή τη ρύθµιση, για να φορτώσει φέσια στην αγορά.
Και αν µία αγορά χάσει την έννοια της εµπορικής πίστης, όσο κι
αν η πρόθεση είναι αγαθή να σώσουµε τις επιχειρήσεις που πάνε
να καταρρεύσουν –δεκτό το επιχείρηµα και το υποστηρίζουµε µε
αυτήν την επιφύλαξη- τότε θα σταµατήσει εντελώς η εµπορική
δραστηριότητα. Θα πηγαίνεις µόνο αν έχεις λεφτά στο πορτοφόλι. Αν δεν έχεις, δεν θα παίρνεις τίποτα. Και τότε τα αποτελέσµατα θα είναι τα ακριβώς ανάποδα απ’ αυτά που προσδοκάτε.
Γιατί στην προκειµένη περίπτωση, αν εγώ είµαι ένας πιστωτής
που δεν συµφωνεί, µε την παρούσα ρύθµιση θα πρέπει να ακολουθήσω αυτό που αποφασίζει η πλειοψηφία των πιστωτών.
Υπό ποια έννοια άλλοι πιστωτές θα δεσµεύσουν τη δική µου
οπτική γωνία για το ποιο είναι το συµφέρον µου; Και ποια είναι η
δήθεν εξασφάλιση που προβλέπεται ότι δεν θα είσαι σε χειρότερη µοίρα απ’ ό,τι θα ήσουν, αν πτώχευε η εταιρεία; Ποιος θα
το κρίνει αυτό;
Εγώ πρέπει να κρίνω το συµφέρον µου ποιο είναι. Εσείς δεσµεύετε το συµφέρον µου στην απόφαση κάποιων τρίτων. Πολύ
δηµοκρατία έπεσε στις επιχειρήσεις. Αλλά δηµοκρατία στην
τσέπη µας είναι λίγο δύσκολο πράγµα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, το υποστηρίζουµε µε πολλούς αστερίσκους και επιφυλάξεις. Γιατί είναι ακριβώς σε ένα πολύ κρίσιµο
όριο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεωργιάδη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από τη θετική και
κατ’ εµάς αυτονόητη θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς υπέρ
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Η θέση µας αυτή υπαγορεύεται
από την πάγια θέση του χώρου της Ανανεωτικής Αριστεράς για
τη διαχείριση µελετών δηµοσίων έργων από ανεξάρτητη αρχή.
Ήδη από τη Συνταγµατική Αναθεώρηση του 2001, αλλά και του
2008 ως εισηγητής τότε ο Πρόεδρός µας, ο Φώτης ο Κουβέλης,
είχε προτείνει συνταγµατική πρόβλεψη για τον έλεγχο ανάθεσης
και υλοποίησης των συµβάσεων από τη Βουλή µε αντίστοιχη επιτροπή. Δεν εισακουστήκαµε, σκόπιµα θεωρούµε, όπως θα εξηγήσουµε στη συνέχεια.
Ας επισηµάνουµε κάποια πράγµατα που απαιτούν επιτακτικές
απαντήσεις τόσο από την παρούσα Κυβέρνηση µέσω του παρόντος Υπουργού, όσο και από την προηγούµενη κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, µέσω του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου.
Πάρα πολλά ακούστηκαν µέχρι αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα:
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Και προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλεγχος
από τις αρµόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητα προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τη βασιµότητα και τη νοµιµότητα των µελετών. Το ερώτηµα είναι το
εξής: Νύχτα τα βγάζω, νύχτα τα µπάζω, τι έχουν τα έρµα και ψοφάνε; Μάλιστα, υπήρχαν όλα αυτά. Ποιο είναι το αποτέλεσµα;
Το αποτέλεσµα αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση και θα εξηγήσω στη συνέχεια.
Ο κ. Γείτονας είπε ότι εφαρµόζονται απαρέγκλιτα οι ευρωπαϊκές αρχές στο θέµα των συµβάσεων.
Αρχίζω από το άρθρο 81 της οδηγίας 18/2004, η οποία αναφέρεται στο νοµοσχέδιο. Σύµφωνα µε αυτό, τα κράτη-µέλη θα
έπρεπε να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της οδηγίας µε αποτελεσµατικούς, προσπελάσιµους και διαφανείς µηχανισµούς. Για
το σκοπό αυτό προτείνονταν τότε µεταξύ άλλων ο ορισµός και η
συγκρότηση ανεξάρτητου φορέα. Προφανώς αναφέρονταν στην
ανεξάρτητη αρχή που συστήνεται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Προφανώς, επίσης, θεωρούν ότι η εκτελεστική εξουσία σε όλη
την Ευρώπη, ακόµη και στα πλέον ανεπτυγµένα κράτη, χρειάζονται αντίβαρα, γιατί η διαφθορά είναι διάχυτη.
Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια οδηγία, θα έπρεπε όπως οµολογείτε στην αιτιολογική έκθεση, να λειτουργούν στοιχειώδες πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις, κοινώς
αποδεκτά πρότυπα προµηθειών, σύστηµα παρακολούθησης ανάθεσης και υλοποίησης των συµβάσεων, πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης, αλλά και σχέδια συµβάσεων, κεντρικό, ηλεκτρονικό
µητρώο.
Τρίτον, στα άρθρα 45, 47 και 48 της ίδιας οδηγίας έχουν τεθεί
από το 2004, εδώ και επτά χρόνια –το επισηµαίνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- κριτήρια ποιοτικής επιλογής, οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελµατικών
ικανοτήτων των οικονοµικών φορέων, δηλαδή των εντολοδόχων.
Ειδικότερα στο άρθρο 45 αναφέρεται ότι κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση,
όταν εκτός των άλλων πρώτον έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο, δεύτερον δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την πληρωµή αποδοχών εργαζοµένων, αλλά και φόρων
και τελών και τρίτον εάν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται ή όταν
δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Επίσης, στο άρθρο 47 προτείνονται εξειδικευµένοι τρόποι
αξιολόγησης της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
Αυτά είναι αυτονόητα ερωτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως και ρητορικά. Γιατί από το 2004 που εκδόθηκε η
οδηγία –για να µην πω από το 1988 που υπήρχε η προηγούµενη
πρόβλεψη µε αντίστοιχη οδηγία- δεν συστήθηκε ανεξάρτητος
φορέας; Γιατί δεν επιδιώχθηκε έστω κατ’ ελάχιστο η θέσπιση των
προαναφερόµενων εργαλείων;
Όσον αφορά δε στα κριτήρια επιλογής των οικονοµικών φορέων-αναδόχων, τι έχουµε να πούµε; Εντάσσονται άραγε στις
πιο πάνω προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ, η «SIEMENS» και οι
άλλες εταιρείες που εµπλέκονται σε υποθέσεις που διερευνά η
Βουλή; Έπρεπε βάσει των συγκεκριµένων διατάξεων να αποκλείονται από προµήθειες και από έργα του ελληνικού δηµοσίου; Τα
διάσπαρτα σ’ όλη τη χώρα έργα-«φαντάσµατα» οφείλονται µόνο
στην κρίση ή και σε σκόπιµη αβλεψία; Τα ηµιτελή έργα του εθνικού εργολάβου στην Αχαΐα οφείλονται απλώς και µόνο στην κακή
συγκυρία; Είναι προφανές πως όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απαντήσεις είναι αυτονόητες.
Τα δέκα τελευταία χρόνια υλοποιούνται στη χώρα µας δύο χρηµατοδοτικά πλαίσια και τα λεφτά είναι πολλά και απ’ αυτά έπρεπε
να «χορτάσει» το πελατειακό σύστηµα. Απ’ αυτά µακροηµέρευσαν εθνικοί εργολάβοι, πολιτικοί, οικονοµικοί παράγοντες, διοικητικά στελέχη αλλά δυστυχώς και κοµµατικά ταµεία. Είχε
διαµορφωθεί ένας «λαβύρινθος» κανόνων και διατάξεων που
ήταν άνετα προσιτός σε λίγα εξειδικευµένα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και των εργοληπτικών εταιρειών, διατάξεις κατακερµατισµένες ανά κατηγορία έργων και µε διάσπαρτους
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αναθέτοντες φορείς, πλαίσιο της απόλυτης αδιαφάνειας στη διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος, της αναπτυξιακής υπονόµευσης της ίδιας της χώρας και του λαού της. Αποτέλεσµα; Όργια
υπερβάσεων, κατακερµατισµοί έργων, υπερτιµολογήσεις µε οδυνηρές συνέπειες για τους πολύτιµους δηµόσιους πόρους, αλλά
και την ποιότητα των έργων, ένα καθεστώς νοσηρό που ήταν βασικός παράγοντας της ελληνικής κρίσης.
Κι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε το πρωτοφανές, αλλά και ενδεικτικό του ελληνικού προβλήµατος. Αναφέρεται µέσα στο νοµοσχέδιο σε κάποιο σηµείο: Οι ρυθµίσεις αυτές
του νοµοσχεδίου µας υπαγορεύτηκαν, µας επιβλήθηκαν από το
περιβόητο µνηµόνιο, ωµή οµολογία, σαφής οµολογία ότι το ελληνικό πολιτικό σύστηµα δεν ήταν αποφασισµένο να πάρει αυτές
τις αποφάσεις.
Κύριε Υπουργέ, στην αιτιολογική έκθεση περιορίζεστε µε ήπιο
και σαφώς συµψηφιστικό τρόπο σε απλές διαπιστώσεις που σε
τίποτα δεν απαντούν στην απαίτηση της κοινωνίας και των πολιτών για πραγµατική κάθαρση. Ποιο είναι ακριβώς το κόστος για
τη χώρα και το λαό της απ’ αυτές τις εγκληµατικές και σκόπιµες
παραλείψεις; Υπάρχουν συγκεκριµενοποιηµένες πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό και πού τις καταλογίζετε;
Το τελικό ερώτηµα: Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η αρτιότητά
του -µ’ όλα τα επιπλέον στοιχεία τα οποία θα αναφέρουµε αύριο
στην επί των άρθρων συζήτηση για τη βελτίωσή του- αρκεί για
να εξαλείψει το νοσηρό φαινόµενο; Ο µέχρι τώρα έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί δεν απέτρεψε το φαινόµενο; Διότι
απλούστατα τίποτα δυστυχώς δεν έχει αλλάξει σ’ αυτήν εδώ τη
χώρα σε περιφερειακό επίπεδο, τίποτα δεν έχει αλλάξει σ’ αυτήν
τη χώρα όσον αφορά νοοτροπίες και αντιλήψεις στελεχών των
κυβερνώντων κοµµάτων ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται, εάν
η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται στη διοίκηση µίας περιφέρειας ή
ενός δήµου ή εάν το ΠΑΣΟΚ έχει τις αντίστοιχες θέσεις.
Πώς γίνονται οι αναθέσεις του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγµή; Στο βωµό
της απορροφητικότητας, χωρίς καµµία προστιθέµενη αξία, µόνο
και µόνο για να παρουσιάσουµε δείκτες.
Δυστυχώς, οι ηµέτεροι εξακολουθούν να ζουν και να βασιλεύουν, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν ένα κοµµάτι από την
πίτα. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Η αρχή αυτή έχει
σοβαρό ρόλο να επιτελέσει µε µια και µόνο προϋπόθεση: ότι θα
αποδείξετε στην πράξη ότι έχετε την πολιτική βούληση να επιβάλλετε στους δικούς σας ανθρώπους που βρίσκονται στην περιφέρεια, που αυτήν τη στιγµή διοικούν τις περιφέρειες, να
αλλάξει κάτι σ’ αυτή τη χώρα. Ειδάλλως δεν έχουµε κανένα µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Καλείται να λάβει το λόγο η Βουλευτής Καρδίτσας του
ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Θεοχάρη.
Έχετε το λόγο, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση
που γίνεται κατά κόρον τους τελευταίους µήνες σχετικά µε την
περικοπή των δαπανών του δηµοσίου, ίσως, το ζήτηµα των δηµοσίων συµβάσεων θα πρέπει να αποτελέσει το πλέον κεντρικό
σηµείο. Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχουν υπάρξει αµέτρητες περιπτώσεις υπέρµετρης σπατάλης και αδιαφάνειας, µε όλες
τις τραγικές συνέπειες που έχει αυτό στα δηµοσιονοµικά µας.
Δεν είναι δυνατόν να ζητάµε από τον Έλληνα πολίτη να πληρώνει
περισσότερους φόρους, να δέχεται περικοπές στο εισόδηµά
του, να κάνει διαρκώς θυσίες και από την άλλη να συνεχίζουµε
να κατασπαταλούµε δηµόσιους πόρους µε αυτούς τους ρυθµούς.
Όλοι γνωρίζουµε ότι η σωτηρία της χώρας δεν θα επέλθει, αν
δεν βγούµε από την ύφεση. Για να γίνει αυτό η πορεία προς την
ανάπτυξη είναι µονόδροµος. Ανάπτυξη, όµως, όχι άναρχη και
αποσπασµατική, αλλά µέσα σε σαφή πλαίσια και κανόνες δικαίου. Στην προκειµένη περίπτωση των δηµοσίων διαγωνισµών
µε την ενοποίηση της πρακτικής των αναθετουσών αρχών.
Ο κατακερµατισµός της νοµοθεσίας και η ασυµβατότητα της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή έχουν ως αποτέλεσµα
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περιττές δικαστικές εµπλοκές µετά από καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχουµε και
κατακερµατισµό των επιµέρους αρµοδιοτήτων ανάλογα µε το
αντικείµενό τους σε διάφορα Υπουργεία.
Πρόκειται για σοβαρά εµπόδια που πρέπει να υπερκεράσουµε,
προκειµένου να κάνουµε το σύστηµα πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσµατικό και πιο ευέλικτο χωρίς τη σύγχυση που επικρατεί
σήµερα και φυσικά χωρίς τις τεράστιες καθυστερήσεις.
Και, βέβαια, ας µην ξεχνάµε την κακή ποιότητα των προµηθειών που συχνά γίνονται µε ανεπαρκείς προδιαγραφές και
χωρίς ηλεκτρονικούς µειοδοτικούς διαγωνισµούς, καθιστώντας
ιδιαίτερα δυσχερή την εξασφάλιση της διαφάνειας. Το σύστηµα
είναι πρακτικά αδύνατο να εξορθολογιστεί χωρίς την παρουσία
ενός οργάνου που θα παρακολουθεί τις δηµόσιες συµβάσεις σε
κεντρικό επίπεδο για να αποτρέπονται τα φαινόµενα των απευθείας αναθέσεων, να υπάρχει µια βάση δεδοµένων για όλες τις
συµβάσεις που εκτελούνται, αλλά και να εκπροσωπείται η χώρα
µας στο εξωτερικό σε συναντήσεις και συνέδρια.
Όλα αυτά τα προβλήµατα έρχεται να λύσει το παρόν νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί κινήθηκε µε εντυπωσιακή ταχύτητα προκειµένου να
επιταχύνουν τις διαδικασίες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των καιρών και των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιµετωπίζουµε
µε τη σύσταση της ενιαίας αρχής που ως κύριο σκοπό θα έχει
την ανάπτυξη και προώθηση της εθνικής στρατηγικής στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, τη βελτίωση και ενοποίηση του
νοµικού πλαισίου, τον συντονισµό και εξορθολογισµό της πρακτικής των αναθετουσών αρχών και τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρησης του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων
από όλα τα δηµόσια όργανα και όλες τις αναθέτουσες αρχές.
Πρόκειται για ιδιαίτερη νοµοθετική πρωτοβουλία να µπουν επιτέλους τα πράγµατα σε µια τάξη.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, την προσθήκη του έκτου κεφαλαίου του πτωχευτικού κώδικα, πιστεύω
ότι αποτελεί απάντηση στην απαίτηση όλων να υπάρξει µια ευνοϊκή αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
έχουν πληγεί περισσότερο από την ύφεση.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται, όπως η ένταξη επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους στη ρύθµιση των επιχειρηµατικών οφειλών, δυστυχώς δεν
έχουµε δει αποτέλεσµα λόγω κωλυσιεργίας των τραπεζών, λόγω
γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων και βέβαια λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της γενικότερης οικονοµικής δυσχέρειας
στην οποία έχουν βρεθεί οι επιχειρηµατίες.
Δυστυχώς, βλέπουµε πολλές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο
κάτω από την πίεση της σηµερινής δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες που έχει αυτό, όπως απώλεια θέσεων εργασίας, µείωση της παραγωγής και γενικότερη
ύφεση.
Ο πτωχευτικός κώδικας που ως στόχο έχει µεν τη διάσωση της
επιχείρησης µέσα από το σχέδιο αναδιοργάνωσης, έχει ένα βασικό µειονέκτηµα: Αντίθετα µε τις πρακτικές και τις αντιλήψεις
στο εξωτερικό, στην Ελλάδα πτώχευση για τον απλό πολίτη σηµαίνει εκκαθάριση, απαξίωση της επιχείρησης, ενώ ακόµα µπορεί
να επιφέρει και δυσµενείς νοµικές συνέπειες για τον οφειλέτη
επιχειρηµατία.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο η βοήθεια που παρέχεται
µε την αναδιοργάνωση της επιχείρησης να γίνεται στο προπτωχευτικό στάδιο, όχι, όµως, µε τον τρόπο που έως τώρα προέβλεπε ο νόµος, δηλαδή χωρίς να δεσµεύσει τους µη συναινούντες πιστωτές. Πιστεύω ότι µε τη νέα ρύθµιση που φέρνει το
νοµοσχέδιο που συζητάµε, δίνεται µία πολυαναµενόµενη λύση
στο πρόβληµα που θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήµα πριν από την πτώχευση.
Συγκεκριµένα, εισάγει τόσο τη δυνατότητα δέσµευσης των µη
συναινούντων πιστωτών και εποµένως την προσπέλαση του λεγόµενου προβλήµατος συλλογικής δράσης όσο και τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην κατάρτιση της συµφωνίας εξυγίανσης.
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Οι νέες διατάξεις - βελτιώσεις του πτωχευτικού κώδικα θα
έχουν θετικά αποτελέσµατα όχι µόνο άµεσα σε ό,τι αφορά στη
διάσωση των θέσεων εργασίας και της άυλης περιουσίας των
επιχειρήσεων, αλλά και έµµεσα στην ανάπτυξη της χώρας,
καθώς επίσης και στο ζήτηµα των επενδύσεων. Είναι σαφώς πιο
εύκολο ένας επενδυτής να διαθέτει κεφάλαιο σε µία εταιρεία που
λειτουργεί κι έχει δοµή και οργάνωση, παρά σε εταιρεία υπό διάλυση.
Θεωρώ ότι πρόκειται για εξαιρετικά θετική εξέλιξη, που θα
αποδειχθεί ευεργετική για πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
στην Περιφέρειά µου την Καρδίτσα που είναι επιχειρηµατικά βιώσιµες λόγω αντικειµένου, αλλά είναι υπερχρεωµένες και αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να ψηφίσουµε σήµερα είναι ένα ακόµη βήµα προς την εξυγίανση
της οικονοµίας µας, την ώθηση της ανάπτυξης και τη διάσωση
των βιώσιµων επιχειρήσεων που έχουν βρεθεί σε δεινή θέση
λόγω της κρίσης. Είναι µία ακόµη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση
έµπρακτα µεριµνεί για τους πολίτες - επιχειρηµατίες που κινδυνεύουν να χάσουν αυτά που µε κόπο έχτιζαν τόσα χρόνια.
Για το λόγο αυτό είναι επιτακτικό να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη αλλαγής του πλαισίου
τόσο για τις δηµόσιες συµβάσεις όσο και της προπτωχευτικής
διαδικασίας αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία, αν ληφθεί υπ’όψιν η οικονοµική κατάσταση της χώρας.
Το παρόν νοµοσχέδιο κινείται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ορισµένες διατάξεις που περιέχει, χρήζουν περαιτέρω εξέτασης ή ακόµα και αλλαγής.
Για το λόγο αυτό καταθέσαµε µία σειρά από τροπολογίες –
πάνω από είκοσι- προκειµένου το παρόν σχέδιο νόµου να αποτελέσει µία ολοκληρωµένη παρέµβαση.
Η αλλαγή πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις είναι µεγάλης
σηµασίας, προκειµένου µέσα από διαφανείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες να εξοικονοµηθούν πόροι για το κράτος και κατά
συνέπεια για τον Έλληνα φορολογούµενο. Για τις δηµόσιες συµβάσεις θα µπορούσαν να υιοθετηθούν µεγαλύτερες αλλαγές.
Πιο συγκεκριµένα:
Η Νέα Δηµοκρατία, όπως είναι γνωστό, από το 2005 είχε ταχθεί υπέρ της δηµιουργίας µιας ανεξάρτητης αρχής και προέβη
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου το Εθνικό Δίκαιο
να εναρµονιστεί, εισάγοντας παράλληλα ένα νέο κανονισµό προµηθειών. Εκµεταλλεύτηκε τις νέες τεχνολογίες για τη δηµιουργία
ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος ιδιαίτερα στο
χώρο των ηλεκτρονικών προµηθειών.
Σκοπός µας ήταν να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των δηµοσίων
συµβάσεων συνολικά. Αυτό κάνουµε και σήµερα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Προτείναµε να δηµοσιεύονται ηλεκτρονικά από
την αρχή οι αποφάσεις σκοπιµότητας για τους διαγωνισµούς ή
τις απευθείας αναθέσεις, προκειµένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός
ρόλος της αρχής. Ζητήσαµε το κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο να
είναι πιο πλήρες, µε περισσότερες πληροφορίες, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη διαφάνεια. Προτείναµε αλλαγή στον τρόπο ορισµού των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η Κυβέρνηση αποδέχτηκε µερικές από τις προτάσεις µας,
ωστόσο παρουσιάστηκε αρνητική, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις για έµφαση στη διαφάνεια, για ζητήµατα σχετικά µε τη
συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, τη δηµοσίευση στη βάση
των δεδοµένων της αρχής των αποφάσεων των αναθετουσών
αρχών για τη σκοπιµότητα των διαγωνισµών, ενώ επιπρόσθετα
διατήρησε και το σύστηµα διορισµού των µελών της αρχής.
Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι ξεκινάτε µια πρωτοβουλία, αλλά
δεν κάνετε ολόκληρο βήµα, γίνεται µισό βήµα και πολύ φοβούµαι
ότι µέσα από αυτό το µισό βήµα θα απαξιώσετε αυτήν την πρωτοβουλία. Εµείς είπαµε στην επιτροπή και την άποψη µας ότι το

16033

πολιτικό σύστηµα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκει καταφύγιο στις
ανεξάρτητες αρχές. Κανονικά, έπρεπε να έχει τη δύναµη να λύνει
τα προβλήµατα µόνο του.
Εν πάση περιπτώσει, αφού κάνετε που κάνετε µια ανεξάρτητη
αρχή, τουλάχιστον, θωρακίστε την, τουλάχιστον δώστε της αρµοδιότητες, τουλάχιστον ξεκαθαρίστε το ρόλο της για να ξέρει
και ο κόσµος τι να περιµένει. Διότι, όπως σας είπα στην επιτροπή,
κύριε Υπουργέ, πολύ φοβούµαι ότι οι πολίτες δεν κρίνουν τις
αρχές, κρίνουν τις κυβερνήσεις, κρίνουν το πολιτικό σύστηµα
έστω και αν δεν φταίει την ώρα που εµείς έχουµε εναποθέσει τις
ελπίδες µας σ’ αυτήν και σ’ αυτές τις ανεξάρτητες αρχές.
Εάν αυτή η πρωτοβουλία σας δεν εξυπηρετήσει κάποια σκοπιµότητα -που πολύ φοβούµαι και το λέω εδώ δηµόσια- θα
έπρεπε να πάρετε και άλλες πρωτοβουλίες -δεν το κάνατε σήµερα, σκεφτείτε πώς µπορείτε να το κάνετε στο µέλλον- για να
διασφαλίσετε την αποτελεσµατικότητα αυτής της ανεξάρτητης
αρχής.
Για παράδειγµα, ακούστηκε εδώ να υπάρξει µητρώο αυτών
που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς, στις δηµόσιες συµβάσεις, να υπάρχει ένα ποινολόγιο. Κάποιος να αξιολογεί τη συµπεριφορά του οποιουδήποτε, του καθενός που συµµετέχει δηλαδή
και να µην ξεπερνιούνται έτσι υπεραπλουστευµένα οι όποιες δυσκολίες, οι όποιες αδυναµίες, οι όποιες παρανοµίες και αυτός να
µπορεί σ’ έναν επόµενο διαγωνισµό να έρθει να συµµετέχει και
πάλι. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να τη θωρακίσει η ανεξάρτητη
αρχή.
Τώρα έρχοµαι στο δεύτερο θέµα για τη προπτωχευτική διαδικασία για την οποία κρατούµε τις επιφυλάξεις µας αναφορικά µε
την αποτελεσµατικότητα ορισµένων διατάξεων. Η αλλαγή πλαισίου για την προπτωχευτική διαδικασία είναι επιτακτικός λόγος
για το µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που λόγω των οικονοµικών
συνθηκών οδηγούνται σε πτώχευση. Η ύφεση στην Ελλάδα, δυστυχώς, ξεπερνά το 7% µε τις κυβερνητικές προβλέψεις να πέφτουν έξω συνεχώς και να αναθεωρούν το ποσοστό -δυστυχώς
λέω- και αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότερες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις θα οδηγούνται σε οικονοµικό µαρασµό.
Πιο συγκεκριµένα, η Νέα Δηµοκρατία από το 2007 είχε αναµορφώσει στο σύνολό του τον πτωχευτικό κώδικα. Οι αλλαγές
που προτείνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κινούνται και αυτές
προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού αξιοποιεί την εµπειρία του παρελθόντος και εξειδικεύει το σκέλος της προπτωχευτικής διαδικασίας.
Συγκεκριµένα, στα θετικά του νοµοσχεδίου είναι οι πιο ευέλικτες διαδικασίες συνεννόησης µε τους πιστωτές, ακόµη και γι’
αυτούς που δεν συναινούν και τέλος η υποχρεωτική ανάµιξη
εµπειρογνώµονα στη διαδικασία. Στα θετικά, επίσης, είναι η αποδοχή από την πλευρά της Κυβέρνησης και των τροπολογιών που
καταθέσαµε µε τον εισηγητή µας και µε τον τρόπο αυτό βελτιώθηκαν και αποσαφηνίστηκαν διατάξεις του νοµοσχεδίου. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε την υποχρέωση του δικαστηρίου να προσδιορίζει την έκταση της εξουσίας του ειδικού εντολοδόχου, την εξαίρεση από την αναστολή ατοµικών διώξεων σηµαντικών προµηθευτών, αλλά και την υποχρεωτική υποβολή
συγκεκριµένου επιχειρηµατικού σχεδίου για τον τρόπο εξυγίανσης.
Στα αρνητικά του νοµοσχεδίου εξακολουθούν να παραµένουν,
µετά την άρνηση της Κυβέρνησης να αποδεχτεί τις σχετικές τροπολογίες, τα εξής: η ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων που
πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να µπορούν να υπαχθούν
στην προπτωχευτική διαδικασία, οι ελλιπείς εξασφαλίσεις σε περίπτωση που ο εµπειρογνώµονας έχει έµµεσο συµφέρον σχετιζόµενο µε την εξυγίανση, η µη παροχή ασφαλιστικών δικλίδων
για την απόφαση συµµετοχής δηµοσίων φορέων στη διαδικασία
εξυγίανσης ως συναινούντος πιστωτή κ.λπ..
Για εµάς είναι σηµαντικό η όποια πρόταση να εξασφαλίζει την
ισορροπία µεταξύ των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων και των
πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών και εδραιώνεται ένα κλίµα ασφάλειας για τους επενδυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται φανερό από την τοποθέτηση του εισηγητή µας, από τις τοποθετήσεις όλων των συνα-
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δέλφων ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν ασκεί µια στείρα αντιπολίτευση, δεν ήρθε εδώ να πει το «Όχι σε όλα». Αυτό το κάνατε
εσείς στο παρελθόν και το πληρώνει η χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύρια Πρόεδρε.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν λασπώνει τους πολιτικούς της αντιπάλους, όπως το κάνατε εσείς και τώρα το πληρώνει η χώρα, διότι
µας οδηγήσατε σε αδιέξοδα. Για εµάς µόνη αγωνία µας είναι η
επίλυση των προβληµάτων της χώρας. Γι’ αυτό, σε κάθε τι που
εµείς κρίνουµε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση θα το στηρίξουµε, έστω και αν ακούγονται κάποιες φωνές που µας κάνουν
µια άδικη κριτική, ότι συµφωνούµε µε την Κυβέρνηση.
Η βασική µας διαφωνία ήταν το µνηµόνιο που ήταν η αρχή του
κακού, ήταν ο άλλος δρόµος σε σχέση µε αυτό που εµείς προτείναµε. Εµείς διαφωνήσαµε. Εµείς πήγαµε στην αντίπερα όχθη.
Τώρα, όσοι νιώθουν τύψεις γι’ αυτήν την ψήφιση του µνηµονίου
και έρχονται στη συνέχεια να διαφοροποιηθούν και µάλιστα, να
κατηγορήσουν και τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί κρατάει εποικοδοµητική στάση είναι πρόβληµα δικό τους. Εάν κάποια κόµµατα περιµένουν να δουν τι θα ψηφίσει η Νέα Δηµοκρατία, για να
ψηφίσουν το αντίθετο και να κάνουν κριτική, είναι δικό τους πρόβληµα. Τα κόµµατα αυτά πρέπει να λύσουν τα υπαρξιακά τους
προβλήµατα. Σε αυτό εµείς δεν µπορούµε να τους βοηθήσουµε.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα κόµµα εξουσίας που κυβέρνησε
και θα κυβερνήσει και πάλι. Η Νέα Δηµοκρατία θέλει να έχει συνέπεια λόγων και έργων. Σήµερα, έχουµε συνέπεια στα λόγια
µας, στον τρόπο µε τον οποίο κάνουµε αντιπολίτευση, γιατί θέλουµε να έχουµε την ίδια συµπεριφορά πολύ σύντοµα, όταν θα
βρεθούµε σε θέσεις υπεύθυνες διακυβέρνησης του τόπου.
Κάποιοι που δεν έχουν πρόβληµα, γιατί ξέρουν ότι µόνιµα θα
είναι στην Αντιπολίτευση εκ του ασφαλούς κριτικάρουν τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί παίζουν µε τη φωτιά, παίζουν τα δικά
τους παιχνίδια. Αυτό εµάς δεν µας συγκινεί και δεν υπηρετεί τον
τόπο. Οι πολίτες περιµένουν υπευθυνότητα απ’ όλους µας και
κρίνουν όλους µας. Η Νέα Δηµοκρατία σε αυτήν την κατεύθυνση
προχώρησε και µε αυτή τη συνέπεια θα προχωρήσει και στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Βλάχο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου κ.
Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε συζήτηση ότι δεν είναι
άµοιρη ευθυνών η Νέα Δηµοκρατία για την κατάσταση που παραλάβαµε. Κύριε Υπουργέ, ούτε συζήτηση ότι ο αριθµός των
ακάλυπτων επιταγών, των απλήρωτων συναλλαγµατικών, η έλλειψη ρευστότητας, η αδυναµία άντλησης κεφαλαίων από τις
τράπεζες, η ανεργία, ο πληθωρισµός, το τι οφείλουµε ως δηµόσιο στις επιχειρήσεις είναι µια πραγµατικότητα. Ούτε συζήτηση
ότι θα χρειαζόταν µέσα σε αυτήν την πτωχευτική διαδικασία όπως την προηγούµενη χρονιά µε το άρθρο 99 το οποίο όµως
δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς όπως θα θέλαµε- θα χρειαζόταν µια
νέα νοµοθετική παρέµβαση που σήµερα πράγµατι είναι πραγµατικότητα.
Το νοµοσχέδιο σώζει θέσεις και µάλιστα, στην ίδια επιχείρηση,
αλλά και προς τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχουν σχέση
όµορη µε αυτή, µε προµηθευτές, µε εµπορικούς αντιπροσώπους.
Σίγουρα δεν χάνονται αξίες επιχειρησιακές. Επίσης, δεν διακόπτεται απότοµα η παραγωγή, όπου έχουµε δει ότι η απότοµη διακοπή µιας παραγωγής δύσκολα αναπληρώνεται, συν ότι µιας και
δεν αρχίζει κάτι από την αρχή, αλλά αποτελεί συνέχεια, αυτό
προσελκύει και επιχειρηµατίες προς αυτό το διακύβευµα.
Μέσα σε αυτήν τη λογική η Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
δίνει ένα τέλος πια στην κακοδιαχείριση και στη διαφθορά που
και αυτήν την παραλάβαµε. Το νοµοσχέδιο κάνει µια απόπειρα
στο στάδιο της πτώχευσης, η οποία δεν γίνεται πλέον σε αυτό
το στάδιο ώστε να απαξιώνεται µόνο και µόνο µε τον όρο «πτώχευση», αλλά προβλέπει τη συλλογική δράση, δηλαδή, συνδια-
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λέγεται πια µε δεσµεύσεις στον προπτωχευτικό στάδιο, ένα στάδιο πριν. Αυτό είναι ένα στάδιο που στην ψυχολογία της αγοράς
έχει βρεθεί, αναφορικά µε τα εξαρτηµένα αντανακλαστικά, ότι
δρα τουλάχιστον 90% πάνω, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας της πτώχευσης.
Και έτσι εισάγεται ουσιαστικά η δέσµευση έστω και αυτών που
δεν συναινούν –η δέσµευση δηλαδή, των µη συναινούντων- µε
αποτέλεσµα να έχεις την εξής λύση: Ή να συµφωνήσεις αµέσως,
ή να κάνεις µία συνέλευση πιστωτών και µάλιστα να έχεις τη δυνατότητα είτε απλά να παρατείνεις τις υποχρεώσεις και να σωθείς, ή να κεφαλαιοποιήσεις τα χρέη σου ή να µεταβιβάσεις την
επιχείρηση, έστω και εάν τη χάσει ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας, αλλά η επιχείρηση δεν κλείνει. Και όλα αυτά µε κριτήρια δικλίδας ασφαλείας όπως, πρώτον, ότι όλοι είναι ίσοι και δεύτερον,
όλοι ποτέ σε χειρότερη θέση από την πτώχευση, άρα σε καλύτερη θέση απ’ αυτό και έτσι µπορείς να διασώσεις µία επιχείρηση.
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία η Ενιαία Αρχή των Συµβάσεων
τόσο σε προϊόν, όσο σε υπηρεσία και σε έργα, είναι πάρα πολύ
σηµαντική. Όπως επίσης, σηµαντικό είναι σίγουρα και το µητρώο, το οποίο έχει όµως την εξής έννοια. Είδαµε πάρα πολύ
καλά το τι γίνεται όσον αφορά το θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είδαµε, για παράδειγµα, στα προηγούµενα νοµοσχέδια ένα χάρτινο τιµολόγιο που κοστίζει 7 µε 15 ευρώ να γίνεται
ηλεκτρονικό και να κοστίζει 0,6 µε 4 ευρώ και έτσι να βγαίνει µία
τιµή τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο σε αυτήν τη διαδικασία του
να κερδίσεις από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Αυτή η ιστορία δίδει τη δυνατότητα σήµερα να µπορέσουµε
να πετύχουµε τρία πράγµατα: Το πρώτο είναι να δηµιουργήσουµε ακόµη και περιφερειακές επιτροπές διακανονισµού, οι
οποίες να αναπροσαρµόσουν, παραδείγµατος χάριν, ενοίκια
εµπορικών επιχειρήσεων µε τον αντίστοιχο πάρεδρο επί των ακινήτων και τον αντίστοιχο από τις επαγγελµατικές τάξεις, χωρίς
να έχουµε προβλήµατα είτε µακροπρόθεσµα είτε διοικητικά που
τα βλέπουµε συχνά στην οικονοµία.
Υπουργέ µου, είναι καλό βήµα. Είναι θεραπεία; Όχι. Είναι όµως
ένα βήµα το οποίο δίνει τη διαδικασία για να µπεις σε µία θεραπεία. Και «θεραπεία» σηµαίνει ένα πράγµα σήµερα: γρήγορη
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, γρήγορη απορρόφηση από το πρόγραµµα των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, γρήγορη αλλαγή φορολογικού νοµοσχεδίου ώστε οι επιχειρήσεις τελικά να έχουν
όµορους ΦΠΑ, να µην πηγαίνουν προς τα έξω και να µπορούν να
δουλεύουν, οπότε να πετύχουµε τη ρευστότητα, η οποία τελικά
θα είναι και πλήρης ίαση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μιχελογιαννάκη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο
σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων στη χώρα µας, υιοθετώντας
ένα σύστηµα απόλυτης διαφάνειας, διαρκούς ελέγχου και κανόνων υγιούς ανταγωνισµού.
Ήδη έχουµε νοµοθετήσει για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
υπηρεσιών και προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας, στοχεύοντας στην πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης.
Σήµερα θα λέγαµε ότι ολοκληρώνουµε αυτήν την προσπάθεια
κατοχυρώνοντας καθεστώς πλήρους διαφάνειας στη σύναψη
του συνόλου των δηµοσίων συµβάσεων και εξασφαλίζοντας την
ταχεία και ορθή τους εκτέλεση υπό την εποπτεία της Ενιαίας
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα χαράσσει την εθνική στρατηγική στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, γνωµοδοτώντας για τη νοµιµότητα σχετικών νοµοθετικών
πράξεων, αλλά και παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών
και την τήρηση της νοµοθεσίας από τους εµπλεκόµενους φορείς.
Σηµαντικό επίσης, είναι ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο και σαφές
νοµοθετικό πλαίσιο που δεν θα δίνει περιθώρια για µεροληπτικές

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σ’ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

παρερµηνείες και θα καθιστά εύκολη την πρόσβαση και υποβολή
προσφορών από κάθε ενδιαφερόµενο.
Παράλληλα, µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων, θα υπάρχει ευρεία και έγκαιρη ενηµέρωση των υποψηφίων αναδόχων, θα είναι εφικτός ο έλεγχος της νοµιµότητας
των δηµοσίων συµβάσεων από το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης και θα είναι εύκολο να ελεγχθεί το αποτέλεσµα της
διάθεσης των δηµοσίων πόρων στον τοµέα της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας µας είναι, κυρίως, αποτέλεσµα της εκτεταµένης διαφθοράς, θα λέγαµε και της χρόνιας κακοδιαχείρισης.
Είναι γεγονός ότι κατασπαταλήθηκε δηµόσιο χρήµα χωρίς το
αναπτυξιακό αντίκρισµα. Οι δηµόσιες συµβάσεις συγκεκριµένα
απετέλεσαν το πλέον πρόσφορο έδαφος για παράπλευρες συµφωνίες και διακίνηση µαύρου, ίσως, χρήµατος σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού.
Με σειρά ενεργειών, όπως και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, γίνεται µία προσπάθεια να βάλουµε τέλος στην υπάρχουσα νοοτροπία και πρακτική. Η εξυγίανση του χώρου των δηµοσίων
συµβάσεων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η κατοχύρωση της
διαφάνειας και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού θα έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών, την εξοικονόµηση πόρων και
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Πέρα, όµως, απ’ το αδιαµφισβήτητο όφελος που θα προκύψει
από τις νέες αυτές ρυθµίσεις, η θέσπισή τους καθίσταται αναγκαία προκειµένου να εναρµονιστούµε µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί άνοιγµα του δηµόσιου τοµέα στον ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισµό.
Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νοµοθετικές διατάξεις
που εκσυγχρονίζουν και διευκολύνουν τη διαδικασία ανάθεσης
των συµβάσεων, δηµιουργώντας µία βάση δεδοµένων µε αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις ευρωπαϊκές συµβάσεις υψηλής
αξίας. Έχει προσχωρήσει, επίσης, η συµφωνία του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για το θεµιτό διεθνή οργανισµό
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, που απαγορεύει τη διακριτική µεταχείριση κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
καθορίζει διαδικαστικούς κανόνες.
Απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η τέλεση
ηλεκτρονικών διαγωνισµών. Ήδη το 70% των δηµοσίων αρχών
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάπτει ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις. Εκτιµάται µάλιστα ότι η γενίκευση αυτού του
συστήµατος θα µπορούσε να αποφέρει εξοικονόµηση κόστους
στις δηµόσιες αγορές έως και 30%.
Προκειµένου η χώρα µας να συµµετέχει ενεργά στις κοινές
δράσεις απαιτείται ένα σαφές εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο και ένα
όργανο εκπροσώπησης στους διεθνείς οργανισµούς σχετικά µε
τις δηµόσιες συµβάσεις, ρόλο τον οποίο θα αναλάβει η συνιστώµενη αρχή.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου λαµβάνονται τα αναγκαία
µέτρα για τη διάσωση και εξυγίανση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων µε τροποποίηση των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αντιληπτή ήδη από το 2001
η ανάγκη αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών της επιχειρηµατικής αποτυχίας και ήδη στα περισσότερα κράτη έχουν δροµολογηθεί µεταρρυθµίσεις για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας
των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Σύµφωνα µάλιστα µε έρευνα που διεξήχθη στην Ευρώπη το
πτωχευτικό δίκαιο έχει σηµαντικό αντίκτυπο στις επιχειρηµατικές
εκκινήσεις και η οικονοµική του σηµασία είναι ίσως µεγαλύτερη
από την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τις
αποδόσεις του Χρηµατιστηρίου.
Έτσι, στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας, περίπου το 1/3 των κρατών-µελών µεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Εσθονία, η Ιαπωνία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν
προωθήσει σχέδια µεταρρύθµισης της εθνικής νοµοθεσίας περί
αφερεγγυότητας διαµορφώνοντας νοµικά συστήµατα που επιδιώκουν την αναδιάρθρωση και τη συνέχιση των επιχειρηµατικών
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δραστηριοτήτων κι αυτό, διότι έχει γίνει αντιληπτό ότι η έγκαιρη
ανάληψη δράσης είναι πολύ σηµαντική για την αποφυγή της πτώχευσης και σε πολλές περιπτώσεις η διάσωση είναι προτιµότερη
από την εκκαθάριση.
Αποδείχθηκε µάλιστα ότι οι επιχειρηµατίες που κάνουν µία νέα
αρχή επιτυγχάνουν συνήθως ταχύτερη ανάπτυξη από τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό εισάγεται και στη
χώρα µας, ως προπτωχευτικό στάδιο, η διαδικασία εξυγίανσης,
αντικαθιστώντας τη διαδικασία συνδιαλλαγής που δεν απέδωσε.
Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις που επέρχονται είναι ότι
πλέον θα δεσµεύονται όλοι οι πιστωτές, ακόµη και όσοι δεν
έχουν συναινέσει, καθώς και ότι θα υπάρχει δυνατότητα για εµπιστευτικές, ανεπίσηµες διαπραγµατεύσεις οφειλέτη και δανειστών, ώστε να µη γνωστοποιούνται στο σύνολο της αγοράς τα
οικονοµικά προβλήµατα της επιχείρησης δηµιουργώντας κλίµα
ανασφάλειας και υπονόµευσής της.
Τούτο, διότι η κοινή γνώµη συνδέει συχνά την επιχειρηµατική
αποτυχία µε την προσωπική ανικανότητα ή την απάτη. Σύµφωνα
µάλιστα µε έρευνα το 47% των Ευρωπαίων θα δίσταζαν να συνεργαστούν µε µία επιχείρηση που είχε προηγουµένως αποτύχει
και το 51% δεν θα επένδυαν ποτέ σε επιχειρήσεις που έχουν οικονοµικές δυσκολίες.
Στόχος βέβαια είναι η ικανοποίηση των δανειστών µε παράλληλη, όµως, εξασφάλιση της βιωσιµότητας όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων για να προάγουµε την ανάπτυξη και
να αναχαιτίσουµε την ολοένα αυξανόµενη ανεργία.
Δεν θα αναφερθώ διεξοδικότερα στις επιµέρους διατάξεις του
πτωχευτικού κώδικα, διότι ήδη έχουν εκτεθεί αναλυτικά τόσο από
την εισηγήτρια αλλά και από τους προηγούµενους οµιλητές.
Τέλος, σηµαντική είναι και η διάταξη για την εξωδικαστική αναπροσαρµογή των µισθωµάτων στις εµπορικές µισθώσεις µε τη
σύσταση επιτροπών διακανονισµού. Άλλωστε, είναι συνεχή τα αιτήµατα για αναπροσαρµογή των µισθωµάτων εξαιτίας των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Γι’ αυτό
µε τη νέα ρύθµιση εξοικονοµείται χρόνος και χρήµατα από την
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και τη µη προσφυγή στα δικαστήρια. Έτσι, µε τα συγκεκριµένα µέτρα διασφαλίζεται η ορθή
διαχείριση των δηµοσίων πόρων και η διαφάνεια στη σύναψη των
συµβάσεων. Ήταν µία δέσµευση που αναλάβαµε και προεκλογικά. Σήµερα παρέχεται µια δεύτερη ουσιαστική ευκαιρία στις
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, που υφίστανται τις επιπτώσεις της
δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας δηµιουργώντας το αναγκαίο
αυτό πλαίσιο, το οποίο οφείλουµε και να υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο που συζητούµε για τη σύσταση αρχής δηµοσίων
συµβάσεων και την τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα του
2007 και ειδικότερα του έκτου κεφαλαίου, είναι ένα νοµοσχέδιο
το οποίο δείχνει, εξ όνυχος τον λέοντα, ότι ακόµα και όταν η Κυβέρνηση σπανίως είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι στη σωστή
κατεύθυνση µε έναν τρόπο ανολοκλήρωτο, µίζερο και δειλό, που
δεν ταιριάζει καθόλου µε την ανάγκη των καιρών και των περιστάσεων.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει τονίσει και πρόσφατα και παλιότερα
και τώρα και αύριο ότι συµµετέχει σε όλες τις νοµοθετικές λειτουργίες µε γόνιµες και εποικοδοµητικές προτάσεις. Στην παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία έχουµε προτείνει µέσω του
εισηγητού µας, µέσω των συναδέλφων στην επιτροπή και σήµερα και αύριο µέτρα και αποφάσεις και άρθρα, τα οποία ενισχύουν αυτήν την κατεύθυνση τη δειλή, που η δειλή Κυβέρνηση έχει
πάρει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Υπήρξε παραποίηση και διαστρέβλωση της έννοιας της συναινέσεως, που λίγο κόντεψαν να την κάνουν δήθεν συγκυβέρνηση,
όταν αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι κυβέρνηση, δηλαδή να
κυβερνηθεί και όχι να συγκυβερνηθεί ή να κυβερνηθεί µε απίστευτες ισορροπίες, τη στιγµή που το παρελθόν τέτοιου είδους
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ισορροπίες έχει αποδείξει ότι δεν βγαίνουν. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία στραβοκοιτάει και λοξοκοιτάει προς συγκυβερνήσεις, επειδή ακριβώς αρνείται να κυβερνήσει, έχει βάλει λυτούς
και δεµένους αναφορικά µ’ αυτήν τη συναινετική -µε την ορθή
διάσταση- πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δηµοκρατία όταν υπάρχει το σωστό ή όταν συχνότερα επιβάλλει το σωστό, και προσπαθεί ακόµα και αυτό να το παραποιήσει και να το διαστρεβλώσει.
Εµείς, όµως, είµαστε απτόητοι θιασώτες του σωστού και δεν
θα θεωρήσουµε, όταν σπανιότερα υπάρχει το σωστό ή όταν
εµείς το σωστό το επιβάλλουµε στην Κυβέρνηση συχνότερα, ότι,
επειδή αυτό διαστρεβλώνεται και παίρνει τη διάσταση τάχα συγκυβερνήσεων, αυτό εµάς θα µας φοβίσει και θα µας αποσύρει
από το να επιµένουµε στο σωστό. Εσείς συνεχίζετε να διαστρεβλώνετε τη στάση µας. Εµείς θα συνεχίσουµε να επιµένουµε για
το σωστό.
Μεγαλύτερη απόδειξη αυτής της κυβερνητικής ατολµίας και
του κυβερνητικού αλαλούµ σήµερα, που προτείνουµε –και έχετε
δεχθεί οµολογουµένως- αρκετές προτάσεις σε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι οι δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίµου του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών, που αναπαρήχθησαν από τα
δελτία των οκτώ.
Οι δηλώσεις αυτές έλεγαν ότι τα οικονοµικά µέτρα που παίρνονται -αίφνης τα µέτρα αυξήσεως του ΦΠΑ που γονατίζουν την
αγορά- δεν είναι επιλογές της Κυβερνήσεως, αλλά είναι µέτρα
τα οποία πάρθηκαν –άκουσον, άκουσον!- επειδή η τρόικα µας
έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο!
Όταν ακολουθείς µια πολιτική, όταν ψηφίζεις µία πολιτική,
όταν επιβάλλεις µια πολιτική, αν δεν την πιστεύεις, παράτα τα.
Αν δεν την πιστεύεις και ζητάς συγγνώµη γι’ αυτήν την πολιτική,
παράτα τα. Αν αυτήν την πολιτική αισθάνεσαι ότι την κάνεις µε
το ζόρι ή ότι την κάνεις για να ζητήσεις αµέσως µετά συγγνώµη,
επειδή την ασκείς, παράτα τα! Μη ζητάς συγκυβερνήσεις και διαστρεβλώσεις της συναινέσεως.
Ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συγγνώµη για
τον τρόπο που κυβερνά και προσπαθεί να βρει δεκανίκια γι’
αυτόν τον τρόπο που δεν οδηγεί πουθενά. Δεν είναι αυτή η λύση!
Ακόµα και όταν παίρνεις αποφάσεις που δεν είναι ευχάριστες
-και ασφαλώς η περίοδος απαιτεί να παρθούν και αποφάσεις που
δεν είναι ευχάριστες- αν δεν δείχνεις ότι το πιστεύεις, αν δεν δείχνεις ότι αυτό που κάνεις οδηγεί στο σωστό, τότε παράτα τα.
Είναι απίστευτο αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση. Φέρνει
σε δυσκολία την Κοινοβουλευτική της Οµάδα, φέρνει σε απόγνωση και αγανάκτηση την κοινωνία και νοµίζει ότι θα το διορθώσει, επαναλαµβάνω, διαστρεβλώνοντας ακόµα και εκείνες τις
πολιτικές που η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει έχοντας περάσει πολλές από τις θέσεις της.
Αν δεν πιστεύετε σ’ αυτά που κάνετε, αν νιώθετε ότι αυτά που
κάνετε δεν σας εκπροσωπούν, ότι είναι πράξεις που σας έχουν
επιβληθεί και εσείς θα θέλατε να κάνετε κάτι άλλο, ε τι να σας
πω; Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε έτσι. Δεν είναι δυνατόν
αυτή η χώρα να κυβερνάται από αναστενάρηδες! Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να κυβερνάται από µια Κυβέρνηση που συνεχώς ζητάει συγγνώµη και εξηγεί στον ελληνικό λαό ότι δεν
πιστεύει στα µέτρα που παίρνει.
Εµείς σας έχουµε προτείνει -και σ’ αυτό το επιµέρους νοµοσχέδιο και γενικότερα στα µεγάλα θέµατα της οικονοµίας- προς
τα πού πρέπει να πάνε τα πράγµατα για να πάρει µπρος η οικονοµία. Δεν επικαλούµαι µόνο τις προβλέψεις της Νέας Δηµοκρατίας. Επικαλούµαι τη δεινή και αδήριτη πραγµατικότητα.
Αν δεν σας πείθει η Νέα Δηµοκρατία, δείτε την πραγµατικότητα και θα αντιληφθείτε ότι τα συµπεράσµατα από την εφαρµογή της πολιτικής σας είναι απογοητευτικά. Σας ζητούµε να
αλλάξετε πολιτική. Επειδή νιώθετε τύψεις για την πολιτική που
ακολουθείτε, αυτό διευκολύνει ακόµα και τώρα την αλλαγή της
πολιτικής.
Εµείς είµαστε εδώ να στηρίξουµε τις προτάσεις που σας
έχουµε κάνει, αν υποτεθεί ότι θα τις ακολουθήσετε. Το κάνουµε
και σε µικρογραφία, θα το κάνουµε και στην οικονοµική πολιτική,
αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη σωστή πολιτική, που θα
βοηθήσει την ανάκαµψη και την ανάπτυξη της χώρας.
Προβλέψατε ετήσιο έλλειµµα λίγο κάτω από το 4% και τα απο-
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τελέσµατα του επταµήνου εξακοντίζουν το έλλειµµα στο 25%.
Είναι πάνω από βέβαιο ότι αυτή η πολιτική δεν βγαίνει. Σας το
λένε οι πάντες, σας το λέει και ο πιο φιλικός σας Τύπος. Το νιώθετε και εσείς οι ίδιοι και αναγκάζεσθε να πείτε ότι παίρνετε
µέτρα που δεν τα πιστεύετε.
Πώς είναι δυνατόν να κυβερνάς και να λες την ίδια στιγµή στο
λαό, που του ζητάς θυσίες, ότι παίρνεις µέτρα που δεν τα πιστεύεις; Τα µέτρα που προτείνουµε, είτε είναι ευχάριστα είτε δεν
είναι, πρέπει να τα πιστεύουµε.
Η Νέα Δηµοκρατία και ο Πρόεδρός της, ο κ. Σαµαράς αυτά
που πιστεύουν, αυτά που διαλαλούν, αυτά που σας ζητούν να
κάνετε, πιστεύουµε ότι θα αποδώσουν. Να ξέρετε ότι αυτοί που
διαδίδουν ότι αφού αποτυγχάνει το ΠΑΣΟΚ, τότε καµµία πολιτική
δύναµη δεν µπορεί να πετύχει, πιστεύοντας ότι σας βοηθάνε µ’
αυτό -γιατί καλλιεργούν την απαισιοδοξία στον ελληνικό λαό λέγοντας ότι είναι όλοι ίδιοι, άρα δεν υπάρχει λύση έξω από το
ΠΑΣΟΚ- αυτοί οι ίδιοι βλάπτουν και τη χώρα και κανείς πια δεν
τους πιστεύει.
Το ΠΑΣΟΚ δεν θα µετατραπεί σε καταβόθρα του πολιτικού
συστήµατος. Δεν θα µετατραπεί σε ρουφήχτρα που θα ρουφήξει
τους πάντες. Αν εσείς επιµένετε να κάνετε λάθος εσείς θα οδηγήσετε σε αποτυχία την παράταξή σας. Δεν θα οδηγήσετε σε
αποτυχία ούτε τη χώρα ούτε το λεγόµενο πολιτικό σύστηµα.
Εµείς, ακόµη και τώρα, χωρίς φόβο και χωρίς να αισθανόµαστε
ότι µπορεί να παρερµηνευθεί το γεγονός ότι ψηφίζουµε δικά σας
νοµοσχέδια, εξακολουθούµε να στηρίζουµε ό,τι σωστό γίνεται
και ό,τι σωστό προτείνουµε και το δέχεστε. Εσείς κοιτάξτε να αλλάξετε πολιτική και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, βελτιώνοντάς το πολύ
περισσότερο µε τις προτάσεις που σας έχουν γίνει, αλλά και
όσον αφορά στη γενικότερη οικονοµική πολιτική που ακολουθείτε.
Γιατί, επιτέλους, δεν µπορεί να κυβερνάτε µε τύψεις. Πρέπει
να κυβερνάτε µε πίστη και ελπίδα. Κι αν εσείς δεν έχετε πίστη
και ελπίδα, σας πληροφορούµε ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει και
πίστη στις ιδέες της και στις απόψεις της και ελπίδα για τον ελληνικό λαό, ότι µπορεί να βγει από την κρίση, κι αυτήν την πίστη
και την ελπίδα εµείς τη διατηρούµε για την παράταξή µας και για
τον ελληνικό λαό και δεν θα επιτρέψουµε σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι η απαισιοδοξία είναι το τελευταίο σωσίβιο του ΠΑΣΟΚ να
την επιβάλει στη χώρα και να επιβάλουν στη χώρα την αποτυχία
της δικιάς τους πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Τασούλα, παρακαλώ να ολοκληρώσετε την σκέψη σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εµείς ό,τι είναι σωστό το στηρίζουµε. Δεν µας φοβίζουν οι παρερµηνείες αυτής της στήριξης
και σας ζητούµε να πιστέψετε επιτέλους και να ακολουθήσετε
µία σωστή πολιτική. Διαφορετικά, τι να σας πω; Παρατήστε τα,
για να µη βασανίζετε και τους εαυτούς σας και τη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ.
Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ειλικρινά δεν κατάλαβα τι µας πρότεινε ο κ. Τασούλας. Μας καλεί
να παραιτηθούµε, αλλά την ίδια στιγµή µας καλεί να αλλάξουµε
πολιτική. Και τα δύο, κύριε Τασούλα, δεν µπορούν να συµβούν
ταυτόχρονα. Καλέστε µας να παραιτηθούµε, για να αναλάβετε
εσείς ή το όποιο άλλο σχήµα. Διαφορετικά, το να µας λέτε «παραιτηθείτε, αλλά αλλάξτε και πολιτική» είναι λίγο οξύµωρο. Φυσικά αρέσκεστε στα αστεία και στα λογοπαίγνια κι αυτό είναι
προς έπαινόν σας. Εγώ το εκτιµώ ιδιαίτερα και υπ’ αυτήν την έννοια το θεωρώ ως λογοπαίγνιο και όχι ως ουσία στην πολιτική
σας πρόταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση και ψήφιση
νοµοσχέδιο έχει τρεις, κατά τη γνώµη µου, πολύ σοβαρές προσεγγίσεις στα θέµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα.
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Το πρώτο ζήτηµα, αφορά την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων κι έχει δύο-τρία πάρα πολύ καλά σηµεία. Το
ένα είναι ότι δηµιουργεί και ενοποιεί την εθνική στρατηγική, αναφορικά µε τις εθνικές συµβάσεις. Το δεύτερο, είναι ότι εµπεδώνει
τη διαφάνεια στη χώρα. Γιατί πολλά θρυλούνται, έχουν ειπωθεί
ή έχουν συµβεί αναφορικά µε τα δηµόσια έργα. Και τρίτον, ενοποιεί τον κατακερµατισµό των δηµοσίων συµβάσεων και την πολιτική για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων στα δηµόσια έργα.
Υπ’ αυτήν την έννοια, είναι πάρα πολύ θετικό. Κι έχει πολλές
θετικές πλευρές η πρώτη ενότητα του νοµοσχεδίου. Όµως πρέπει κι εγώ, κύριε Υπουργέ, να καταθέσω το φόβο µου µήπως
αυτή η αρχή γίνει ένα κοµµάτι της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των δηµοσίων έργων. Φυσικά πιστεύω, προσβλέπω και
προσδοκώ ότι όπως θα την οριοθετήσετε στη συνέχεια µε τα
προεδρικά διατάγµατα, δεν θα επισυµβεί αυτό. Ωστόσο ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Είναι αλήθεια πως αυτή η αρχή είναι ελεγκτική αρχή. Ελέγχει τις συµβάσεις. Όµως στη χώρα µας ο
κίνδυνος καταφυγής σε γραφειοκρατικές λειτουργίες, σε αλληλοσυγκρουόµενες και «αλληλογρονθοκοπούµενες» διαδικασίες
είναι πάντα υπαρκτός και ελλοχεύει. Ωστόσο πρέπει να πω ότι η
ίδρυση και η λειτουργία αυτής της δηµόσιας αρχής για τα δηµόσια έργα είναι σε θετική κατεύθυνση.
Το πιο σηµαντικό κοµµάτι όµως αφορά τη δεύτερη ενότητα
του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα την προπτωχευτική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί πολλά χρόνια τώρα, ήδη
από τη δεκαετία του ’90 η πολιτεία µε διάφορα νοµικά καθεστώτα -µε το άρθρο 44, µε το άρθρο 46 του ν. 1892 και στη συνέχεια µε το άρθρο 99- προσπαθούσε να βρει ένα modus vivendi,
ένα εργαλείο, προκειµένου οι επιχειρήσεις που κλονίζονται και
των οποίων η ύπαρξη κι η ζωή τίθενται εν αµφιβόλω από την
όποια αµφισβήτηση του περιβάλλοντος χώρου -των πιστωτών,
των δανειστών κ.λπ.-, να µπορούν να βρουν λύση στο πρόβληµα
της επιβίωσης και της ύπαρξής τους.
Πολλά απ’ αυτά τα εγχειρήµατα µε τους λεγόµενους «εξωδικαστικούς» ή τους λεγόµενους «εξώδικους» διακανονισµούς,
όπως το άρθρο 44 και 46 και το άρθρο 99, έφεραν πολύ θετικά
πράγµατα στην αγορά. Πολλές επιχειρήσεις επιβίωσαν. Άλλες
εξυγιάνθηκαν και µεγαλούργησαν.
Εξάλλου, ας µην ξεχνάµε ότι στην Αµερική, που είναι η
«Μέκκα» της επιχειρηµατικότητας και του καπιταλισµού, έλεγαν
ότι αν µια επιχείρηση δεν κινδυνεύσει και δεν χρεοκοπήσει µιαδυο φορές, ένας επιχειρηµατίας δεν γίνεται επιτυχηµένος στη
συνέχεια.
Υπήρχε, λοιπόν, µια θετική συνεισφορά. Ωστόσο, πρέπει να
σας πω και από τη δική µου εµπειρία ότι στο παρελθόν και το
άρθρο 99 και τα άλλα άρθρα δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα.
Σε πολλές των περιπτώσεων υπήρχε βιασµός πιστωτών από τη
συµφωνία επιχειρήσεων µε ένα τµήµα των πιστωτών. Συµφωνούσε για παράδειγµα το 60% των πιστωτών µιας επιχείρησης
µε την επιχείρηση να µειώσουν τις απαιτήσεις τους. Το άλλο
40% διαφωνούσε. Το βίαζαν το 51%-60% των πιστωτών και έτσι
το άλλο 40% έχανε επενδεδυµένα συµφέροντα και περιουσίες.
Όµως, στον αντίποδα αυτής της πρακτικής υπήρχε και η άλλη
οπτική, όπου πολλές επιχειρήσεις έπεφταν, επειδή δεν έβρισκαν
συµφωνία οι πιστωτές, δηλαδή κατέρρεαν.
Νοµίζω ότι το νέο νοµοθέτηµα που φέρνει το Υπουργείο είναι
πάρα πολύ ισορροπηµένο. Έχει πάρα πολύ σωστή δοσολογία
και µέτρο. Στην ουσία µπορεί πριν από την προσφυγή των πιστωτών και της επιχείρησης στην πτωχευτική διαδικασία να
υπάρχει αυτό το περίφηµο στάδιο της προπτωχευτικής διαδικασίας, δίνοντας κατ’ αυτήν την έννοια στο σύνολο των πιστωτών
µιας επιχείρησης τη δυνατότητα να συνεννοηθούν και δίνοντας
παράλληλα τη δυνατότητα στην επιχείρηση να υπάρχει, να επιβιώσει, να συνεχίσει την προσφορά.
Και φυσικά είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η λογική, ιδιαίτερα σε
αυτές τις συνθήκες της κρίσης που βιώνουµε. Δεν είναι αυτό που
είπατε, κύριε Χατζηδάκη, ότι τώρα είναι αναγκαία αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία και το εργαλείο αυτό εφαρµόζεται είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι καθεστώς.
Είναι εργαλείο πάρα πολύ χρήσιµο. Τώρα, όµως, στις συνθήκες
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όπου κινδυνεύουν να καταρρεύσουν χιλιάδες επιχειρήσεις, λόγω
της ύφεσης και της κρίσης, αυτά τα εργαλεία είναι πολύ πιο χρήσιµα απ’ ό,τι σε άλλες περιπτώσεις.
Θέλω, λοιπόν, να χαιρετίσω και θεωρώ πως δεν είναι τυχαίο
πως όλες οι πλευρές -στην ουσία οι περισσότερες πλευρές της
Βουλής- συµφώνησαν ιδιαίτερα σε αυτό το κεφάλαιο. Είναι µια
σωστή νοµοθετική πρόβλεψη. Τη χαιρετίζω, την υπερψηφίζω και
επιχαίρω γι’ αυτήν. Νοµίζω ότι σε πάρα πολλές επιχειρήσεις θα
δοθεί η δυνατότητα να ξεµπλοκάρονται. Θα τους δοθεί µια άλλη
ευκαιρία, µια δεύτερη ευκαιρία να επιβιώσουν. Το χρειάζεται η
ελληνική οικονοµία για την απασχόληση, για το εισόδηµα, για την
επιχειρηµατικότητα.
Υπάρχει, επίσης, µια θετική διάταξη για τη δυνατότητα που δίνετε στους µισθωτές των επαγγελµατικών χώρων να καταφεύγουν σε διαπραγµατεύσεις, διότι ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών, σε πάρα πολλά εµπορικά κέντρα και σε
εµπορικούς δρόµους τα συµβόλαια µίσθωσης είναι τεράστια. Καθιστούν αβάστακτη την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων, όπως καφετεριών και άλλων εµπορικών επιχειρήσεων.
Νοµίζω ότι µε αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε τα νοµικά προβλήµατα, χωρίς να βιάζουµε τα συνταγµατικά δικαιώµατα των
ιδιοκτητών, των επιχειρηµατιών και εξυπηρετούµε τους µισθωτές
και τους επιχειρηµατίες να εξυγιανθούν ή να αντιµετωπίσουν το
υψηλό κόστος των µισθώσεων.
Κύριε Υπουργέ, αυτά τα εργαλεία που δίδετε στη διάθεση της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας είναι κάποια εργαλεία τα οποία
θα βοηθήσουν. Ιδιαίτερα –επαναλαµβάνω- οι προβλέψεις για το
προπτωχευτικό, αλλά και η διαδικασία αντιµετώπισης του υψηλού κόστους για τις εµπορικές µισθώσεις. Όµως, πρέπει να πω
ότι η βύθιση της οικονοµίας είναι συγκλονιστικό µέγεθος το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Η ύφεση µας συγκλονίζει όλους. Νοµίζω ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη πρόκληση: Όλοι
πια να διαµορφώσουµε αυτό που λέµε εθνικά αναπτυξιακό µνηµόνιο.
Κύριε Υπουργέ, εγώ πιστεύω -και το έχω καταθέσει σε όλες
τις πλευρές- ότι δεν µπορεί η οικονοµία να επανεκκινήσει χωρίς
µεγάλο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σωστό.
Δεν µπορεί να µειώνουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στα 7,5 δισεκατοµµύρια, όταν οι δηµόσιες επενδύσεις, τα
µεγάλα έργα είναι αυτά, τα οποία δηµιουργούν γρήγορη ανάπτυξη. Το έλεγε ο Keynes ότι σε συνθήκες κρίσης οι επιχειρήσεις
δεν µπορούν να ρισκάρουν, δεν µπορούν να επιχειρήσουν. Μα,
το βλέπουµε στην Ελλάδα σήµερα σε συνθήκες κρίσης και
ύφεση, όπου δεν υπάρχει ρευστότητα, το ρίσκο είναι πάρα πολύ
υψηλό και ο ιδιωτικός τοµέας δεν αναλαµβάνει κινδύνους. Νοµίζω ο δηµόσιος τοµέας και τα εργαλεία που έχουµε στη διάθεση
µας, Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ και όλα τα άλλα
εργαλεία; Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι αυτά,
τα οποία πρέπει να βάλουµε άµεσα σε λειτουργία, για να µπορέσει η οικονοµία να ξεφύγει από αυτήν την ύφεση και την καθήλωση.
Το 4,5%, που είπε ο κ. Βενιζέλος, ο κύριος Υπουργός, µέχρι το
5,30% είναι συγκλονιστικό σαν µέγεθος ύφεσης και βύθισης της
οικονοµίας. Αν το αθροίσεις στις άλλες βυθίσεις που έγιναν τα
προηγούµενα χρόνια, θα πιάσουµε το 13% µε 15% απώλεια του
πλούτου την τελευταία τετραετία, όταν η Ευρώπη κι αυτή αντιµετωπίζει πρόβληµα. Και νοµίζω ότι το πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό. Η Γερµανία θα πάει στο 0,8%. Η Ευρώπη θα πάει σε
µηδενικούς ρυθµούς. Δεν µπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα να
προχωρήσουν σε αυτήν την κατάσταση στασιµότητας, ύφεσης
και βύθισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να κινηθούν τα εργαλεία, πρέπει η Ευρώπη να αφυπνιστεί, διότι υπάρχει µονοµερής προσήλωση στα δηµοσιονοµικά
µέτρα στην περιοριστική πολιτική που ακολούθησε η τρόικα και
εµµένει και πρέπει να τεθεί από το εθνικό Κοινοβούλιο, στην ανάγκη να αναθεωρηθούν οι στόχοι. Για παράδειγµα, γιατί να εµµένει στο 7% έλλειµµα; Ας πάει στο 8,5%, αρκεί να απελευθερωθούν πόροι για την ανάπτυξη.
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Υπάρχει, λοιπόν, µία συζήτηση που πρέπει να γίνει για το αναπτυξιακό κοµµάτι στη χώρα, για να αποφύγουµε τις περιπέτειες
σαν χώρα και την καθήλωση.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι και δικές σας προτάσεις, του
Υπουργείου. Είµαι σίγουρος ότι κάνετε τις επεξεργασίες των
προτάσεων αυτών. Αυτά τα εργαλεία τα οποία συζητούµε είναι
χρήσιµα, αλλά είναι µερικά σε σχέση µε το γενικότερο πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για προσωπικούς
λόγους από την Τετάρτη 31 Αυγούστου έως και την Πέµπτη 1η
Σεπτεµβρίου 2011 .
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δέκα οκτώ λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Τασούλα, η λέξη «παρατώ» έχει τυπωθεί στο ένοχο υποσυνείδητο της παράταξης
σας. Εσείς δεν πιστέψατε στη χώρα και τη χρεώσατε µε 170 δισεκατοµµύρια τα πέντε χρόνια που κυβερνήσατε. Και ο Καραµανλής και η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν που τα
παράτησε, όταν είδε τα δύσκολα.
Εµείς πιστεύουµε στη χώρα και στις δυνατότητες της και δεν
τα παρατάµε -και ευτυχώς που δεν τα παρατάµε- για τον ελληνικό λαό. Τώρα το ποιοι καλλιεργούν την απαισιοδοξία και την
κατήφεια, νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός σε όλη αυτήν την περίοδο
που ο κ. Σαµαράς έχει εκλεγεί ως Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας, οι λέξεις του: «δεν βγαίνει», «δεν µπορούµε», «δεν θα τα καταφέρουµε» είναι αυτές που χαρακτήρισαν πάντα το λόγο του.
Εµείς έχουµε µία άλλη προσέγγιση και θα δώσουµε τον αγώνα
µε όλες µας τις δυνάµεις και µέχρι το τέλος. Και πιστεύω ότι κατά
βάθος κι εσείς αυτό θέλετε.
Θα ήθελα, λοιπόν, τώρα να σταθώ στο σχετικό νοµοθέτηµα και
κυρίως να αναφερθώ σε αυτό που διέκρινα ως προβληµατισµό
στην Αίθουσα σήµερα.
Έγινε µία αρκετά µεγάλη συζήτηση σε σχέση µε το πρώτο
τµήµα και το πόσο µία αρχή για τις δηµόσιες συµβάσεις συµβάλλει στην αναγκαιότητα που υπάρχει σήµερα και για διαφάνεια
και για αποτελεσµατικότητα και για γρήγορες ταχύτητες σε αυτό
που κάνουµε.
Βεβαίως αυτός ο προβληµατισµός πήγε σε οριακά επίπεδα,
δηλαδή υπήρξε το ερώτηµα: Ανεξάρτητη αρχή ή εκτελεστική
εξουσία; -που έβγαλε ο λαός- και µάλιστα έθεσε το ζήτηµα ότι
εµείς δεν πιστεύουµε διότι απεµπολείται η εκτελεστική εξουσία
µε την ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών. Πήρε µία µορφή κριτικής
για τις αρµοδιότητες. Και στις επιτροπές συζητήσαµε και έγινε
αρκετός λόγος γι’ αυτήν την φράση, ότι δηµιουργεί και µία εθνική
στρατηγική στο ζήτηµα των προµηθειών.
Υπήρξαν συνάδελφοι, οι οποίοι διερωτήθηκαν τι έχει να προσθέσει αυτή η διαδικασία καθώς επίσης και τι θα γίνεται σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή µε αποφάσεις δικαστηρίων, όπως είπαν.
Κοιτάξτε, όλα αυτά ίσως να είχαν και περισσότερη σηµασία να
τα συζητήσουµε, αν ήδη δεν είχαµε στη χώρα µας µια αρκετά
θετική εµπειρία από τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, που
νοµίζω ότι έχουµε αποκτήσει. Είναι προφανές ότι εδώ δεν µιλάµε
για εκχώρηση σε µια ανεξάρτητη αρχή. Δεν εκχωρούµε κάτι.
Αυτό το νοµοθέτηµα έρχεται να παίξει ένα ρόλο καταλυτικό,
συµπληρωµατικό, ένα ρόλο εποπτικό εκεί που ενδεχοµένως
µέχρι στιγµής, όπως είναι δοµηµένο το σύστηµα, δεν αντιµετωπίζει µε επάρκεια τα προβλήµατα και τις παθογένειές του. Έτσι
το βλέπουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, θα είχε µικρή σηµασία αυτό το νοµοθέτηµα και αυτό
το περίγραµµα, αν ήταν αποσπασµατικό. Το είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι, ξέρετε, αυτό που διαβάζουµε είναι καλό, αλλά µήπως
είναι µια γραφειοκρατική, στεγνή διαδικασία;
Νοµίζω ότι για να δούµε όλη την εικόνα, θα πρέπει να δούµε
τις παράλληλες πολιτικές, πολλές από τις οποίες υπάρχουν µέσα
στο ίδιο το νοµοθέτηµα, αλλά δεν έτυχαν της προσοχής, όπως
για παράδειγµα το άρθρο 11 για τη σύσταση του κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων.
Σχετικά µε όλο αυτό το πλέγµα των δηµοσιεύσεων που έθεσαν
οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας –παραδείγµατος χάριν,
γιατί δεν βάλαµε την ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.λπ.- έχω να πω
ότι στο άρθρο 11 ακριβώς αυτό προβλέπεται, ότι όλη η πορεία
της κάθε φάσης που ακολουθείται σε ένα διαγωνισµό θα αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω αυτού του συστήµατος, του κεντρικού
ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων. Άρα, όχι απλά σε
κάποια στάδια, αλλά ο καθείς θα µπορεί να βλέπει την πορεία
ενός διαγωνισµού σε όλα του τα στάδια.
Υπάρχει, επίσης, το ζήτηµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, όπου εκτός από τις πιλοτικές, όπως αναφέρθηκε, εφαρµογές που ήδη έχουν γίνει –και το λέω ενώπιον της Εθνικής
Αντιπροσωπείας- η Κυβέρνηση άµεσα –και όταν λέω άµεσα,
εννοώ τώρα- ξεκινά την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνισµών µέχρι του σηµείου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε έως
την εφαρµογή του ΕΣΗΔ.
Πραγµατικά απορώ, γιατί σήµερα η Νέα Δηµοκρατία ρωτά
εµάς γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΕΣΗΔ και η
εµπλοκή του, όταν από το 2006 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία επί
των ηµερών της και την παραλάβαµε σαν ένα πρόβληµα σε
εµπλοκή, το οποίο προσπαθούµε να επιλύσουµε,
Είµαστε βέβαιοι ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα θα έχουµε
την πλήρη απελευθέρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
και θα έχουµε επιτέλους το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Προµηθειών, για να µπορούµε, πράγµατι, σε όλο αυτό το
πεδίο των δηµοσίων προµηθειών να µπορεί να ελέγχεται µε έναν
αξιόπιστο και διαφανή τρόπο και να µπορούµε, πράγµατι, να χαράσσουµε στρατηγικές και πολιτικές µέσα από εκεί.
Επίσης, νοµίζω ότι δεν έχει γίνει γνωστό –απ’ ό,τι κατάλαβα
από τις τοποθετήσεις, δεν θίχτηκε από κάποιον- πως έχουµε ήδη
θέσει σε διαβούλευση τα π.δ. 118 και 60 του 2007. Βρίσκονται
ήδη σε διαβούλευση, προκειµένου να τροποποιηθούν, ώστε να
ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες που
έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό.
Εάν, λοιπόν, εδώ προσθέσετε και το µητρώο προµηθευτών, το
οποίο είναι σε εξέλιξη, αποδεικνύεται ότι υπάρχει µια συνολική
στρατηγική της Κυβέρνησης πάνω στα ζητήµατα των δηµοσίων
προµηθειών, τα οποία δεν µπορεί κανείς να τα αρνηθεί και έτσι
πρέπει να το δούµε. Το πρώτο τµήµα του σηµερινού νοµοσχεδίου, όπως και το άρθρο 11, έρχονται να συµπληρώσουν αυτό
το συνολικό σχέδιο το οποίο υπάρχει.
Είπε ο κ. Τσούκαλης ότι µάλλον αυτό το φέρνουµε γιατί είναι
µνηµονιακή υποχρέωση. Κοιτάξτε, εδώ και πολύ καιρό εµείς
έχουµε πει αυτό που φοβούνται να πουν κάποιοι, ότι το µνηµόνιο
έχει όλες εκείνες τις επαχθείς διατάξεις ή µέτρα, που πολλές
φορές δυσκολευόµαστε να τα προωθήσουµε ή να τα εφαρµόσουµε ακριβώς, γιατί και εµείς είχαµε έναν ενδοιασµό στο κατά
πόσο θα έχουµε τα αποτελέσµατα, τα οποία λέγαµε ότι θα
έπρεπε να έχουν.
Αλλά από εκεί και µετά εµπεριέχει ένα τεράστιο φάσµα πολιτικών και επιλογών, που µε πρωτοβουλία αυτής της Κυβέρνησης
µπήκαν µέσα σε αυτήν τη συµφωνία, προκειµένου ακριβώς να
έχουµε και το θετικό κοµµάτι της συµφωνίας που οδηγεί στον εκσυγχρονισµό της χώρας και στη βελτίωση όλων αυτών που µας
ταλαιπώρησαν τόσες δεκαετίες.
Αυτές οι πολιτικές δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση, έτσι όπως
συνήθισαν κάποιοι να αναφέρουν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα µε
την έννοια του δαίµονα του µνηµονίου, αλλά αυτό που πρέπει
επιτέλους να κάνει αυτή η χώρα.
Επίσης, ήθελα να πω για τα ζητήµατα καλής νοµοθέτησης που
τέθηκαν από τον κ. Μουσουρούλη. Η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι φέρνει ολόκληρο θεσµικό πλαίσιο πλέον που διέπει
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την καλή νοµοθέτηση, εκτός του ότι αυτήν την καλή νοµοθέτηση
τουλάχιστον στο βαθµό της λειτουργίας του δικού µας Υπουργείου -που έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ, γιατί δεν µπορώ
να παρακολουθώ το σύνολο- νοµίζω ότι τόσο ως προς τη σύνταξη των σχεδίων νόµου, αλλά και πολύ περισσότερο ως προς
τη διαδικασία µε πάρα πολλή δυσκολία και µε πολύ κόπο προσπαθούµε να την τηρούµε στο έπακρο.
Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα νοµοσχέδια, τα οποία ήρθαν, αντιµετωπίστηκαν κατά βάση µε ένα θετικό τρόπο από την Ολοµέλεια
και αν µη τι άλλο έχουµε αποδείξει ότι και ακούµε και µπορούµε
να συνθέτουµε. Αρκεί να σας πω ότι έχουµε κάνει κατά την πορεία αυτού του σχεδίου νόµου αποδεκτές τριάντα επτά τροποποιήσεις συναδέλφων Βουλευτών από όλες τις πολιτικές παρατάξεις.
Εµείς δεν ντρεπόµαστε να το πούµε αυτό. Θεωρούµε το ότι
τις εντάξαµε είναι κάτι για το οποίο πρέπει να καµαρώνουµε.
Έχουµε τα αυτιά µας ανοιχτά και θέλουµε να ενσωµατώνουµε
οτιδήποτε δεν σκεφθήκαµε ή κάποιος άλλος το σκέφθηκε µε ένα
διαφορετικό τρόπο, ο οποίος ενδεχοµένως να είναι καλύτερος.
Το αποδεικνύουµε, λοιπόν, στην πράξη.
Από αυτά τα οποία τέθηκαν σήµερα από όσους έκαναν συγκεκριµένες παρατηρήσεις για βελτιώσεις, θα δούµε και µέχρι αύριο
για περαιτέρω βελτιώσεις που ίσως µπορούµε να κάνουµε.
Θέλω να κλείσω µε το εξής. Έχουµε εντοπίσει τα τρία-τέσσερα
σηµεία, τα οποία έχουν τεθεί και από πλευράς των επιτροπών και
επανετέθησαν σήµερα στην Ολοµέλεια. Θα τα θέσω στην κατ’
άρθρον συζήτηση αύριο, για να µη µακρηγορήσω περισσότερο
σήµερα.
Υπάρχει ένας αντίλογος. Για παράδειγµα, σε αυτό το οποίο τίθεται σε σχέση µε το να οριστεί η διαδικασία για το όριο, µέχρι
του οποίου µπορεί το δηµόσιο να συναινεί στη µείωση των απαιτήσεών του, ο νόµος ορίζει ότι µε τη συµφωνία δεν θα πρέπει να
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών και να
βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν
σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκκαθάρισης. Αυτό
είναι και το όριο µείωσης των απαιτήσεων του δηµοσίου.
Σχετικά µε τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης της απόφασης,
αυτό πρέπει να ρυθµίζεται µε τους εσωτερικούς κανονισµούς
των υπηρεσιών και δεν ανήκει συστηµατικά στο εν λόγω σχέδιο
νόµου. Αυτή, για παράδειγµα, είναι µία άποψη που έχουµε για τη
διάταξη, την οποία νοµίζω ότι οποιοσδήποτε θα µπορούσε να τη
θεωρήσει λογική.
Το εάν επικρατήσει το άλλο που λέει ότι θα πρέπει να οριοθετήσουµε εδώ και τώρα για το πού θα είναι ο πήχης, γιατί ενδεχοµένως βλέπουµε κάποιους άλλους κινδύνους, είναι πράγµατι
αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας που γίνεται µέσα στο Κοινοβούλιο. Θα το δούµε µέχρι αύριο και οποιαδήποτε άλλη βελτίωση
µπορούµε να την προχωρήσουµε.
Θεωρώ ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας η Ολοµέλεια, το
Κοινοβούλιο, θα έχει πειστεί στη συντριπτική του πλειοψηφία για
την αναγκαιότητα του νοµοθετήµατος, πολύ δε περισσότερο για
την πρακτική του σηµασία, ούτως ώστε να µπορέσουµε να
έχουµε ένα νοµοθέτηµα, που στη συνείδηση όλων µας θα το υλοποιήσουµε στην καθηµερινότητα και θα βελτιώσει, τόσο το δύσκολο θέµα των δηµοσίων συµβάσεων, όσο και το κρίσιµο
ζήτηµα για την εποχή της εφαρµογής κάποιων διατάξεων στην
προπτωχευτική διαδικασία που ενδέχεται και αισιοδοξούµε ότι
θα σώσει πολλές επιχειρήσεις σε αυτήν τη συγκυρία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν µας
διαφωτίσατε πάρα πολύ, αλλά υποθέτω ότι αύριο στα άρθρα θα
κάνουµε µια µεγαλύτερη συζήτηση για τον πυρήνα και την πεµπτουσία αυτού του σχεδίου νόµου.
Θέλω, όµως, να κάνω δυο-τρεις πολιτικές παρατηρήσεις, κυρίως για την εισαγωγή σας. Την κατήφεια στον τόπο και την πρό-
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βλεψη της καταστροφής δεν σας επιτρέπω να τη βάζετε στο
στόµα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, διότι πρώτον, δεν υπάρχει ούτε µια δήλωση του Αντώνη Σαµαρά που να
προβλέπει την καταστροφή. Υπάρχουν, όµως, δηλώσεις διαπίστωσης κακών αποτελεσµάτων. Δεν νοµίζω ότι διαφωνείτε µε
αυτές. Αν διαφωνείτε, ανησυχώ. Την κατήφεια στον τόπο προκάλεσαν οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και άλλων Υπουργών.
Εµείς δεν µιλήσαµε για Τιτανικό. Εσείς µιλήσατε. Εµείς δεν µιλήσαµε για διεφθαρµένους πολίτες. Εσείς µιλήσατε. Εµείς δεν
είπαµε ποτέ ότι κινδυνεύουµε να φύγουµε από το ευρώ. Δικοί
σας άνθρωποι το είπαν. Εµείς δεν χρησιµοποιήσαµε την πιθανότητα της χρεοκοπίας για να περάσουν τα µέτρα. Εσείς χρησιµοποιείτε την χρεοκοπία ως µπαµπούλα. Κανείς δεν την θέλει, αλλά
εσείς την χρησιµοποιείτε για να περάσετε ένα σχέδιο. Εµείς
απλώς διαφωνήσαµε µε το σχέδιο.
Προσπαθήστε, λοιπόν, να µας πείσετε ότι το σχέδιό σας ήταν
σωστό. Φέρτε µας έναν αριθµό που επαληθεύθηκε από αυτούς
που µας εξαγγείλατε το Μάιο του 2010. Δεν υπάρχει ούτε ένας.
Δεν έχει επαληθευθεί ποτέ πουθενά.
Δεν έχει, λοιπόν, καµµία αξία σήµερα να λέει ο Υπουργός των
Οικονοµικών, ο κ. Βενιζέλος, για το αν η ύφεση θα είναι 4,5% ή
5,4%, όταν είµαστε η µόνη ευρωπαϊκή και ίσως από τις ελάχιστες
του λεγόµενου δυτικού κόσµου, των αναπτυγµένων χωρών, που
έχουµε για τρίτο και πάµε για τέταρτο συνεχόµενο χρόνο σε υφεσιακή διαδικασία.
Βεβαίως, πρέπει να σας πω, για το γεγονός ότι ψηφίζουµε επί
της αρχής αυτό το σχέδιο νόµου, ότι δεν επιχαίρουµε, επειδή κάνουµε το σωστό, για τον απλούστατο λόγο -το είπατε και εσείςότι και η προπτωχευτική διαδικασία και η βελτίωση την οποία
φέρνετε, αλλά και η διαδικασία για τις δηµόσιες συµβάσεις είναι
αντικείµενα αναγκαιότητος της εποχής. Το είπατε ο ίδιος. Ποιας
εποχής; Της εποχής της ύφεσης. Ποιας εποχής; Της εποχής
κατά την οποία αντί να τρέχουµε στο σχεδιασµό µας να παράγουµε λίγο περισσότερο πλούτο για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την αναγκαστική δηµοσιονοµική µας προσαρµογή,
τρέχουµε πίσω από τα συντρίµµια µιας υφεσιακής διαδικασίας
της οικονοµίας, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε την καταστροφή. Μόνο που η καταστροφή δεν αντιµετωπίζεται έτσι.
Εµείς, λοιπόν, ως Νέα Δηµοκρατία, ψηφίσαµε επί της αρχής
αυτό το σχέδιο νόµου, γιατί είναι το σωστό, αλλά πρέπει να σας
πούµε ότι είναι πολιτική κατάντια να φέρνετε σε µια περίοδο
όπου πρέπει να πετύχουµε δηµοσιονοµική προσαρµογή και περιστολή των δαπανών του δηµοσίου, µετά από είκοσι δύο µήνες
διακυβέρνησης, ένα σχέδιο νόµου για τις δηµόσιες δαπάνες, για
τις δηµόσιες συµβάσεις. Είναι πολιτική αστοχία -θα µου επιτρέψετε- να το κάνετε αυτό τώρα. Έπρεπε να το είχατε κάνει στο
ξεκίνηµα, για να πετυχαίναµε πέντε πράγµατα παραπάνω.
Είπε Βουλευτής της Πλειοψηφίας και σας έριξε το καρφί για
τις δηµόσιες δαπάνες της χώρας. Είπε, δηλαδή, ότι οι ιδιώτες
δεν µπορούν να ρισκάρουν, άρα το κράτος πρέπει να βάλει περισσότερα. Αυτό, λοιπόν, απευθυνόµενο σε Βουλευτές της Πλειοψηφίας να το θυµόντουσαν, όταν πέρυσι ψήφιζαν 50% κάτω τις
δηµόσιες δαπάνες και να το θυµάστε και εσείς σαν µέλη της Κυβέρνησης και τα µέλη της Πλειοψηφίας στον επόµενο προϋπολογισµό -αν φτάσετε στον επόµενο προϋπολογισµό- για να
ακολουθήσω τον πολιτικό προβληµατισµό της εκλογολογίας της
περιόδου, τον οποίο αναπαράγετε και εσείς κατά καλλιτεχνικό
τρόπο στην Κυβέρνηση. Να το θυµηθείτε, λοιπόν, στον επόµενο
προϋπολογισµό. Αυτά ζητάµε από εσάς.
Ως προς τις δηµόσιες συµβάσεις, αν δεν υπάρχει Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων ικανό να στεριώσει την οικονοµία, µικρή
αξία έχει το σχέδιο νόµου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας
πω ότι το ίδιο ισχύει και για το προπτωχευτικό δίκαιο.
Πότε το φέρνετε; Όταν εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις
είναι στα «λουκέτα» και πάρα πολλές είναι ήδη στην πτωχευτική
διαδικασία. Το φέρνετε πιεζόµενοι από τις συνθήκες. Δεν επιλέξατε να κάνετε προσπάθεια να αλλάξετε τις συνθήκες, παρά αλλάζετε το Πτωχευτικό Δίκαιο. Βάλατε, δηλαδή, το «κάρο µπροστά από το άλογο».
Να σας το στηρίξουµε και αυτό, αλλά δεν σας βοηθάµε έτσι.
Στην πραγµατικότητα προβληµατίζοµαι πάρα πολύ αν αυτά τα
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µετέωρα βήµατα δηλώνουν ότι πιστεύετε πραγµατικά στον εαυτό
σας και την πολιτική σας. Δεν έχει ιδιαίτερη αξία να σας ενισχύουµε σε κάτι, το οποίο δεν µπορείτε να αντιληφθείτε, το οποίο
το κάνετε αναγκαστικά, διότι αυτήν τη συµφωνία τη βλέπετε
µέσα από ένα υστερικό, διαθλαστικό φακό, µεταφράζετε τη συναίνεση σε συνενοχή και µπερδεύετε το ορθολογιστικό µε το
κοµµατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε µέσα σας τι θέλετε και να
επιχειρήσετε να το επιτύχετε κατά το σωστότερο τρόπο.
Εµείς πιστεύουµε στην ανάπτυξη και πολεµάµε γι’ αυτήν. Σας
το λέµε αυτό από την πρώτη ώρα. Τώρα µπήκε στο λεξιλόγιό
σας. Εύχοµαι να µπει και στην πολιτική σας και όχι στα λόγια σας.
Στην πολιτική σας και στην πράξη δεν έχει µπει. Εσείς νοµοθετείτε µε µόνιµη άγνοια της ύφεσης, ενώ εµείς προσπαθούµε να
σας σπρώξουµε προς την ανάπτυξη. Εσείς πάτε πίσω από τις
εξελίξεις και προσπαθείτε να µαζέψετε τα συντρίµµια της ύφεσης. Αυτό δεν είναι το σωστότερο πράγµα. Εµείς προσπαθούµε
να βάλουµε τους όρους της ανάπτυξης και της παραγωγής του
νέου πλούτου.
Το αποτέλεσµα για εσάς είναι ότι ως πολιτική δύναµη έχετε
αρχίσει και φυλλοροείτε. Αυτό δεν έχει πολύ µεγάλη αξία. Μεγάλη αξία έχει, όµως, γιατί είστε Κυβέρνηση του τόπου και όταν
η Κυβέρνηση του τόπου φυλλοροεί σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία, τότε τα πράγµατα, πολιτικά για τον τόπο, αλλά και µελλοντολογικά για τις επόµενες γενιές, αρχίζουν και καθίστανται
ιδιαιτέρως επικίνδυνα.
Το αποτέλεσµα είναι να είστε γαντζωµένοι πάνω στη Νέα Δηµοκρατία και χρησιµοποιείτε την οποιαδήποτε συµφωνία µας για
ο,τιδήποτε ορθολογιστικό κατά το διαστρεβλωµένο τρόπο, τον
οποίο εσείς επιθυµείτε.
Θέλουµε, λοιπόν, να σας ξεκαθαρίσουµε κάτι: Δεν συγκυβερνούµε και ούτε επιθυµούµε να συγκυβερνήσουµε µαζί σας. Επιθυµούµε απλώς να σας σπρώξουµε σε µία σωστότερη κατεύθυνση ανάπτυξης. Εµείς δεν πρόκειται να καταρρεύσουµε µαζί
σας, επειδή θα κάνουµε το σωστό. Εµείς θα µείνουµε όρθιοι σαν
η πολιτική εναλλακτική λύση, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος.
Εσείς καλείστε να κάνετε ό,τι καλύτερο µπορείτε από εδώ και
στο εξής. Μέχρι τώρα δεν έχετε πετύχει.
Ξέρουµε ότι έχετε στήσει έναν ολόκληρο µηχανισµό να πείσετε την κοινωνία ότι σας στηρίζουµε γιατί σας βολεύει. Έχετε
ταυτίσει τον εαυτό σας και την πολιτική σας µε την έννοια της
µοναδικής λύσης. Αυτό διαδίδετε παντού. Είναι απολύτως αλαζονικό. Μία λύση δεν υπάρχει ποτέ και πουθενά, µόνο στα δόγµατα, στις θρησκείες και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δεν
νοµίζω ότι ζηλεύετε κάτι από αυτά.
Έχετε βαλθεί να ακυρώσετε το σηµαντικό ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν θα το πετύχετε, γιατί κάθε φορά που
αντιπαρατιθέµεθα, διαµαρτύρεστε και σ’ αυτήν την Αίθουσα και
έξω από αυτήν την Αίθουσα ότι κάνουµε κακό στον τόπο. Βλέπετε δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Βενιζέλου.
Διαβάστε τις καλά. Κακό στον τόπο δεν κάνει η άλλη λύση.
Χρησιµοποιήστε τη δικιά µας αντίθεση, ακόµη και στην Ευρώπη, για να δείξετε ότι υπάρχει αντίσταση από το πολιτικό σκηνικό και από την κοινωνία, µήπως πετύχετε κάτι παραπάνω. Μην
παραδίδεστε, δηλαδή. Διαπραγµατευτείτε σωστά.
Δεν είστε ικανότεροι από τη λογική. Δεν είστε ισχυρότεροι από
το Σύνταγµα. Δεν είστε δυνατότεροι από το λαϊκό αίσθηµα. Οφείλετε, λοιπόν, εφόσον το επιλέξατε, να κυβερνήσετε τον τόπο ορθολογιστικά, αναπτυξιακά, όχι αµυντικά, όχι υφεσιακά.
Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι, ακόµη και αν συµφωνούµε σε
πέντε πράγµατα µαζί σας –δεν είναι κακό αυτό, εσείς το χρησιµοποιείτε κακώς και ακυρώνετε και τον εαυτό σας- να χρησιµοποιήσουµε την ιδεολογία µας, την πίστη µας στην ανάπτυξη µε
το φιλελεύθερο µοντέλο, το οποίο ακολουθεί η Ευρώπη και να
σας σπρώχνουµε κάθε φορά προς αυτήν την κατεύθυνση. Και
θα το κάνουµε αυτό, γιατί αντιπολιτευόµαστε κατά πως θα κυβερνήσουµε αύριο.
Και επειδή αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά στη Νέα Δηµοκρατία
–και το ξέρετε και εσείς- ότι είτε έτσι είτε αλλιώς µπήκαµε πλέον
στην τελική ευθεία µιας προεκλογικής περιόδου, που θα είναι
κοντή ή µέτρια, ανάλογα µε τις προθέσεις του Πρωθυπουργού,
που είναι ο µόνος ο οποίος µπορεί να προκαλέσει εκλογές -εκτός
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από κάποιο ατύχηµα για εσάς- θέλουµε να σας πούµε ότι εµείς
πιστεύουµε στην ιδιωτική επιχειρηµατικότητα και όχι τη δηµόσια,
ότι θέλουµε να τη διευκολύνουµε µε την καλή έννοια της διαφάνειας και του επιχειρηµατικού κλίµατος και όχι να τη χαϊδέψουµε
και να την προστατεύσουµε. Θέλουµε το πιο θετικό, αλλά δεν θέλουµε αµυντικές δράσεις, όπως οι δικές σας απέναντι στην
ύφεση.
Σας καλούµε, λοιπόν, να διορθώσετε πολιτική. Σας καλούµε
να µας ακούσετε, όπως ενίοτε σε καλές στιγµές µας ακούτε. Θα
µας έχετε µαζί σας στα σωστά. Θα µας έχετε απέναντί σας στα
λάθη. Σε κάθε περίπτωση, θα µας έχετε απέναντί σας σε αυτό το
επικίνδυνο µείγµα της πολιτικής, τη µόνιµη προσήλωσή σας στην
αυξηµένη φορολογία έµµεση και άµεση, που έχει ξεπεράσει κάθε
όριο αντοχής, αλλά και ανοχής της ελληνικής κοινωνίας. Θα είµαστε αντίπαλοί σας σε αυτό, όπως θα είµαστε απέναντί σας στις
προοπτικές του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ούτως ή άλλως, το νοµοσχέδιο αυτό, όπως και αρκετά νοµοσχέδια του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, θα ψηφιστεί, ως φαίνεται, µε ευρύτατη πλειοψηφία.
Εποµένως, δεν έχω παρά να προσυπογράψω απόλυτα την παρέµβαση του κυρίου Υπουργού που έγινε πριν, όπως επίσης και
αυτά τα οποία ειπώθηκαν και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
αλλά και από άλλα κόµµατα, όσον αφορά τη βελτίωση του νοµοσχεδίου µέσα στην επιτροπή.
Δράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας, για να κάνω κάποιες γενικότερες παρεµβάσεις που αφορούν και το µεγάλο τοµέα του
Υπουργείου που συζητάµε σήµερα.
Κύριε Μαρκόπουλε, δεν απειλείται αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα,
δεν είναι αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και αυτό νοµίζω ότι οφείλουµε να το ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας. Μην δηµιουργούµε µόνοι µας πανικό. Βεβαίως, υπάρχουν µεγάλες
δυσκολίες. Βεβαίως, υπάρχει µία πολύ µεγάλη ύφεση, η οποία
δυστυχώς µεγαλώνει εξ αιτίας των τεράστιων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει το σύνολο της Ευρώπης. Εδώ έχουµε φθάσει στο
σηµείο µετά από πολλά χρόνια να είναι σε µηδενικούς ρυθµούς
ανάπτυξης η Γαλλία και η Γερµανία. Βεβαίως, υπάρχουν τεράστια προβλήµατα που αφορούν την ανεργία και τα προβλήµατα
που σωρεύονται σε µεγάλη µερίδα του πληθυσµού. Είναι, όµως,
άλλο αυτό και άλλο η χρεοκοπία.
Αντίθετα, µε την απόφαση της 21ης Ιουλίου η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Πιστεύω ότι θα έχουµε ευκαιρία να τις συζητήσουµε
αυτές, όταν φθάσουµε στο σηµείο να συζητάµε τη δανειακή σύµβαση και βεβαίως τη γενικότερη κατάσταση, που θα έχει διαµορφωθεί µέχρι τότε.
Όµως και µέσα σε αυτές τις δυσκολίες µάς ζητήσατε να σας
πούµε αν υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις. Απαντώ ευθέως.
Ναι, υπάρχουν. Για παράδειγµα, ο πληθωρισµός πήγε τον Ιούλιο
στο 2,1% αντί του 3,1% τον Ιούνιο. Ο γενικός δείκτης είναι στο
2,5%. Έχουµε, επιτέλους, ένα ιδιαίτερα χαµηλό πληθωρισµό
στην Ελλάδα και αναµένεται να πάει πιο χαµηλά.
Δεύτερον, η χώρα µας ανέβηκε δεκατέσσερις θέσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις για το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης –το τέως
Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονοµίας- φέρει το νόµο
τον οποίο έχει εξαγγείλει ο κ. Χρυσοχοΐδης, που αφορά την άρση
των εµποδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η θέση
της Ελλάδας στη διεθνή ανταγωνιστικότητα θα ανέβει και άλλο
και σηµαντικά. Οι παραγγελίες στη βιοµηχανία εµφανίζουν µία
δειλή, αλλά σηµαντική αυξητική τάση. Ο τουρισµός πήγε καλύτερα φέτος. Οι εξαγωγές µας εµφανίζουν µία σηµαντικότατη
ανάπτυξη.
Ο Έλληνας επιχειρηµατίας δείχνει ότι έχει δυνατότητες. Δείχνει ότι τώρα που αντιµετωπίζει τα δύσκολα στην εσωτερική
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αγορά, έχει τη δύναµη, τη θέληση, την ικανότητα, το νου να
στραφεί προς τα έξω, εκεί που πάντα η Ελλάδα µεγαλουργούσε.
Η χώρα µας δεν µεγαλούργησε ποτέ από την αρχαιότητα, όταν
περιοριζόταν στα κλειστά της σύνορα, στα µικρά, κλειστά της
σύνορα. Η χώρα µας µεγαλουργούσε, όταν έπλεε δυνατά, δυναµικά, απαντώντας στις προκλήσεις στις ανοικτές θάλασσες. Και
σήµερα δείχνει µια τέτοια τάση. Ο Έλληνας επιχειρηµατίας δείχνει να αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει το να πουλήσω έξω, να συνεργαστώ και να χρησιµοποιήσω προς όφελός µου -και όχι όπως
γινόταν µια ζωή µέχρι τώρα δυσµενέστερα για µας- το πλεονέκτηµα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης. Αυτά θα τα
µηδενίσουµε; Θα µε ρωτήσει κάποιος: φτάνουν αυτά; Απαντώ
ευθέως πως όχι δεν φτάνουν. Θα τα µηδενίσουµε ή θα τα χρησιµοποιήσουµε για να τα επεκτείνουµε ως ένα θετικό µήνυµα στον
πολίτη, προκειµένου να σταµατήσει αυτή η µαζική κατάθλιψη η
οποία δυστυχώς κινδυνεύει να µας πάει σηµαντικά πίσω;
Να πω και κάτι άλλο; Ακόµα και αυτή η εξαγγελθείσα χθες συγχώνευση της «ALPHA BANK» µε τη «EUROBANK» και των κεφαλαίων από το εξωτερικό αποτελεί ένα θετικό µήνυµα για το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα που σήµερα δοκιµάζεται. Είχα την
ευκαιρία χθες να εξηγήσω στον αξιότιµο Πρόεδρο του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού γιατί γίνεται αυτή η συγχώνευση.
Αυτή η συγχώνευση, λοιπόν, γίνεται για να γίνουν ακόµα πιο
δυνατές οι τράπεζες, όταν θα πρέπει να συµµετέχουν και στο PSI
και βεβαίως, να υποστούν τον έλεγχο που προβλέπουν οι διεθνείς συµβάσεις από τους διεθνείς οίκους για τις επισφαλείς
απαιτήσεις, αλλά και για να µπορούν να γίνουν ακόµα πιο ισχυρές, να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήµατα και να εξασφαλίσουν
τη ρευστότητα που χρειάζεται η αγορά. Δυστυχώς, χωρίς τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, η ελληνική
αγορά από την ιδιοµορφία της και τον τρόπο ανάπτυξής της δεν
µπορεί να προχωρήσει. Βεβαίως, αυτή η συγχώνευση αποτελεί
και ένα θετικό µήνυµα σε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και
στην αγορά.
Και πραγµατικά αυτή η συγχώνευση δεν θα υπήρχε αν δεν
υπήρχε η συµφωνία της 21ης Ιουλίου, µε την οποία ενώ είµαστε
ουσιαστικά µέσα στο καθεστώς που ονοµάζουµε selective default, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα και δεν
δηµιουργήθηκαν εκρηκτικές καταστάσεις και οι τράπεζές µας
προχωρούν µε ψηλά το κεφάλι. Μάλιστα, εξαγγέλλουν και µεγάλα deals µεταξύ τους και ενώ είµαστε σ’ αυτό το καθεστώς
ουσιαστικά, γιατί γίνεται διαπραγµάτευση αυτή τη στιγµή για την
ανακύκλωση των οµολόγων.
Ας είµαστε θετικοί, γιατί µόνο αν είµαστε θετικοί -και αυτό δεν
έχει να κάνει µε καµµία κοµµατική σκοπιµότητα- µπορούµε να
βοηθήσουµε την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία
να διαισθανθεί ότι πραγµατικά αξίζει τον κόπο να συµµετέχει σ’
αυτήν την προσπάθεια.
Έχει αναφέρει επανειληµµένα ο παριστάµενος Υπουργός κ.
Ξυνίδης, αλλά και ο κ. Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια της µεγάλης
και πλούσιας συζήτησης που έγινε στην επιτροπή, τη γενικότερη
προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται
να τη ξαναθυµίσουµε. Όµως, επιτέλους δεν µπορεί να λέµε ότι
δεν γίνεται τίποτα για την ανάπτυξη στη χώρα. Το ΕΣΠΑ «τρέχει»
πολύ σηµαντικότερα.
Θα το επαναλάβω, λοιπόν, και εγώ µήπως και το εµπεδώσουµε κάποιοι σε τελική ανάλυση. Και όχι µόνο «τρέχει» πολύ σηµαντικότερα απ’ ό,τι «έτρεχε» πριν, αλλά η απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης –ας µου επιτρέψετε να το ονοµάζω έτσικαι έστω η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας να βγάλει τα
λεγόµενα «κουφάρια» -κουφάρια που δεν επρόκειτο να προχωρήσουν- από τις επιλογές των εντάξεων που υπήρχαν και να εξοικονοµήσει πόρους, προκειµένου να γίνουν έργα που πραγµατικά
είχε ανάγκη η αγορά, πραγµατικά προσφέρει θέσεις εργασίας
και πραγµατικά µπορεί να προχωρήσει. Έτσι, δηµιουργούνται
σηµαντικά δεδοµένα.
Σηµαντικά, όµως, νέα δεδοµένα δηµιουργούνται και µε τη συµφωνία που πέτυχε η ελληνική Κυβέρνηση µε την αρχική παρέµβαση του Πρωθυπουργού και εν συνεχεία µε τις διαπραγµατεύσεις του Υπουργείου Οικονοµίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη µείωση της εθνικής συµµετοχής. Αλλάζουν τα δε-
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δοµένα για το ΕΣΠΑ. Έχουµε τώρα την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αναπτυξιακού νόµου και προφανώς τη δεύτερη προκήρυξη. Από τον Οκτώβριο, επίσης, έχουµε την έναρξη του
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας.
Και απ’ ό,τι άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο Υπουργό σε
µια πολιτική διαδικασία, έχουµε πολύ σύντοµα και στο fast track
τη δυνατότητα ένταξης πέντε µεγάλων επενδύσεων για την Ελλάδα αρκετών εκατοµµυρίων. Δεν είναι, λοιπόν, ότι δεν γίνεται
τίποτα. Πολλά πράγµατα προχωρούν. Υπάρχουν αισιόδοξα µηνύµατα. Δυνατότητες υπάρχουν. Βεβαίως, πρέπει να αλλάξουν
τα δεδοµένα του τραπεζικού συστήµατος. Όµως, πώς θα αλλάξουν, όταν µέχρι πρότινος δεν ξέραµε πού θα οδηγηθεί η χώρα
µε την κατάσταση στην οποία την είχε οδηγήσει η Νέα Δηµοκρατία; Ας το πούµε και αυτό.
Αυτά δεν αλλάζουν από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά αναµφίβολα θέλουν αγώνα, κόπο, στόχο και στράτευση. Ας εκµεταλλευθούµε επιτέλους σ’ αυτήν εδώ τη χώρα αυτές τις θετικές
ενδείξεις. Ας τις σπρώξουµε και ας τις πολλαπλασιάσουµε. Ας
δηµιουργήσουµε όλοι µας την αίσθηση ότι τελικά κάτι γίνεται,
ότι κάτι πάει να αλλάξει.
Θα ήθελα να πω στον κ. Μαρκόπουλο, που τώρα δεν είναι
παρών, ότι όντως δεν υπάρχει δυνατότητα για συγκυβέρνηση.
Αυτό είναι γεγονός. Εξάλλου, το επανέλαβε ο κ. Σαµαράς το Σάββατο στη συνέντευξή του και εµείς δεν έχουµε λόγο να το αµφισβητούµε. Το είπε καθαρά.
Πράγµατι, κάποια στιγµή πέρασε και αυτή η σκέψη, µήπως
πρέπει τελικά µπροστά σε µια τέτοια κρίση να αναζητήσουµε µια
Κυβέρνηση προσωπικοτήτων. Δεν έγινε αποδεκτή. Ωραία. Τελείωσε, όµως, το θέµα.
Τώρα ο καθένας αναλαµβάνει τις ευθύνες του και δεν γυρίζει
κανείς πίσω. Δεν υπάρχουν δυνατότητες για συγκυβέρνηση αυτή
τη στιγµή, όπως δεν έχουν και κανένα νόηµα οι εκλογές και το
καθιστούµε απόλυτα σαφές αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να κουβεντιάζουµε.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να συµφωνούµε σε κάποια
πράγµατα και να λειτουργούµε µε βάση το εθνικό συµφέρον.
Θα µου επιτρέψει ο κ. Μαρκόπουλος να του πω ότι όντως ήταν
ιδιαίτερα εξεζητηµένο –δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τον όρο
«εξοργιστικό»- το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία τοποθετήθηκε
την πιο κρίσιµη ώρα για τη συµφωνία του Ιουλίου ενόψει της Συνόδου Κορυφής, λίγες ώρες πριν και είπε «µην κάνετε το PSI».
Μα, αν δεν το δεχόµασταν δεν θα γίνονταν η συµφωνία, διότι
ήταν γνωστή η εµµονή της Γερµανίας και µιας σειράς άλλων
οίκων.
Και πολύ σωστά είχε πει κάποιος συνάδελφός µας της Αριστεράς –ο κ. Λαφαζάνης νοµίζω- ότι σε τελική ανάλυση δεν είναι και
κακό ιδεολογικό θέµα να συµµετέχουν και ο ιδιωτικός τοµέας
στην ευθύνη της κρίσης και οι τράπεζες στο µέρος που τους αναλογούν. Δεν είναι ιδεολογικό ζήτηµα αρχής να το αποφεύγεις.
Γιατί να το αποφύγουµε δηλαδή; Το θέµα είναι να γίνεται µε σωστούς όρους και σε µια προοπτική. Εκεί µπορεί να διαφωνούσαµε µε τον κ. Λαφαζάνη, αλλά ως θέµα αρχής έχει δίκιο.
Δηλαδή δεν µπορείς να λες «δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω».
Γιατί δεν θέλεις; Γιατί αυτό ήταν όρος να µη γίνει η συµφωνία;
Γιατί αυτό ήταν τόσο κακό που έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί και να υπονοµευτεί η διαπραγµάτευση;
Αυτά δεν είναι σωστά, δεν οδηγούν πουθενά. Αντιθέτως,
οφείλω να επικροτήσω τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη µεταρρύθµιση για την παιδεία. Και βεβαίως εµείς δεν
έχουµε κανένα ταµπού να πούµε, ξέρετε επειδή είπαµε αυτά, δεν
αλλάζουµε γραµµή. Σαφώς και θα κάνουµε αλλαγές. Σε όλα τα
σοβαρά ζητήµατα µπορούµε να δεχθούµε αλλαγές, αρκεί οι αλλαγές αυτές να µην αναιρούν τον πυρήνα, την καρδιά, την κεντρική επιδίωξη των νοµοσχεδίων, των διαρθρωτικών παρεµβάσεων.
Άρα, ιδού πεδίον δόξης λαµπρόν, κύριε Μαρκόπουλε, αν θέλετε να συνεννοηθούµε.
Το παράδειγµα της παιδείας µπορεί να αναδείξει και άλλες δυνατότητες. Και εγώ θα ονοµάσω µια δυνατότητα που επιτέλους
έχει ανάγκη αυτή η χώρα: το φορολογικό. Είναι δυνατόν σ’ αυτή
τη χώρα να µη µπορούµε να συµφωνήσουµε -τουλάχιστον τα
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κόµµατα που έχουν κυβερνήσει- σε ένα σταθερό, µόνιµο, ασφαλές, δηµιουργικό, δίκαιο, αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα µε
ορίζοντα δέκα χρόνων;
Θα προτείνετε και πάλι την άµεση µείωση των συντελεστών
του ΦΠΑ. Δεν λέει κανείς να µη µειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά να δούµε
πώς µειώνεται, µε ποια οικονοµικά ισοδύναµα, σε ποια χρονική
περίοδο. Να µη ρίξουµε τη χώρα στα βράχια.
Άρα, κάθε συζήτηση γίνεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Αλλά αυτό δεν µας αποκλείει να συµφωνήσουµε σε ένα
βάθος χρόνου, να πούµε ότι τώρα θα γίνουν αυτά, του χρόνου
εκείνα, του παραχρόνου τα άλλα. Εκεί να υιοθετηθούν και να
προχωρήσουν και προτάσεις, οι οποίες κατατίθενται από τα πολιτικά κόµµατα, είτε αυτά είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός είτε είναι η Αριστερά.
Αυτές οι δυνατότητες, αν το θέλουµε, υπάρχουν, αρκεί να το
αποδεχθούµε, να καταλάβουµε όλοι την ευθύνη µας και ειδικά
τα κόµµατα που κυβέρνησαν –όσο µας αφορά θα το κάνουµεκαι να σκεφτούµε ότι σε µια περίοδο τόσο µεγάλης ύφεσης, που
υπάρχουν και θα υπάρχουν προβλήµατα, µας µένει ένας δρόµος:
να φύγουµε µπροστά, να κάνουµε µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς συµβιβασµούς, να αλλάξουµε τα πράγµατα, να δηµιουργήσουµε µια Ελλάδα απαλλαγµένη από τα δεσµά της και απ’
ό,τι την καθηλώνει.
Εµείς θα το επιχειρήσουµε µόνοι µας. Δεν ξέρω αν φτάνουµε
µόνοι µας. Χρειάζονται και οι κοινωνικές δυνάµεις, χρειάζονται
και οι παραγωγικές δυνάµεις, χρειάζονται και οι πολιτικές δυνάµεις. Θα επιδιώξουµε την κοινωνική συνεννόηση και συναίνεση
µε τις πιο ζωντανές, δηµιουργικές και παραγωγικές δυνάµεις του
κόσµου. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός σήµερα και µε τους κοινωνικούς φορείς. Αλλά θα ήταν καλό, θα ήταν χρήσιµο, θα ήταν
απαραίτητο και σε κάποια ζητήµατα από αυτά, να υπάρχει µια
ευρύτερη συναίνεση και στο Κοινοβούλιο.
Ξαναλέω, όσο µας αφορά, αναλαµβάνουµε την ευθύνη που
µας αναλογεί και ξέρουµε ότι είναι µεγαλύτερη και έχει το µεγαλύτερο κόστος εποµένως και κρινόµαστε γι’ αυτό. Αλλά ας σκεφτούµε σε τελική ανάλυση όλοι µας και µε βάση τα συµφέροντα
αυτού του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Πρωτόπαπα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου συζητείται σε µία περίοδο όπου
η κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει, επεκτείνεται η αβεβαιότητα στην
πορεία ανάπτυξης της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικονοµίας,
οξύνονται οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής διαχείρισης της κρίσης µε ταυτόχρονη όξυνση των συγκρούσεων
και των αντιθέσεων ανάµεσα στις µεγάλες καπιταλιστικές οικονοµίες. Γίνεται σε µια περίοδο όπου καταρρίπτονται τα διάφορα
ιδεολογήµατα και δόγµατα, όπως για παράδειγµα το δόγµα και
το ιδεολόγηµα της κοινοτικής αλληλεγγύης που το είδαµε µπροστά µας µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου. Καταρρίπτεται το ιδεολόγηµα ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
έχει την αποτελεσµατική «συνταγή» που µπορεί να οδηγήσει τη
χώρα σε έξοδο από την κρίση. Αντίθετα, βλέπουµε να βαθαίνει
την κρίση. Καταρρίπτονται τα διάφορα ιδεολογήµατα περί διαφορετικού µείγµατος διαχείρισης και αντιµετώπισης της κρίσης,
γιατί ακριβώς δεν έχουµε να κάνουµε µε µία ελληνική ιδιοµορφία,
αλλά η κρίση αγκαλιάζει και άλλες οικονοµίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση και η ύφεση είναι προ των θυρών και
σε οικονοµίες που φάνηκε προσωρινά να την ξεπερνούν µε µία
αβέβαιη ανάκαµψη.
Έτσι, λοιπόν, το µόνο που µε σιγουριά µπορεί να επιβεβαιωθεί
είναι ότι οι θυσίες του λαού είναι χωρίς αντίκρισµα και αυτό βεβαίως δεν είναι και ολοκληρωµένο συµπέρασµα, κατά τη γνώµη
µας. Ο λαός κάνει θυσίες, µόνο που αυτές οι θυσίες υποσκάπτουν, υπονοµεύουν το παρόν και το µέλλον του, το θυσιάζουν
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ουσιαστικά στο «βωµό» της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Ο λαός, λοιπόν, κάνει θυσίες χωρίς να
περιµένει ότι θα βελτιωθεί η θέση του και οι θυσίες που κάνει
απλά και µόνο βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως
εσείς το ονοµάζετε, το περιβάλλον της ανταγωνιστικότητας, το
περιβάλλον της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων, δηλαδή του άµεσου αντίπαλου, του άµεσου εχθρού του, γιατί
ακόµα και αν έλθει η ανάκαµψη που η Κυβέρνηση υπολογίζει
µετά από δύο-τρία χρόνια, αυτή θα είναι αντιλαϊκή.
Είναι τυχαίο, για παράδειγµα, ότι ένα από τα βασικά εργαλεία
της ανάκαµψης είναι τα περίφηµα ξένα κεφάλαια τα οποία θα
εισρεύσουν, όπως οι γερµανικές επενδύσεις; Τι καθόρισαν οι
Γερµανοί; Θέλουν –λέει- ειδική ζώνη ανάπτυξης αυτών των επενδύσεων όπου εκεί θα ισχύει ειδικό φορολογικό καθεστώς, δηλαδή φορολογική ασυλία για το µεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα ισχύει
η εργατική νοµοθεσία, δεν θα ισχύουν οι κλαδικές συµβάσεις.
Θα µπορούν να απολύουν όποτε θέλουν, όπως θέλουν και να
προσλαµβάνουν όποτε και όπως θέλουν εργαζόµενους και να εκµεταλλεύονται τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και δεν είναι
µόνο το γερµανικό σχέδιο. Είναι και το καταριανό σχέδιο, είναι
και το αµερικάνικο σχέδιο, είναι γενικά τα διάφορα µονοπωλιακά,
διεθνικά, πολυεθνικά σχέδια που θέλουν να διαµορφώσουν ένα
πεδίο ευνοϊκό για τη δράση τους. Ευνοϊκό πεδίο για τη δράση
και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σηµαίνει ανθυγιεινό
πεδίο, αντιλαϊκό πεδίο, αντεργατικό πεδίο για τους εργαζόµενους.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά: Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
δουλεύει µε σχέδιο. Τι θέλει να υλοποιήσει; Θέλει να υλοποιήσει
και να εξυπηρετήσει καθηµερινά τις στρατηγικές ανάγκες των
µονοπωλιακών οµίλων. Αυτές υπηρετεί µέσα από την υλοποίηση
των συµφωνιών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, των δεσµεύσεων µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τα άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Έτσι, λοιπόν, τα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης δεν είναι αποσπασµατικά και δεν τα κατηγορούµε ως αποσπασµατικά, αλλά
και όποιος βαθµός προχειρότητας εµπεριέχεται σ’ αυτά τα νοµοσχέδια δεν αποτελεί για µας το κυρίαρχο κριτήριο, το βασικό
εργαλείο πάνω στο οποίο θα στήσουµε τον καυγά µας, την αντιπαράθεσή µας µε την κυβερνητική πολιτική και αυτό γιατί ως
ΚΚΕ δεν θέλουµε να βελτιώσουµε, να κάνουµε πιο αποτελεσµατική την αντιλαϊκή σας πολιτική. Δεν φιλοδοξούµε να κάνουµε θετικές προτάσεις απέναντι στην Κυβέρνηση. Γιατί; Γιατί κατά τη
γνώµη µας δεν µπορεί να υπάρξει σωστή φιλολαϊκή πολιτική,
όπως τη χαρακτήρισαν ορισµένοι οµιλητές, στα πλαίσια του συγκεκριµένου καπιταλιστικού συστήµατος.
Έτσι, λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιον αναφερόταν ο κ. Μαρκόπουλος. Μπορεί να έβλεπε το είδωλό του στον καθρέφτη, µπορεί να
έβλεπε άλλα κόµµατα όταν έλεγε ότι µια λύση είναι δόγµα και
ολοκληρωτισµός. Γιατί ακριβώς είναι πιστός υπηρέτης της λογικής ότι έχουµε το µονόδροµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης
και της συµµετοχής της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στους υπόλοιπους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς. Αυτό βλέπει
ως διέξοδο ο κ. Μαρκόπουλος και η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ
και άλλα κόµµατα. Το µόνο δρόµο, τη µόνη λύση. Άρα, λοιπόν,
αυτοί είναι οπαδοί της µοναδικής λύσης.
Εµείς λέµε ότι υπάρχει και άλλη λύση. Θεωρούµε ότι είναι ρεαλιστικός ένας άλλος δρόµος ανάπτυξης όπου στη θέση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής που έχει ως αποτέλεσµα την εκµετάλλευση του εργαζόµενου και το κέρδος του, για τον κεφαλαιοκράτη, µιλάµε για
την κοινωνική ιδιοκτησία, την κοινωνικοποίηση των βασικών και
συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, όπου ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος δε θα πηγαίνει για να καλύψει τις ανάγκες για
κερδοφορία των κεφαλαιοκρατών, αλλά θα πηγαίνει να καλύψει
την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων λαϊκών αναγκών.
Από το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου πρέπει να βγάλουµε τις
κορδέλες και τα περιτυλίγµατα. Ότι, δηλαδή, είναι εθνική υπόθεση εξυγίανσης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ότι πρέπει να διαµορφώσουµε όρους διαφάνειας και χρηστής
διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος, ένα ενιαίο πλαίσιο στις δηµόσιες συµβάσεις, το οποίο θα αποκτήσει και θα έχει συµβολή
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στις επενδύσεις. Βεβαίως. Ένα καλύτερο σχέδιο δηµόσιων συµβάσεων και προµηθειών για τους κεφαλαιοκράτες, πιο καθαρό
γι’ αυτούς, θα διαµορφώσει καλύτερες συνθήκες για να αναπτυχθούν τα συµφέροντά τους.
Έτσι, λοιπόν, για µας δεν είναι το ζήτηµα να αποκτήσουµε ένα
εθνικό, αναπτυξιακό µνηµόνιο. Γιατί όποια διαφάνεια ή όποια
αξιοπιστία δεν µπορεί να αλλάξει την απάντηση στο ερώτηµα:
ποιος θα εξυπηρετηθεί, ποιος θα κερδίσει απ’ αυτό το νέο σχέδιο, απ’ αυτό το νέο µοντέλο που θέλετε να διαµορφώσετε για
τις δηµόσιες συµβάσεις και τις δηµόσιες προµήθειες. Εµείς το
λέµε καθαρά. Αυτοί που θα παραµείνουν και πάλι και θα κερδίζουν και πάλι θα είναι οι ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι. Προµηθευτές του δηµόσιου θα είναι οι καπιταλιστικοί όµιλοι διεθνικοί
και εθνικοί οι οποίοι θα υπογράφουν δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής µεγάλων έργων υποδοµής. Αυτοί θα είναι οι βασικοί κερδισµένοι.
Δεν πρόκειται ο λαός να δει κανένα όφελος απ’ αυτή τη διαδικασία. Και δεν πρόκειται ο λαός να δει κανένα όφελος απ’ αυτή
τη διαδικασία, γιατί προτεραιότητα ενός επιχειρηµατικού οµίλου
για να υπογράψει µια σύµβαση είναι να έχει κέρδος. Είναι να εξυπηρετούνται τα συµφέροντά του. Άρα, λοιπόν, την όποια σύµβαση εσείς και αν κάνετε, αυτός θα την προσαρµόσει σε τέτοιο
επίπεδο ούτως ώστε να έχει κέρδος απ’ αυτή τη διαδικασία. Θα
φτιάξει ένα δηµόσιο έργο µε σκοπό να κερδίσει µέσα από τη διαδικασία της ανάθεσης. Γι’ αυτούς τους ιδιωτικούς αυτοκινητόδροµους που εσείς διαµορφώνετε, όσο διάφανη και αν είναι η
διαδικασία έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Γιατί τη λαϊκή ανάγκη
για σύγχρονη φτηνή και ασφαλή µεταφορά τη µετατρέπετε σε
πολυτέλεια, σε ένα πανάκριβο ιδιωτικό δρόµο, για παράδειγµα.
Αυτό είναι το ζητούµενο.
Και από την άλλη µεριά, µην καµώνεστε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα βελτιώσει και την καλύτερη αξιοποίηση του δηµόσιου
χρήµατος γιατί ο ταξικός χαρακτήρας του αστικού κράτους δεν
αλλάζει. Και χρήµατα να παραµείνουν στα δηµόσια ταµεία δεν
πρόκειται να πάνε για να βελτιωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις
των εργαζόµενων. Εδώ θέλετε να ανατρέψετε κατακτήσεις και
δικαιώµατα τα οποία καθορίζουν την πορεία. Κλαδικές συµβάσεις, συλλογικές συµβάσεις, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
Άρα, λοιπόν και χρήµατα να παραµείνουν στα δηµόσια ταµεία
θα κατευθυνθούν στην χρηµατοδότηση µε καλύτερους όρους
της ανάγκης των επιχειρηµατικών οµίλων και των κεφαλαιοκρατών. Θα αλλάξει µήπως µέσα από την διαφάνεια και την καλύτερη αξιοπιστία του συστήµατος η ιεράρχηση και η προτεραιότητα των δηµόσιων συµβάσεων; Για παράδειγµα, θα µπει σε
πρώτη προτεραιότητα το ζήτηµα της αντισεισµικής θωράκισης;
Όχι. Δεν πρόκειται να µπει. Γιατί κατ’ αρχάς δεν είναι επιλέξιµα
από την ευρωενωσιακή πολιτική και δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ
τέτοιου είδους προγράµµατα, που είναι ζητήµατα ζωτικής ανάγκης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ζωής των λαϊκών στρωµάτων.
Και τι θα βάλετε µέσα; Έργα τέτοια στα οποία µπορούν οι κεφαλαιοκράτες να έρχονται να µεγιστοποιούν τα κέρδη τους.
Άρα, λοιπόν, το βασικό, αυτό το οποίο πρέπει να ενοχοποιηθεί
κατά τη γνώµη µας στη λαϊκή συνείδηση είναι η αντίληψη του καπιταλιστικού κέρδους και µ’ αυτή να αντιπαλέψει «µε νύχια και
µε δόντια» η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούµενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο -και εµείς το λέµε καθαρά- οι επιµέρους διαπιστώσεις και κριτικές παρατηρήσεις που κάνουν άλλα
κόµµατα, όπως η Νέα Δηµοκρατία, ότι αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή θα αποτελέσει βιλαέτι των Υπουργών δεν είναι ολοκληρωµένη. Θα αποτελέσει βιλαέτι των κεφαλαιοκρατών αυτή η
ανεξάρτητη αρχή.
Επίσης, η κριτική που έκανε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
εκφράζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρωµένα
στο συγκεκριµένο σχέδιο όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις
και η προστασία του δηµόσιου συµφέροντος είναι καθαρά αποπροσανατολιστική. Μπορεί να υπάρξει δηµόσιο συµφέρον το ίδιο
για τον εργαζόµενο, τον αυτοαπασχολούµενο και το ίδιο για τον
κεφαλαιοκράτη; Δεν µπορεί να υπάρξει τέτοιο! Αυτό δεν γίνεται!
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Έτσι, λοιπόν, ακόµη και στη προπτωχευτική διαδικασία, την
οποία κάνετε, για τι ενδιαφέρεστε; Ενδιαφέρεστε για τη σωτηρία
των θέσεων των εργαζόµενων; Δεν ακούστηκε εδώ πέρα πολύ
αυτή η συζήτηση να απασχολεί. Αλλά και ποιών θέσεων εργασίας; Αυτοί που είναι µε µερική απασχόληση; Αυτοί που είναι
ωροµίσθιοι; Αυτοί που είναι των 250 ευρώ; Της ανασφάλιστης
και µαύρης εργασίας; Θέλετε να προστατέψετε αυτό το εργασιακό περιβάλλον που διαµορφώνεται για το σύνολο της εργατικής τάξης στον ιδιωτικό, αλλά θέλετε να το επεκτείνετε και στο
δηµόσιο τοµέα; Όχι βεβαίως δεν σας έπιασε ο πόνος γι’ αυτό.
Τι κάνετε µέσα από αυτήν τη διαδικασία; Επιχειρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται σε οικονοµική δυσκολία δίνεται τη δυνατότητα
µέσα από έναν εύσηµο τρόπο να µπορούν οι προµηθευτές τους
να τις εξαγοράζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι θα έχουµε εδώ πέρα; Συγκέντρωση και συγκεντροποίηση,
ενίσχυση των επιχειρηµατικών οµίλων και ακόµη ταχύτερη,
ακόµη µεγαλύτερη, ακόµη βιαιότερη εξαφάνιση των µικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούµενων, των επαγγελµατιών
αυτών που ονοµάζεται µεσαία τάξη, που δεν είναι σωστός όρος,
θα ελέγχει την προλεταριοποίησή της δηλαδή.
Έτσι, λοιπόν, το βασικό συµπέρασµα -και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή- για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας είναι ότι τα πράγµατα θα γίνονται όλο και χειρότερα είτε είµαστε σε συνθήκες κρίσης είτε καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Η αιτία είναι µια και µοναδική και αυτό πρέπει να γίνει βαθειά
αντιληπτό στους εργαζόµενους, γιατί όσο δεν ξεµπερδεύουν µε
ιδεολογήµατα και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα απλά και µόνο
θα χαλκεύουν ή θα ανέχονται τις αλυσίδες που θα τους φοράνε,
ότι όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισµός, τόσο αντιδραστικοποιείται. Αντιδραστικοποιείται σε βάρος της εργατικής τάξης, σε
βάρος των επαγγελµατιών που θέλει να τους πετάξει στο δρόµο
και να τους κλείσει, σε βάρος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Γίνεται βάρβαρος και επικίνδυνος γι’ αυτό εξαπολύει ιµπεριαλιστικές
επεµβάσεις, όπως για παράδειγµα στη Λιβύη, σκοτώνει λαούς,
κλέβει πλουτοπαραγωγικές πηγές, θωρακίζει το σύστηµα µε νέες
δυνάµεις αυταρχισµού και καταστολής. Γίνεται παρασιτικός, να
η νοµιµοποίηση και η επέκταση του τζόγου παντού. Και ταυτόχρονα εκφυλίζεται, γι’ αυτό και καλλιεργεί την αποκουλτούρα,
όπως βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα.
Βλέπουµε, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας ότι η αστική τάξη προσπαθεί να διαµορφώσει ένα πιο σταθερό έδαφος, παρά τις
όποιες αντιφάσεις, αντιρρήσεις και αναιρέσεις για ευρύτερη συναίνεση, κυρίως ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτό εκφράζει µια σειρά κινήσεις, ενέργειες αλλά και των διαφόρων εξαπτέρυγων παλιών και νέων.
Εµείς το λέµε καθαρά. Το αντιδραστικό µπλοκ, το οποίο πάει
να δηµιουργηθεί, πρέπει να βρεθεί απέναντι στο µπλοκ των κοινωνικών, των ταξικών, των πατριωτικών δυνάµεων της εργατικής
τάξης, των επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων, της φτωχής αγροτιάς για να διαµορφώσει παντού κέντρα λαϊκής οργάνωσης και αντεπίθεσης κατά των µηχανισµών και των κοµµάτων
της πλουτοκρατίας και του καπιταλιστικού συστήµατος.
Έτσι, λοιπόν, σας λέµε καθαρά: Καµµία εµπιστοσύνη στους
µηχανισµούς και στο προσωπικό της αστικής τάξης. Οι σηµερινές εξελίξεις θέτουν στην πρώτη γραµµή το γενικό πολιτικό σύστηµα κατά τη γνώµη του ΚΚΕ, το ζήτηµα δηλαδή εάν συµφέρει
το λαό ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης που θα φέρει ένα
νέο κύκλο κρίσης και νέο κύκλο λαϊκών δεινών ή θα πρέπει να
διαλέξει ένα ριζικά διαφορετικό δρόµο, αυτόν που προτείνει το
ΚΚΕ. Γι’ αυτό πρέπει σήµερα να εµπιστευτεί το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας προς µια κοινωνία όπου η κρίση και η εκµετάλλευση, η ανεργία και η ανασφάλεια θα αποτελούν παρελθόν.
Έτσι, λοιπόν, µπαίνει στην ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα της
ανατροπής της εξουσίας των µονοπωλίων και όχι απλά και µόνο
µιας συντηρητικής κυβέρνησης. Αυτό είναι το ζήτηµα που µπαίνει
σήµερα στην πρώτη γραµµή της λαϊκής πάλης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
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Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης για δώδεκα
λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µεγάλο ερώτηµα εδώ είναι το εξής: Ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία καπιταλιστική κρίση, νοµίζω ότι σε αυτό πολλοί λίγοι
θα διαφωνήσουν. Η απάντηση απλώς είναι που διαφέρει. Η απάντηση, παραδείγµατος χάριν, στην καπιταλιστική κρίση θα είναι
άραγε η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής ή, στη συνέχεια αυτής της σκέψης, η µετάβαση σε µία µορφή
ολοκληρωτικού κράτους ή κάποια διέξοδος στα νέα προβλήµατα
τα οποία εµφανίζονται µέσα στην παγκοσµιοποίηση και υπ’ αυτήν
την έννοια µία καπιταλιστική αναδιάρθρωση, για να χρησιµοποιήσω την ορολογία της Αριστεράς;
Εγώ θα στοιχηµάτιζα ότι µάλλον είναι το δεύτερο.
Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος στην κριτική…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, η κρίση είναι ο
ίδιος ο παράγοντας που διαµορφώνει την κρίση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακριβώς. Και θα πω και το εξής, το
οποίο κατά τη γνώµη µου ελάχιστα έχει ληφθεί υπ’ όψιν από αυτούς που σκέφτονται µε µαρξιστικούς όρους: Ακριβώς αυτό το
φιλελεύθερο ιδεολογικό πολιτικό σύστηµα έχει τη δυνατότητα
να ενσωµατώνει –το τονίζω αυτό, το σύστηµα της αγοράς είναι
σύστηµα που ενσωµατώνει πολιτιστικές αξίες, δεν είναι απλώς
ένα σύστηµα παραγωγής- σηµαντικά κοµµάτια αυτής της κριτικής και να απαντά σε αυτό.
Τώρα, εσείς από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
συνήθως κάνετε µία πρόβλεψη. Και η πρόβλεψη είναι ότι αυτές
είναι ανυπέρβλητες κρίσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος, όλου του πολιτικού εποικοδοµήµατος.
Διατρέχετε εσείς έναν κίνδυνο, τον οποίο φαντάζοµαι ότι τον
αναλαµβάνετε. Ο κίνδυνος είναι να αρχίσετε να προσοµοιάζετε
προς τους χιλιαστές. Γίνεται συνεχώς πρόβλεψη για την κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος η οποία δεν επέρχεται, γιατί εν
τέλει αυτό το σύστηµα ανασυγκροτείται µε έναν ορισµένο τρόπο.
Διότι, ξέρετε, τα κλειστά λογικά συστήµατα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Σε τελευταία ανάλυση λένε: «Α, ναι, αυτός είναι ένας
κύκλος. Τώρα ξεκινάµε τον επόµενο.» Η κατάρρευση, όµως, τελικώς µέσα στον επόµενο δεν έρχεται, οπότε ξανακλείνει ο κύκλος και ξεκινάµε πάλι τον επόµενο. Άρα, αυτή η συζήτηση δεν
τελειώνει ποτέ.
Εδώ τι θέλω απλώς να πω; Εγώ δεν µπορώ να αδικήσω, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, ένα µεγάλο κοµµάτι το οποίο
έχει εισφερθεί σε όλο το δυτικό πολιτισµό και στη δυτική πολιτική
παράδοση από το µαρξισµό. Και υπάρχει ένα σηµαντικό κοµµάτι
τέτοιου είδους συνεισφοράς. Δεν είµαι βέβαιος, όµως, ότι αυτή
η συνεισφορά έχει το χαρακτήρα, αν θέλετε, αυτής της νοµοτέλειας, την οποία διεκδικεί για τον εαυτό του. Και θεωρώ ότι ακριβώς επειδή βρίσκεται και εγκαθιδρύει αυτού του τύπου τη
νοµοτέλεια µέσα στην ίδια του τη σκέψη, αυτοεγκλωβίζεται και
δεν µπορεί να δει καθαρά την εικόνα.
Ποια είναι, λοιπόν, καθαρά η εικόνα;
Κύριε Πρωτόπαπα, νοµίζω ότι είστε ο µόνος αισιόδοξος άνθρωπος στη χώρα υπ’ αυτήν την έννοια. Εγώ δεν λέω ότι είναι
κακό, αλλά ενδεχοµένως θα πρέπει να το ελέγξετε λίγο. Διότι αν
βρίσκεστε σε µία ανακολουθία µε το συλλογικό αίσθηµα και τη
συλλογική συνείδηση, ενδεχοµένως…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν είµαι ο µόνος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, µπορεί να κάνετε και λάθος και
πολύ σοβαρό λάθος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Υπάρχουν κι άλλοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Χαίροµαι. Μακάρι να είστε πολλοί.
Δεν φαίνεται, όµως, γενικώς να είναι έτσι.
Το πρώτο το οποίο οφείλω να επισηµάνω από εδώ είναι ότι η
συζήτηση για τις εκλογές και τη συγκυβέρνηση δεν ξεκίνησε από
κανέναν άλλο, αλλά από Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ.
Εποµένως, αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σωστό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αντιλαµβάνοµαι τον πλουραλισµό, ο
οποίος οφείλει να υπάρχει µέσα στην Αίθουσα κατ’ αρχάς…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Η απάντηση περιλαµβάνει και αυτούς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καταλαβαίνω ότι κυρίως απαντάτε
σε αυτούς και όχι σε εµάς. Λέω, όµως, απλώς ότι αυτή η συζήτηση αντικειµενικά ανοίγει από το ΠΑΣΟΚ.
Το επόµενο ερώτηµα είναι το εξής: Αυτή η συζήτηση, γιατί
άραγε ανοίγει; Νοµίζω ότι ανοίγει για προφανείς λόγους, τους
οποίους θεωρώ ότι δεν είναι καλό για την εκπροσώπηση –αν θέλετε- την οποία πρέπει να κάνετε να µην τους δείτε. Διότι, οι
λόγοι που βάζουν αυτά τα ζητήµατα στη δηµόσια συζήτηση, αν
υπάρχει ανάγκη συγκυβερνήσεως, αν υπάρχει ανάγκη για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αν υπάρχει ανάγκη για εκλογές, είναι
προφανώς ότι κάποιοι σε πολύ υψηλό κυβερνητικό επίπεδο αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Διότι αν όλα πήγαιναν καλά,
γιατί υπάρχει η ανάγκη για κάτι τέτοιο; Αν δηλαδή σε τελευταία
ανάλυση η χώρα καλώς πορεύεται και µιας και ο πληθωρισµός
είναι στο 2,1% ή στο 2,5% ή στο 2,6% και άρα είναι χαµηλός και
έχουµε και µία βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου και άρα να τι
ωραία ίσιωσαν τα πράγµατα και καλά βαδίζουµε, τότε γιατί αγωνιούν αυτοί; Δηλαδή, στα καλά καθούµενα θέλουν να πάνε οι άνθρωποι σε εκλογές και πρέπει να υπάρξει µία άλλη Κυβέρνηση
ή θέλουν να µοιραστούν τις ευθύνες της συγκυβερνήσεως;Προφανώς, λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα αίσθηµα σε υψηλό κυβερνητικό
επίπεδο ότι υπάρχει µία πολύ µεγάλη κυβερνητική δυσκολία.
Θα µου επιτρέψετε δε να κάνω µία ελαφρά αποτίµηση αυτού
που άκουσα εχθές από την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου, ο
οποίος µίλησε σαράντα πέντε λεπτά στο ελληνικό Κοινοβούλιο
για την ελληνική οικονοµία. Αφού τελείωσε η οµιλία, προσπαθούσα να καταλάβω επί σαράντα πέντε λεπτά, ποιο είναι το συγκεκριµένο πράγµα που άκουσα για τα µεγάλα ζητήµατα της
ελληνικής οικονοµίας.
Έχετε αστοχήσει στα έσοδα. Έχετε αστοχήσει στα έξοδα. Ο
προϋπολογισµός πέφτει έξω. Δεν υπάρχουν σήµερα αναπτυξιακές διαδικασίες αφού η ύφεση, την οποία προβλέπατε στο 3,5%
θα πάει στο 5%. Τι να συζητήσουµε τώρα για το εάν ανέβηκε ή
κατέβηκε η κατάσταση στον ανταγωνισµό. Είναι προφανές ότι
δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση στο 5%. Και αυτό
είναι καταγεγραµµένο και δηλωµένο. Δεν υπάρχει αυτήν τη
στιγµή ολοκληρωµένη απάντηση στο πλαίσιο της συµφωνίας της
21ης Ιουλίου, η οποία δοκιµάζεται γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιρρήσεις από κράτη για το δανεισµό της χώρας µας. Εποµένως,
µετά από σαράντα πέντε λεπτά οµιλίας, εκείνο το οποίο κατάλαβα είναι ότι πρέπει να αισιοδοξούµε σε αυτό το γενικό κλίµα
χαράς και αισιοδοξίας που πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως όµως
αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι ελάχιστα πειστικό. Δεύτερον,
εκείνο που κατάλαβα είναι ότι η µεγάλη τοµή, την οποία περιµένει
µε αγωνία όλος ο πλανήτης για να δει πώς η Ελλάδα θα αντιµετωπίσει τα µεγάλα οικονοµικά ζητήµατά της είναι το εθνικό φορολογικό σύστηµα. Και άρα, επειδή θα φέρει το εθνικό φορολογικό σύστηµα ο κ. Βενιζέλος, αυτόµατα νοµίζω οι επιφυλάξεις
των επικριτών θα αρθούν, αυτόµατα οι αγορές θα µας ξαναδεχτούν, αυτόµατα όλα θα πάνε καλά.
Δυστυχώς, το µόνο το οποίο άκουσα -και έφυγα από αυτή τη
συζήτηση µε µεγάλη ανησυχία- είναι ότι εκείνο που περιµένουµε
να γίνει το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι το εθνικό φορολογικό
σύστηµα. Δεν άκουσα πώς θα αντιµετωπισθεί το σύστηµα των
δαπανών στο οποίο έχετε 8,8% αύξηση το πρώτο εξάµηνο. Μετά
από την περικοπή µισθών και συντάξεων έχουµε 8,8% αύξηση
στις δαπάνες. Μα, πώς είναι δυνατόν να σας ξεφεύγουν οι δαπάνες; Δεν άκουσα καµµία καλή ιδέα για το πώς, εν πάση περιπτώσει, θα λειτουργήσει η φορολογική διοίκηση. Δεν άκουσα
καµµία καλή ιδέα εκτός από το περίφηµο «Ελάτε όλοι µαζί να
αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή». Εµείς να έρθουµε όλοι µαζί
και να την αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή. Με αυτόν τον
τρόπο το λύσαµε το πρόβληµα της φοροδιαφυγής; Να έρθουµε
µετά χαράς, προστρέχοντας και αλαλάζοντας να αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή. Θα την αντιµετωπίσουµε, όµως; Εδώ
χρειάζονται, λοιπόν, συγκεκριµένα µέτρα. Για τέτοια µέτρα δεν
ακούµε κάτι.
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Έχετε αυτήν τη στιγµή στην πλάτη σας περίπου επτά χιλιάδες
σελίδες φορολογικής νοµοθεσίας. Ποιος θα την καταλάβει; Αν
αθροίσουµε τους φορολογικούς νόµους, τα προεδρικά διατάγµατα, τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, οι οποίες
έχουν βγει επί των ηµερών σας, φτάνετε τις επτά χιλιάδες σελίδες.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Επί των ηµερών µας;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, επί των ηµερών σας, στη διετία.
Είναι απίστευτος ο όγκος. Και το αποτέλεσµα είναι ποιο; Διότι
υπάρχει και το οξύµωρο µετά του σταθερού φορολογικού συστήµατος. Μετά από αυτές τις νοµοθεσίες έχουµε το σταθερό
φορολογικό σύστηµα, το οποίο είναι επιδιωκτέο. Σταθερό φορολογικό σύστηµα σηµαίνει ότι εγώ έβαλα πέντε βασικές γραµµές
και τελείωσα. Αυτό είναι το σταθερό φορολογικό σύστηµα. Λήξις.
Πορευθείτε όλοι µε αυτό. Αφού νοµοθετείτε µε καινούργιο φορολογικό σύστηµα κάθε δύο µήνες, τι σταθερό φορολογικό σύστηµα έχουµε; Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν πραγµατικότητες, οι
οποίες είναι ζοφερές.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα. Προσέξτε, τα φαινόµενα της αδιαφάνειας και ενδεχοµένως της κακής χρήσης των δηµοσίων συµβάσεων και κατ’ επέκταση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Τώρα, σοβαρολογούµε ότι πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπιστούν, επειδή θα φτιάξετε αυτό το οποίο ονοµάζεται αρχή; Γιατί
θα αντιµετωπιστούν;
Αν δεν µπορεί ένας Υπουργός, µέσα σε αυτό το περιβάλλον
να ελέγξει επαρκώς τις υπηρεσίες του, γιατί πιστεύουµε ότι κάποιοι διορισµένοι µε αυτές τις αµεροληψίες και τα έτσι και τα αλλιώς θα µπορέσουν; Εάν –να το πω διαφορετικά- θέλετε να
αποδώσετε ένα στρατηγικό χαρακτήρα σε αυτή την αρχή, σχεδιαστικό, συµβουλευτικό, γνωµοδοτικό και βάζετε µέσα και τον
εποπτικό, γιατί δεν µπορούν οι διοικητικές υπηρεσίες να κάνουν
αυτήν τη δουλειά; Αυτό είναι που πρέπει να απαντήσετε. Και γιατί
αυτή η αρχή η οποία θα φτιαχτεί ad hoc µε κάποιους υπαλλήλους –δεκαπέντε- στους οποίους µάλιστα µεταφέρετε την ευθύνη του συνόλου ουσιαστικά των δηµόσιων συµβάσεων –γιατί
καταργείται και το όριο, δεν έχει ποσό-…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Έχει νοµοθετικό όριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, προφανώς. Λέω µε αυτές τις αρµοδιότητες οι οποίες ορίζονται. Όµως –για να συνεννοηθούµε,
µιας και µιλάµε για τον όγκο της νοµοθεσίας- είναι τέσσερις σελίδες νοµοθετικό κείµενο η περιγραφή των αρµοδιοτήτων.
Γιατί, λοιπόν, την ώρα που δεν µπορεί αυτό να το οργανώσει
το κράτος µέσα στο εσωτερικό της λειτουργίας του, πιστεύετε
ότι θα είναι αποτελεσµατικό αυτό;
Η απάντηση που εγώ δίνω, γιατί δεν µου φαίνεται αλλιώς ορθολογικό, είναι ότι κάποιος δεν σας έχει εµπιστοσύνη. Το «σας»
δεν πηγαίνει στην Κυβέρνηση εν τη στενή έννοια του όρου, αλλά
πηγαίνει στην Κυβέρνηση εν τη εννοία της διαρθρωµένης Δηµοσίας Διοικήσεως. Δεν σας έχει εµπιστοσύνη και θέλει να φτιάξει
ένα άλλο σχήµα να έχει υπόλογο, ελπίζοντας ότι κάπως θα πάνε
τα πράγµατα καλύτερα.
Η απάντηση είναι ότι τα πράγµατα µε αυτή τη διαδικασία δεν
θα πάνε καλύτερα. Είναι ακόµα πιο περιπεπλεγµένα, προστίθεται
ένα ακόµη στάδιο και κυρίως –και το τονίζω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, και αυτό είναι µείζον και αυτό είναι που θα έπρεπε
να µας απασχολεί- χάνεται η έννοια της ελεγξιµότητας, η έννοια
του απολογισµού.
Το ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή εγώ µπορεί να θέλω να ελέγξω
το ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ δεν ελέγχεται; Από ποιον ελέγχεται το
ΑΣΕΠ; Θεωρητικώς από τη Βουλή. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι έρχεται
και µας κάνει µια ενηµέρωση. Τουλάχιστον τους Υπουργούς τους
φέρνουµε εδώ και έρχονται και υφίστανται τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο και τη βάσανο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν
λέω ότι είναι πανάκεια, αλλά είναι µια διαδικασία διαφάνειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν ξέρω αν µπορώ να έχω δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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Είναι µια διαδικασία ελέγχου και διαφάνειας. Το ξέρετε ότι µε
τις ανεξάρτητες αρχές δεν έχουµε καν αυτή την ελεγκτική δυνατότητα; Πηγαίνετε, λοιπόν, στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και
ελέγξετε τι κάνει; Ποιος το ελέγχει; Ο κανένας! Εκχωρούνται,
λοιπόν, τεράστια κοµµάτια εξαιρετικά σηµαντικής εξουσίας,
τούτο εδώ, σε µία αρχή η οποία στο πλαίσιο της αµεροληψίας,
στο πλαίσιο της λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεν υφίσταται κανέναν δηµοκρατικό έλεγχο. Κανέναν δηµοκρατικό έλεγχο και από
πουθενά!
Τι θα γίνει, λοιπόν, όταν φτιάχνουµε τέτοιους θύλακες εξουσίας, που -σας ξαναλέω- ο λογαριασµός τους θα είναι η έκθεση
πεπραγµένων που κάνουν οι αρχές και από κει και πέρα το αν θα
ανανεωθεί ή δεν θα ανανεωθεί η θητεία τους, µε τον τρόπο που
ανανεώνεται µε βάση το άρθρο 101 του Συντάγµατος, έτσι όπως
προβλέπεται εδώ µέσα. Αυτός είναι ο έλεγχος µέχρι να τους αλλάξεις. Αυτό γιατί µας φαίνεται καλό σύστηµα και καλύτερο από
το προηγούµενο;
Έρχοµαι στο θέµα του προπτωχευτικού. Είπαµε ότι εµείς θα
καταψηφίσουµε επί της αρχής, κυρίως γιατί έχουµε αντίρρηση
µε αυτό το σύστηµα των ανεξάρτητων αρχών γενικά και το ειδικότερο. Στο προπτωχευτικό σας είπε ο εισηγητής µας ότι κατ’
αρχάς βλέπουµε το θετικό των ρυθµίσεων.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να θέσω έναν προβληµατισµό: Τι γίνεται µε την προπτωχευτική
διαδικασία; Υπάρχει ένα δογµατικό ζήτηµα και ένα λειτουργικό
ζήτηµα, το οποίο πρέπει να εκτιµήσετε.
Το δογµατικό ζήτηµα είναι το εξής: Με την πλειοψηφία των πιστωτών οι µη συµφωνούντες πιστωτές χάνουν ατοµικό περιουσιακό δικαίωµα. Αυτό δεν είναι τόσο απλό δογµατικά, γιατί θίγει
την προστατευόµενη ιδιωτική περιουσία µε απόφαση ενός συλλογικού οργάνου, µιας οµάδας συλλογικών πιστωτών, οι οποίοι
αποφασίζουν µε έναν τρόπο να το χρησιµοποιήσουν.
Άρα, εδώ, πρώτον, έχουµε δογµατικά ζητήµατα.
Δεύτερον, ας υποθέσουµε ότι τα ξεπερνάµε εν ονόµατι µίας
διαδικασίας εξυγιάνσεως της επιχειρήσεως, που πρέπει να ακολουθηθεί, γιατί αυτό είναι το επιχείρηµα. Το δεύτερο είναι λειτουργικό ζήτηµα. Εγώ άκουσα τις αιτιάσεις του εµπορικού
κόσµου και ξέρω ότι το θέλουν. Ξέρω ότι αυτήν τη στιγµή τους
απασχολεί πολύ και είναι και κρίµα το ότι αυτό που βασικά απασχολεί σήµερα τον εµπορικό κόσµο είναι µία προπτωχευτική διαδικασία. Αυτός είναι ο καηµός σήµερα, το πώς θα µπορέσουν
µέσα σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη να αντεπεξέλθουν στις επιχειρήσεις τους.
Όµως, προσέξτε τι σοβαρή παρενέργεια θα έχει κάτι το οποίο
θα πρέπει να το σκεφθούν και εκείνοι. Σας ξαναλέω ότι εµείς θα
τις ψηφίσουµε τις διατάξεις µε κάποιες διορθωτικές προτάσεις
που θα σας κάνουµε επί των άρθρων. Εγώ, όµως, τον βάζω τον
αστερίσκο. Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που έχει σήµερα ο
εµπορικός κόσµος είναι το πρόβληµα της ρευστότητας. Δεν
υπάρχουν µετρητά στην αγορά, δεν υπάρχουν χρήµατα και πιστώσεις για να κινηθεί η αγορά. Γιατί; Και εξαιτίας του τραπεζικού συστήµατος.
Όταν θα ξέρουν, όµως, ότι µε την αίτηση του 99 τα πιστώµατα
ενδέχεται να χαθούν, οι πιστώσεις ενδέχεται να χαθούν, γιατί εύκολα θα υπάγονται στη διαδικασία του 99, ποια θα είναι η συµπεριφορά της αγοράς; Η µείωση των πιστώσεων, γιατί θα
φοβούνται τη διαδικασία του 99. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό θα σηµάνει στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, περαιτέρω κρίση
ρευστότητας µέσα στην αγορά. Όσο διευκολύνεις ορισµένα
πράγµατα για να σώσεις µία κατάσταση από τη µία, τόσο διατρέχεις κινδύνους από την άλλη. Εγώ το επισηµαίνω.
Έχω επιµέρους παρατηρήσεις, που κατά τη γνώµη µου θα
βελτιώσουν τις ισορροπίες που πρέπει να γίνονται και που όντως
γίνονται µέσα σε αυτήν την προπτωχευτική διαδικασία, αλλά λέω
ξανά ότι είναι δύσκολα πράγµατα τα οποία πρέπει να ισορροπούµε σε πράγµατι δύσκολες και κρίσιµες στιγµές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βορίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερει-
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ακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επειδή
έθεσε κάποια γενικότερα πολιτικά ζητήµατα ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, θα ήθελα να δώσω µία ολιγόλεπτη απάντηση.
Κύριε Βορίδη, δεν χρειάζεται να µιλήσει κανένας –εσείς το είπατε συγκυβέρνηση- για κυβερνήσεις ευρύτερης αποδοχής. Νοµίζω ότι και ο Πρόεδρός σας είχε αναφερθεί σε αυτό παλαιότερα
και νοµίζω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε πολύ συγκεκριµένες αναφορές και συγκεκριµένες προσπάθειες πριν από
λίγο καιρό. Άρα, λοιπόν, το θέµα το θέσαµε και το θέσαµε σε
υψηλότατο επίπεδο Πρωθυπουργού της χώρας. Κάποιοι δεν κατάλαβαν. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να βρίσκεται υπό οµηρία
αυτού του θέµατος. Είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός και είχε πει
ότι µετά από αυτό συνεχίζει µόνος του και µάλιστα µε όσους
αντέχουν.
Αυτοί που µιλάνε σήµερα, λοιπόν και αναπαράγουν αυτά τα
σενάρια είναι προφανώς αυτοί οι οποίοι ονειρεύονται συγκυβερνήσεις µέσα από εκλογές. Μόνο που εµείς έχουµε ξεκαθαρίσει
ότι για εµάς οι εκλογές είναι κάτι το οποίο δεν το χρειάζεται η
χώρα, γιατί της κάνει κακό αυτήν τη στιγµή, στην κρίσιµη κατάσταση την οποία βρίσκεται. Συνεπώς, πολιτικό ζήτηµα δεν υπάρχει, κατά τη δική µας αντίληψη. Από εκεί και µετά αυτοί οι οποίοι
διακινούν τέτοιου είδους σενάρια είναι είτε γιατί δεν αντέχουν οι
πλάτες τους, είτε διότι ψαρεύουν σε θολά νερά.
Τέλος, θέλω να πω λίγο για την κριτική σας στο θέµα της ανεξάρτητης αρχής. Νοµίζω ότι δεν συµφωνούµε την οπτική σας µε
την εξής έννοια. Μπορούµε να συζητήσουµε πάρα πολύ για το
αν θα έπρεπε να υιοθετήσουµε κάποιο άλλο σύστηµα ελέγχου
των ανεξάρτητων αρχών ή αν θέλετε αυτό που έβαλαν κάποιοι
συνάδελφοι σήµερα, του να υπερβαίνουν κάποιες κοµµατικές
γραµµές ή κάποιες επιλογές Υπουργών στα πρόσωπα κ.λπ.. Κανένας, όµως, δεν µπορεί να πει για το κίνητρο του να δηµιουργηθούν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν υπήρξε λόγος. Και δεν
σηµαίνει αποτυχία. Το ότι δηµιουργήθηκε ο θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν σηµαίνει ότι απέτυχε κάτι στο σύστηµα.
Δεν σηµαίνει ότι η δικαιοσύνη για παράδειγµα δεν απονεµόταν
και άρα έπρεπε να υπάρξει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ούτε επίσης και το ΑΣΕΠ δηµιουργήθηκε ως µία παταγώδης αποτυχία
διακυβέρνησης του τόπου. Υπάρχουν κάποιοι τοµείς όπου κάποια στιγµή κρίνοντας ότι είναι πραγµατικά ιδιαίτερα σοβαροί για
τη χώρα δηµιουργούνται κάποιοι θεσµοί οι οποίοι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ξεπερνούν και εγγυώνται το ξεπέρασµα κάποιων
παλαιοκοµµατικών αντιλήψεων και λειτουργιών στο κράτος επί
πολλά χρόνια. Έρχονται, λοιπόν, και δίνουν αυτό το στίγµα της
ανεξάρτητης λειτουργίας και της εγγύησης ότι πράγµατι ελέγχονται κάποια πράγµατα από κάποιους που είναι εκτός κηδεµονίας των πολιτικών προσώπων, όπως δυστυχώς συνέβη πολλές
φορές στο παρελθόν και µε τις υπηρεσίες, και µπορούν να εγγυώνται εν παραλλήλω ότι λειτουργούν όλα καλά.
Άρα, νοµίζω ότι το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του νέου θεσµού αλλά και η πολιτική βούληση προκειµένου αυτός να καταστεί επιτυχής, είναι εκείνο που θα δώσει τη
σηµασία και όχι µία θέση που λέει κατ’ αρχήν ναι ή όχι στις ανεξάρτητες αρχές. Ναι στις ανεξάρτητες αρχές όπου αυτές πραγµατικά χρειάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ξυνίδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, για
δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φιλότιµες οι προσπάθειες του Αναπληρωτή Υπουργού να µας
πείσει ότι η ιδέα της συγκυβέρνησης δεν είναι παρούσα ιδέα του
κυβερνητικού κόµµατος. Νοµίζω όµως ότι πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού ήταν η προσπάθεια για µία συγκυβέρνηση. Δηλαδή, µέχρι χθες το θεωρούσατε αναγκαιότητα που έπρεπε να
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προωθηθεί και σήµερα το θεωρείτε ότι είναι κάτι το επιζήµιο;
Αυτό θέλετε να πείτε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το απέρριψε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς λέτε ότι το απέρριψε η
Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι το απορρίψατε
εσείς. Δεν βγάζουµε άκρη σε αυτό το θέµα. Εν πάση περιπτώσει,
εγώ να δεχθώ τη λογική σας ότι η Νέα Δηµοκρατία απέρριψε την
ουσιαστική πρόταση για συγκυβέρνηση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Και εσείς το απορρίψατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς προφανώς το έχουµε
απορρίψει. Ποια συγκυβέρνηση να κάνουµε; Εδώ καταστρέφετε
τον τόπο. Συγκυβέρνηση καταστροφής; Θέλετε συνενόχους και
την Αριστερά στην καταστροφή που κάνετε; Αλίµονο!
Σας λέω όµως ότι δεν µπορείτε να έρχεστε και να µας λέτε ότι
δεν θέλετε τώρα τη συγκυβέρνηση, όταν εσείς προβάλατε αυτή
την ιδέα και την αναδείξατε. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουµε
το ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει, ας αφήσουµε το τι λέει σήµερα η Κυβέρνηση, τι λέει η Νέα Δηµοκρατία. Ας δούµε την
ουσία.
Σας είπε να τα παρατήσετε ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. Το ρήµα είναι «παρατάωπαρατώ». Πέραν του ρήµατος «παρατάω- παρατώ» υπάρχει και
το ρήµα –κάνει µία συνήχηση εδώ- «κρατάω-κρατώ». Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι «κράτα µε, να σε κρατώ, για να µη
βουλιάξουµε και οι δύο». Αυτό είναι σήµερα.
Η συγκυβέρνηση η οποία τυπικά µπορεί να υπάρχει, υπάρχει
επί της ουσίας. Συγκυβερνάται αυτός ο τόπος. Δεν θα πάω µακρύτερα. Τώρα, αυτό το νοµοσχέδιο το ψηφίζετε από κοινού. Αν
το ΛΑΟΣ δεν ψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό οφείλεται στη µικροκοµµατική αντίθεση που έχει µε τη Νέα Δηµοκρατία. Πράγµατι εδώ πηγαίνουν τα πράγµατα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισµού…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το θεωρητικοποιείτε πάρα πολύ,
ενώ είναι πεζό εντελώς. Είναι µία πολύ ρηχή αντίθεση.
Ανταγωνισµός µεταξύ δύο κοµµάτων που όταν το ένα λέει ναι,
το άλλο λέει όχι. Και όταν το δεύτερο λέει ναι, το πρώτο λέει όχι.
Αυτό γίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα µας πείτε για τη Δηµοκρατική Αριστερά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό ήταν εντελώς ατυχές.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Συµφώνησε, είπε ότι το ψηφίζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κακώς το ψηφίζει. Όµως εγώ
λέω ότι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουµε συγκυβέρνηση.
Συγκυβέρνηση είχαµε και στο νοµοσχέδιο για την παιδεία που
έγινε νόµος τώρα. Αύριο θα υπάρξει για τα αυθαίρετα. Στην
ουσία συναίνεση υπάρχει και στο µνηµόνιο, για το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά. Υπάρχει, όµως, συναίνεση.
Η φορολογία είναι η ένσταση που βάζει η Νέα Δηµοκρατία για
το µνηµόνιο, δηλαδή όσον αφορά τους φόρους των µεγάλων επιχειρήσεων. Εσείς µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο σπεύδετε –
από όσο διακρίνω, το έχετε δηλώσει και δηµοσίως- ότι θα
υιοθετήσετε τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας. Βεβαίως, υιοθετείτε το πρόγραµµά της όλο και περισσότερο τελευταία, τις προτάσεις της.
Βεβαίως η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει εναλλακτική λύση απέναντι στο µνηµόνιο. Αυτήν τη στιγµή δεν βρίσκεται κανείς από τη
Νέα Δηµοκρατία στην Αίθουσα για να ακούσει. Δεν πειράζει
όµως. Δεν έχει εναλλακτική λύση, γιατί και εγώ µπορεί να λέω
«επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου, θέλω ένα καλό µνηµόνιο».
Πέραν τούτου δεν υπάρχει καλό και κακό µνηµόνιο. Για να
ζητάς όµως επαναδιαπραγµάτευση από την τρόικα, πρέπει να
έχεις εναλλακτική λύση. Δηλαδή να µπορείς να πεις «αν η επαναδιαπραγµάτευση δεν πετύχει, εγώ έχω µία άλλη επιλογή για να
αντιµετωπίσω το θέµα του χρέους πέρα από τα τροϊκανά δάνεια».
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Όταν η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί πως αν φύγουµε από τη τροϊκανή χρηµατοδότηση, καταστρέφεται ο τόπος γιατί οδηγούµαστε σε πτώχευση, τότε τι επαναδιαπραγµάτευση θα κάνει;
Αστειευόµεθα; Λέµε κουβέντες για να εµπαίζουµε τον ελληνικό
λαό; Έχουµε ένα πολιτικό σύστηµα που κινείται στον αέρα,
αλλού η πραγµατικότητα, αλλού το πολιτικό σύστηµα;
Διότι και αυτά που άκουσα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο δείχνουν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, εκτός αν το κάνει επίτηδες. Σου λέει «κάτι πρέπει να πω σ’
αυτήν την Αίθουσα, ας πω αυτά τα πράγµατα που δεν στέκουν
πουθενά, δεν πατούν πουθενά, φτιάχνουµε µια εικονική πραγµατικότητα δική µας, αφήστε την πραγµατικότητα να πηγαίνει
αλλού».
Ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα; Τη γνωρίζετε άριστα, κύριοι. Μα, τώρα, είναι δυνατόν να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό
σας; Ποιον κοροϊδεύετε, ποιον εµπαίζετε; Γιατί εδώ πια το θέµα
είναι η κοροϊδία. Πιστεύει κανείς ότι τα µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα µπορούν να έχουν καµµία απολύτως προοπτική;
Δεν το πιστεύει κανείς. Δεν το πιστεύει το οικονοµικό επιτελείο,
δεν το πιστεύετε εσείς, κύριε Αναπληρωτά Υπουργέ, δεν το πιστεύει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, δεν το πιστεύει κανείς Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν το πιστεύει η
τρόικα που έρχεται να σας ελέγξει και λέει «δεν εφαρµόζετε
καλά αυτά που συµφωνήσαµε».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όλοι παίζουν µε αυτή τη χώρα, την εµπαίζουν. Την εµπαίζετε
περιµένοντας την ώρα που θα πτωχεύσει. Και αυτό θα γίνει κάτω
από τους χειρότερους δυνατούς όρους, χωρίς καµµία προοπτική, χωρίς έλεγχο και χωρίς καµµία ελπίδα.
Τι κάνετε δηλαδή; Ρηµάζετε ένα ιστορικό έθνος και µία οικονοµία και την οδηγείτε στο περιθώριο. Αυτό γίνεται. Έχει κανείς
καµµία αµφιβολία ότι δεν γίνεται αυτό; Να µου το λέγατε αυτό
τον περασµένο Μάιο, όταν ψηφίζατε το µνηµόνιο. Κάποιοι µπορεί
να θεωρούσαν ότι µπορούσε να υπάρχει µια προοπτική. Τότε,
µάλιστα θα το δεχόµουν. Θα έλεγα ότι κάποιοι από αυτούς τους
ανθρώπους έχουν αυταπάτες. Σήµερα, όµως, µπορεί κανείς να
έχει αυταπάτες, όταν βλέπει ότι βαθαίνουν όλα τα µεγέθη;
Αύριο στην Επιτροπή Ισολογισµού και Απολογισµού του Κράτους συζητάµε την πορεία του προϋπολογισµού. Έχει εκτροχιαστεί, δεν το βλέπετε; Χρειάζονται νέα µέτρα. Νέα µέτρα θα
πάρετε.
Είναι δυνατόν να µιλάτε για 23% ΦΠΑ στην εστίαση; Πού ζείτε;
Η κατάσταση ξεφεύγει πλέον. Μιλάµε για φαινόµενα παράκρουσης. Από ποιον θα πάρετε 23%; Είναι δυνατόν σήµερα ένα µαγαζί
να πάρει 23% ΦΠΑ από τον πελάτη του; Είναι δυνατόν ο εισπράκτορας του κράτους να αποδώσει 23% ΦΠΑ;
Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά όταν βουλιάζει η αγορά και η
κρίση έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις; Είναι δυνατόν όλοι να
λέτε «Βεβαίως δεν είναι σωστό το µέτρο του 23% ΦΠΑ στην
εστίαση, δεν έχει µέλλον, δεν έχει προοπτική. Θα έχουµε λιγότερα έσοδα, αλλά τι να κάνουµε; Έχουµε κάνει µία συµφωνία µε
τους τροϊκανούς που πρέπει να τηρηθεί».
Μα, εδώ θα µειωθούν τα έσοδά σας. Απλά πράγµατα.
Άρα, εδώ το πολιτικό σύστηµα, µια Κυβέρνηση και µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λειτουργούν εν γνώσει τους όχι απλώς επιζήµια για τη χώρα αλλά καταστροφικά, αντί αυτή την ώρα να
πουν: «Stop. Ο τόπος χρειάζεται µια αλλαγή, µια ανατροπή». Δεν
µπορείτε να το πείτε αυτό. Είστε δέσµιοι!
Υπάρχει εναλλακτική λύση: Τέρµα στην τρόικα, τέρµα στα µνηµόνια, τέρµα στη χρηµατοδότησή της. Δεν γίνεται ο τόπος να
πάει µπροστά. Δεν συνεχίζω γι’ αυτό το θέµα.
Έρχεται εδώ ο Υφυπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας και
σας λέει για ειδικές ζώνες, κύριε Υπουργέ. Είστε στο αρµόδιο
Υπουργείο. Τι θα πει «ειδικές ζώνες»; Ειδική ζώνη έχει γίνει όλη
η χώρα. Έχουν καταρρεύσει οι µισθοί, έχουν καταρρεύσει οι εργασιακές σχέσεις πρώτα απ’ όλα στον ιδιωτικό τοµέα. Πρώτα απ’
όλα εκεί έχουν καταρρεύσει. Ζητάνε την κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων, ζητάνε την κατάργηση των κατώτατων ηµεροµισθίων. Γίνεται το έλα να δεις. Και θέλουν και άλλες ειδικές
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ζώνες; Και αντί να τους πείτε «Τι νοµίζετε ότι είναι εδώ πέρα;
Αποικία; Προτεκτοράτο; Μπανανία; Πού το πάτε και για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση µας λέτε;», αντί λοιπόν να απαντήσετε αυτό, έρχεστε και διαπραγµατεύεστε και ζητωκραυγάζετε γιατί έρχεται
και το Κατάρ εδώ στην Ελλάδα και αφήνει 500 εκατοµµύρια,
όπως λέτε. Θαυµάσια! Ψήφος εµπιστοσύνης στη χώρα! Μούντζα
δίνει στη χώρα. Μούντζα, κυριολεκτικά, κύριοι. Δεν το βλέπετε;
Δεκάδες δισεκατοµµύρια διαχειρίζεται το fund του Κατάρ, το µεσαιωνικό αυτό εµιράτο, µαζί µε τα συναφή του. Δίνει 500 εκατοµµύρια ευρώ και φτιάχνει τον µεγαλύτερο τραπεζικό χρηµατιστικό
όµιλο, για να κάνει «πειρατικές» εκστρατείες και κερδοσκοπικές
επιθέσεις. Και χειροκροτάτε και λέτε: «δεν βλέπετε ότι οι αγορές
το επιβραβεύουν;» Άλλη µια µούντζα τρώτε σήµερα από τις αγορές, γιατί δεν βλέπετε πέρα από τις αγορές. Δεν υπάρχουν µόνον
οι αγορές.
Οι αγορές αυτήν τη στιγµή παίζουν ένα βρώµικο, τρισάθλιο
παιχνίδι, το γνωστό παιχνίδι –που είναι προαιώνιο βεβαίως, αλλά
σήµερα έχει πάρει άλλες διαστάσεις- που το παίζουν σ’ όλον τον
κόσµο. Κι εσείς τι κάνετε αυτή τη στιγµή; Αυτό το νοµοσχέδιο
που έχετε φέρει τι λέει στην ουσία; Λέει ότι «ούτε Κυβέρνηση
υπάρχει» –αυτό λέει το νοµοσχέδιο- «ούτε πολιτικό σύστηµα και
όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει το κυρίαρχο
αυτό πολιτικό σύστηµα δεν έχουν καµµία αξία. Πετάξτε τα στον
κάλαθο των αχρήστων». Αυτό λέει το νοµοσχέδιό σας.
Να σας πω γιατί το λέει; Διότι αν υπήρχε µια θεσµική έκφραση
η οποία θα ήταν κατ’ εξοχήν η πιο αντικειµενική, η πιο αµερόληπτη, η πιο αδιάβλητη, για να διαµορφώνει εξελίξεις και να παίρνει
αποφάσεις και µάλιστα σε κρίσιµα θέµατα, αυτή έπρεπε να είναι
η Κυβέρνηση, διότι κατά το αστικό κοινοβουλευτικό σύστηµα,
είναι έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ψηφίζει ο λαός και βγάζει
µία κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να είναι στο επίκεντρο
της αξιοπιστίας, της εµπιστοσύνης και της αµεροληψίας, κατά
τεκµήριο, ή τουλάχιστον ο θεσµός αυτός, ο οποίος θα λειτουργούσε απ’ αυτήν την άποψη καλύτερα. Εσείς αναγνωρίζετε εδώ
πέρα ότι πρέπει να εκλέγουµε µία κυβέρνηση. Επειδή όµως είναι
αναξιόπιστη, δεν είναι αντικειµενική και σ’ όλα τα κρίσιµα θέµατα
δεν µπορεί να έχει παρά αποφάσεις συναλλαγών, το µόνο
πράγµα που κάνει η Κυβέρνηση είναι το να ορίζει ανεξάρτητες
αρχές για να επιτελέσουν τον κρίσιµο λειτουργικό ρόλο σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας όπου χρειάζεται να
ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις και όπου πρέπει να ρυθµιστούν
συµφέροντα.
Εκεί πρέπει να βγει έξω η Κυβέρνηση. Εκεί πρέπει να διορίσει
σαν και αυτήν την περίφηµη Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσιών Συµβάσεων.
Ορίστε, κύριοι, έτσι θα πάει µπροστά αυτή η χώρα. Μα οι συµβάσεις, οι προµήθειες, τα έργα κ.λπ. είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο της πολιτικής, του σχεδιασµού αναπτυξιακής πολιτικής. Οι
συµβάσεις αυτές, οι προµήθειες, τα έργα κ.λπ. συµβάλλουν στην
καλύτερη λειτουργία του δηµοσίου, συµβάλλουν στην καλύτερη
λειτουργία της οικονοµίας, δίνουν θέσεις απασχόλησης, ενισχύουν -αν θέλετε- δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και αναδεικνύουν µία προοπτική για την Ελλάδα. Αυτά ποιος θα τα κάνει;
Αντί να τα κάνει κατ’ εξοχήν η Κυβέρνηση και το θεσµικό πλαίσιο να είναι απλό και ουσιαστικό να λογοδοτεί και να ελέγχεται,
βάζετε µια ανεξάρτητη αρχή, την οποία εσείς διορίζετε -µε έναν
τρόπο µάλιστα πάρα πολύ χοντροειδή, θα έλεγα- και βάζετε και
τα 4/5 της Βουλής να επικυρώνουν αυτό που ορίζουν οι Υπουργοί. Αυτό κάνετε. Θα τους ορίσετε εσείς και θα πείτε ότι αυτοί
είναι ανεξάρτητοι, άρα αυτοί ασκούν τον έλεγχο κ.λπ.. Άσε τώρα
που θα γίνει εδώ το «µπλέξιµο της αρκούδας», διότι θα έχουµε
θεσµικά όργανα, τα οποία θα κινούν διαδικασίες και θα εµπλέκεται αυτή η αρχή και θα γίνεται του «Κουτρούλη ο γάµος». Κι εγώ
δεν κατάλαβα από το νοµοσχέδιο ποιος θα αποφασίζει όταν
υπάρχει διαφορά µεταξύ της περίφηµης αυτής ανεξάρτητης
αρχής και ενός Υπουργού. Δεν λέτε ποιος θα αποφασίσει, ποιος
θα λύσει το πρόβληµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Υπουργός θα το αποφασίσει;
Τότε τι την κάνετε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή, για να αποφασίσει ο Υπουργός; Μα δεν αποφασίζει.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ο Υπουργός θα αποφασίσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά το νοµοσχέδιο λέω, δεν
φαίνεται αυτό, δεν βγαίνει ποιος θα αποφασίζει σε µία τέτοια περίπτωση.
Η διένεξη θα είναι µία διένεξη η οποία δεν θα λύνεται ποτέ και
θα δηµιουργεί τριβές, γραφειοκρατίες κ.λπ..
Και βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, οι προπτωχευτικές διαδικασίες
έχουν µία αξία. Αλλά εδώ σε προπτωχευτική κατάσταση βρίσκονται σήµερα οι περισσότερες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα των πολύ µικρών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση
και δεν λύνεται µε βελτιώσεις στο πτωχευτικό δίκαιο, αλλά θέλει
άλλη πολιτική, άλλες επιλογές. Διότι η πολύ µικρή επιχείρηση σήµερα δεν έχει καµµία προοπτική και κανένα µέλλον.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβή τα νούµερα αυτά τα οποία δίνει η ΓΕΣΕΒΕ, η οποία δεν είναι µία αντικυβερνητική οργάνωση, πάντως
και το 1/3 από αυτά να ισχύει, είναι εφιάλτης για τη χώρα. Διότι
δείχνει ότι µέσα στο 2011 και το ερχόµενο έτος θα έχουµε πετύχει αυτό το εκσυγχρονιστικό όνειρο ενάµιση αιώνα στην Ελλάδα,
να έχει διαλυθεί η µικρή επιχείρηση, ο µικρός επαγγελµατίας, ο
µικρός έµπορος. Δεν αντιµετωπίζεται µε το προπτωχευτικό δίκαιο, θέλει άλλη πολιτική. Ανατροπή χρειάζεται αυτή η χώρα.
Χωρίς µία µεγάλη ριζοσπαστική, προοδευτική ανατροπή, αυτή η
χώρα πλέον δεν φαίνεται ότι µπορεί να έχει µέλλον, δεν φαίνεται
ότι µπορεί να επιβιώσει, γιατί αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Σύσταση ενιαίας
ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων – αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
«Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων συµβάσεων και
κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 26 Ιουλίου 2011, της Πέµπτης 28 Ιουλίου 2011, της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2011 και της Δευτέρας 1ης Αυγούστου 2011
και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς τα Πρακτικά της
Τρίτης 26 Ιουλίου 2011, της Πέµπτης 28 Ιουλίου 2011, της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2011 και της Δευτέρας 1ης Αυγούστου
2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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