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1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 891,921
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1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την
επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού
µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας",
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2. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015", σελ. 891,893
3. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις",
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Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 25 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): 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. Ιωάννη Βούρο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι των ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΕΛΠΝΟ, τα Κέντρα Πρόληψης και οι µονάδες του Προγράµµατος «Ψυχαργώς» εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ανελαστική περικοπή των προϋπολογισµών και την εργασιακή
εφεδρεία, ενέργεια η οποία αναπόφευκτα οδηγεί σε κλείσιµο
όλων των µονάδων.
2) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Μεσσηνίας αιτείται την προσοχή, την άµεση φροντίδα και την οικονοµική βοήθεια της πολιτείας στις περιπτώσεις σεισµών.
3) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στους αεροψεκασµούς επικίνδυνων χηµικών ουσιών για άγνωστους σκοπούς και
αιτείται τη συνδροµή δηµόσιας αρχής, προκειµένου να δοθούν
απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά.
4) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι ενώσεις και οι οµοσπονδίες προσωπικού
των Σωµάτων Ασφαλείας κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχιζόµενη απαξίωση των υπηρεσιών τους.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Δ.Σ. της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Γονεϊκού Κινήµατος, της Ενώσεως Αποστράτων, το Πανελλήνιο Σωµατείο Στελεχών Εργαζοµένων στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης κ.ά. καταθέτουν επιστολές µε τις οποίες
εκφράζουν την αντίθεσή τους στο πολυνοµοσχέδιο που καταθέτει η Κυβέρνηση.

6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στη φύλαξη του αµαξοστασίου της «ΤΡΑΜ Α.Ε.» καταθέτουν την ανησυχία τους για
την επαγγελµατική τους τύχη.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπύρος Φουρνιστάκης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος του ΕΜΠ εκφράζει την αντίθεσή του
του για τη ρύθµιση του άρθρου 3 του νόµου για το σύστηµα βαθµολογικών προαγωγών και τη µισθολογική εξέλιξη στο δηµόσιο
τοµέα.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις βίαιες
προσαρµογές του κλάδου, καθώς και την κατάργηση της µεταβατικής περιόδου προσαρµογής στο άνοιγµα του επαγγέλµατος.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας εκφράζει την αντίθεσή της για το άρθρο 31
παράγραφοι 1 και 3 του πολυνοµοσχεδίου, σχετικά µε την εξίσωση των αµοιβών των εργαζοµένων, αδιακρίτως του ειδικού καθεστώτος πρόσληψης και απασχόλησής τους.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών εκφράζει την αντίθεσή της για το άρθρο 31
παράγραφοι 1 και 3 του πολυνοµοσχεδίου, σχετικά µε την εξίσωση των αµοιβών των εργαζοµένων στο δηµόσιο.
11) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Σητείας, Νοµού
Λασιθίου αιτείται την επίλυση των όποιων προβληµάτων εµποδίζουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση της βελτίωσης του υφιστάµενου αλιευτικού καταφυγίου Κουρεµένου του Δήµου.
12) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων του
Γενικού Νοσοκοµείου και το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Κέντρου Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο» αιτούνται την εξαίρεση του
νοσοκοµείου από τη συνδιοίκησή του µε το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
και τα Γ.Ν. Κέντρα Υγείας Ιεράπετρας και Σητείας, όπως και τη
θεσµοθέτηση της µετατροπής του, σε Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Αποκατάστασης-Κέντρο Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο».
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13) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ιεράπετρας, Νοµού Λασιθίου
αιτείται την ένταξη του Δήµου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, άξονας προτεραιότητας 1.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων
των Κλωστηρίων Νοµού Ροδόπης, η «Φάνκο Κοµοτηνής», η
«Όττο Εβρος», η «Δούδος Θεσσαλονίκης» και τα «Κλωστήρια Ναούσης» εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πολιτική που
εφαρµόζεται στη χώρα.
15) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Σωµατείου Υπαλλήλων ΟΕΒ, Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας αιτείται τη δυνατότητα λειτουργίας του Οργανισµού µε τα σαράντα τέσσερα άτοµα
κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών, όπως και τη διατήρηση του
ιδίου ποσοστού (40%) το οποίο θα ισχύσει για το δηµόσιο.
16) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Γονέων του µονοθέσιου
Δηµοτικού Σχολείου Πλευρώµατος αιτείται τη διατήρηση της λειτουργίας του Μονοθέσιου Δηµοτικού Σχολείου Πλευρώµατος.
17) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. εκφράζουν την αντίθεσή τους για τις βίαιες
προσαρµογές και την κατάργηση της τριετούς µεταβατικής περιόδου στο άνοιγµα του επαγγέλµατος.
18) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι µεσαιωνικών οικισµών
της Χίου αιτούνται τη διασφάλιση των προϋποθέσεων από την
πολιτεία για τη συνέχεια της διαµονής των κατοίκων και τη διατήρηση της παραδοσιακής µορφής, εικόνας και εµφάνισης των
οικισµών.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων σε Ερευνητικά Ιδρύµατα Ιδιωτικού Δικαίου και άλλοι φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, στα νέα µέτρα υπερφορολόγησης, στον
περιορισµό των εισοδηµάτων και αιτούνται την υιοθέτηση προτάσεών τους για το νέο µισθολόγιο-βαθµολόγιο.
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οίκου ανοχής στην περιοχή τους.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας αφορά στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα της συνταγογράφησης, τα προβλήµατα και την καθυστέρηση που προκύπτει εφόσον το πρόγραµµα καθυστερεί.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις θέσεις
του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για τα χρονοδιαγράµµατα της «ΕΡΓΟΣΕ» και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ενδεχόµενο κλεισίµατος της Εφορίας και του Τελωνείου Αιγίου.
28) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΚΕΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ψαρίου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, για το πρόβληµα
σχετικά µε την µετεγγραφή των µαθητών του καταργηθέντος Δηµοτικού Σχολείου Ψαρίου Κορινθίας στο Δηµοτικό Σχολείο Νεµέας.
29) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ενώσεως Ηπειρωτών Περιστερίου <Ο ΠΥΡΡΟΣ> αιτείται την καθιέρωση του
εορτασµού του «ΟΧΙ» στο Καλπάκι ή στα Ιωάννινα.
30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων
Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) αιτείται την εξαίρεση της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας από τη διαθεσιµότητα και την εφεδρεία, καθώς και τη
διατήρησή της ως ενιαίας Υπηρεσίας.
31) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ
και ΕΣΤΑ (ΕΝΑΠ) εκφράζει τις θέσεις της επί των βασικών σηµείων
του σχεδίου νόµου, που αφορά τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, το
ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία.
32) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Νοµού Αττικής καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο αιτείται σειρά µέτρων προασπίσεως των αστυνοµικών υπαλλήλων.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Σύλλογος Επιθεωρητών Εργασίας Μακεδονίας, Θράκης,
Θεσσαλίας και Ηπείρου και άλλοι φορείς διαµαρτύρονται για τα
νέα φορολογικά µέτρα και αιτούνται την υιοθέτηση των προτάσεών τους για το ενιαίο µισθολόγιο- βαθµολόγιο.

33) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι υποψήφιοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αιτούνται την
κατάργηση της ρύθµισης η οποία εισάγεται µε το άρθρο 40 παράγραφος 2 του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως και αυτής του άρθρου 6 του αυτού νοµοσχεδίου.

21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φίλιππος Πυρραίος αιτείται
να κλείσει άµεσα, οριστικά και αµετάκλητα η χωµατερή Άνω Λιοσίων - Φυλής.

34) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(ΠΟΣΔΕΠ) εκφράζει τις θέσεις της ως προς τα πρόσφατα φαινόµενα βίας και τα προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας των πανεπιστηµίων και καλεί τα µέλη της να επιδιώκουν τη συνεργασία
και το διάλογο µε τους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας
ως µοναδικό τρόπο επίλυσης των προβληµάτων.

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος Αρτοποιών εκφράζει
την αντίθεσή του στο ενδεχόµενο τροποποίησης - κατάργησης
του ν.3526/07.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αντιδράσεις των κατοίκων της Παραλίας Προαστίου της Πάτρας για
τη µονάδα υποδοχής βοθρολυµάτων.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις κατοίκων του Αιγίου για το ενδεχόµενο δηµιουργίας

35) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(ΠΟΣΔΕΠ) αιτείται από την πολιτεία την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ασφάλειας και ευπρέπειας των χώρων γύρω από
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το κέντρο της Αθήνας.
36) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
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Υπαλλήλων Αττικής εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τα µέτρα
εξαθλίωσης και λιτότητας.
37) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βόλου αιτείται την παρέµβαση των αρµοδίων για την άµεση υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της Κτηµατικής Εταιρείας του Δηµοσίου και αναδόχου µε
σκοπό την ανέγερση νέου Αστυνοµικού Μεγάρου.
38) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων αιτείται την ανασύσταση της λίµνης Κάρλας.
39) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο «ναυάγιο»
που οδηγείται η αποκατάσταση του Πανάνειου Νοσοκοµείου.
40) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά στην έλλειψη προσωπικού στην ΥΠΑΔ -Ηρακλείου.
41) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Μεσσήνης αιτείται την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων για το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
42) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την πληρωµή των απογραφέων
και τοµεαρχών που πήραν µέρος στην απογραφή του πληθυσµού που διεξήχθη στο διάστηµα από 10 έως 24 Μαΐου 2011.
43) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Γονεϊκού Κινήµατος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες αιτείται την εξαίρεσή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, το νέο τέλος ακινήτων και τέλος τη διασφάλιση της λειτουργίας των προνοιακών ιδρυµάτων.
44) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Γονεϊκού Κινήµατος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες αιτείται την εξαίρεση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από την επιβολή τέλους
ακινήτων, την έκτακτη εισφορά εισοδήµατος και ζητά να δοθεί
ιδιαίτερη µέριµνα στις τακτικές επιχορηγήσεις των προνοιακών
φορέων.
45) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής
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Συνοµοσπονδίας Γονεϊκού Κινήµατος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
διαµαρτύρεται για τη µείωση των τακτικών επιχορηγήσεων στους
προνοιακούς φορείς, καθώς και την καθυστερηµένη καταβολή
τους.
46) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος θέτει υπ’όψιν του Υπουργείου τις
παρατηρήσεις της Συνοµοσπονδίας σε ό,τι αφορά στο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
47) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την
φοροεξοντωτική επιδροµή της Κυβέρνησης κατά των πολυτέκνων.
48) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού διαµαρτύρεται για τις φηµολογούµενες περικοπές στο µισθό των καθηγητών ΑΕΙ.
49) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Κάρµας, πρώην ερευνητής και πανεπιστηµιακός εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για την διάκριση που δηµοσιοποιείται υπέρ των
δικαστικών και στρατιωτικών σε ότι αφορά στο πολυνοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών.
50) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών αιτείται διευκρινίσεων σχετικά µε την
υπαγωγή ή µη των δηµοσιογράφων που απασχολούνται στην
ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Βουλή ή σε γραφεία Τύπου του δηµοσίου κ.λπ., στις διατάξεις του νόµου για το ενιαίο µισθολόγιο.
51) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Οµοσπονδίες Φορτηγών Αυτοκινητιστών
Δ.Χ. καταθέτουν τις προτάσεις, τις αντιρρήσεις καθώς και τις
αγωνίες τους για το µέλλον του επαγγέλµατός τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 18316/23-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάκου Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 74425/2809-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 22182/01-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Παπαδηµούλη Δηµητρίου, Αµµανατίδου - Πασχαλίδου
Ευαγγελίας (Λίτσας), και Κουράκη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’
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αριθµ. 4812/29-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 22315/06-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νικολόπουλου Νικολάου, Καράογλου Θεοδώρου και Καριπίδη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4837/29-09-2011 έγ-
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γραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 22374/07-09-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/295/29-09-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 22458/08-09-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ιωαννίδη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/65390/0020/29-09-
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2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 22531/09-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου
και Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8824/12209/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

29-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 22828/16-09-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανάσιου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Αδώνιδος
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δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8831/12220/29-09-2011 έγγραφο
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 23433/23-09-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8841/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12233/29-09-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την
επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού
και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον
15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου : «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την
επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού
και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον
15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη
Διαρκή Επιτροπή οµόφωνα και εισάγεται προς συζήτηση στη
Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της
Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι Βουλευτές
έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Θα ήθελε κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλείται ο κ. Ζιώγας, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, να
λάβει το λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να γνωστοποιήσω ότι δεν ήµασταν παρόντες ως
κόµµα στην επιτροπή, γιατί τη µέρα εκείνη ήταν η πανελλαδική
απεργία. Αυτός ήταν ο λόγος της απουσίας µας.
Κυρία Πρόεδρε, ως κόµµα είµαστε αντίθετοι µε την κύρωση
του µνηµονίου µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, όχι τόσο για το τυπικό
αλλά κυρίως για το ουσιαστικό του περιεχόµενο, όπου η Κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τα τρία από τα τέσσερα άρθρα.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 1, παρ’ όλο που αναφέρεται στην εισαγωγή του το µνηµόνιο αυτό στην εισηγητική έκθεση, στο
άρθρο 9 της σύµβασης της UNESCO του 1970 που ρητά αναφέρει τόσο για απαγόρευση όσο και για παρεµπόδιση, αυτό µεταµορφώνεται –σκοπίµως κατά τη γνώµη µας- σε αυθαίρετο
διακριτικό δικαίωµα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για
περιορισµό και µάλιστα επιλογής από λίστα, ενώ κατά τη γνώµη
µας θα έπρεπε ρητά να αναφέρεται σε συγκεκριµένη οριοθέτηση, τόσο χρονική όσο και αξιακή, δηλαδή, όσον αφορά τη σπανιότητα αλλά και τη µοναδικότητα των αρχαίων µνηµείων ή
αντικειµένων. Θα απαγορεύει, λοιπόν, την ανεξέλεγκτη εξαγωγή,
κατοχή και εµπόριο, είτε είναι παράνοµο είτε νόµιµο, των ανάλογης αξίας αρχαιολογικών µας αντικειµένων. Άρα αυτή η αναφορά
κατά την άποψή µας στον περιορισµό είναι µια πρόφαση.
Στο άρθρο 2 την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση αποδεκατίζει
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τους αρχαιοφύλακες και τους αρχαιολόγους µας, περνάει την
αντικατάστασή τους από µονάδες φύλαξης της Αστυνοµίας και
στην αύξηση των αδειών διείσδυσης σε ξένες αρχαιολογικές
αποστολές και µάλιστα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηλαδή και
περιπτώσεων ανεπαρκών πειραµατισµών στα αρχαία µας.
Εισάγει δε, και επιµήκυνση του χρονικού δανεισµού πέρα των
πέντε χρόνων -πιθανά δανεικά και αγύριστα- µε δήθεν αντιπαροχές τεχνογνωσίας από τις Ηνωµένες Πολιτείες για την εµπορική
διαχείριση και εξασφάλιση νόµιµης εκµετάλλευσης αρχαιολογικών αντικειµένων και χώρων.
Το άρθρο 3 µε βάση τα παραπάνω αφήνει στις ανάγκες του
ελεύθερου εµπορικού αυτοσχεδιασµού και τη διαµόρφωση της
πολιτικής της χώρας στον τοµέα αυτό, όπως συνεπάγεται και
από την ελεύθερη διαθεσιµότητα πιστώσεων –όπως αναφέρειόπως και ανάλογα κυβερνητικών υποχρεώσεων αναγκών για την
οικονοµική και επιχειρηµατική διαχείρισή τους.
Εποµένως, µέσα και από το µνηµόνιο αυτό προωθείται και βαθαίνει η επίσηµη νόµιµη κρατική εµπορευµατοποίηση της αρχαιολογικής µας κληρονοµιάς, η δηµοσιονοµική προώθηση όρων
της ισχυροποίησης και συγκεντροποίησης των ανάλογων πολυεθνικών και κρατικών µονοπολειακών κεφαλαίων, εξυπηρετώντας
έτσι τις γενικότερες ανάγκες τους στην ελεύθερη διακίνηση προσωπικού, αρχαιολογικών εµπορευµάτων, αλλά και τεχνογνωσίας
και διαχείρισης για τους σκοπούς αυτούς, µε παράλληλη εξασφάλιση της αύξησης της κερδοφορίας και µείωσης του όποιου
αναγκαίου επί της ουσίας κόστος.
Παράλληλα, λαµβάνονται και µέτρα ενάντια στο παράνοµο παρεµπόριο καθαρά για να εξασφαλιστούν τα διαφυγόντα κέρδη
των επενδυµένων κεφαλαίων και όχι από όψιµο ενδιαφέρον του
χρόνιου προβλήµατος για την πραγµατική προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς µας.
Ταυτόχρονα, προωθείται και το χτύπηµα των εργασιακών δικαιωµάτων και η οργανωτική αποδυνάµωση των αντίστοιχων εργαζοµένων στο χώρο –όπως αναφέρθηκα στους αρχαιοφύλακες
και στους αρχαιολόγους- ώστε να µειωθεί και τα αντίστοιχο κρατικό λειτουργικό κόστος και να δηµιουργηθούν οι καλύτεροι όροι
επενδύσεων και τουριστικής εµπορευµατοποίησής του.
Γι’ αυτούς τους λόγους ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας το
καταψηφίζουµε και µαζί µε όλους τους εργαζόµενους θα αντιπαλέψουµε την εφαρµογή των όρων που θίγουν εργασιακές σχέσεις εργαζοµένων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχουµε παρατηρήσεις και αντιρρήσεις επί του προκειµένου, δηλαδή για την κύρωση του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της ελληνικής
Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την υποβολή των εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού, εκκλησιαστικού, εθνολογικού
υλικού µέχρι τον 15ο αιώνα της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Εισαγωγικά θέλω να σας πω ότι το παρόν µνηµόνιο κατά τη
δική µας γνώµη δεν αντιµετωπίζει συνολικά το θέµα της αρχαιοκαπηλίας ούτε το µείζον ζήτηµα της επιστροφής των ήδη κλεµµένων αρχαιοτήτων. Θα επιστρέφονται µόνο αυτά που θα
κατασχεθούν από τις αρµόδιες αρχές κατά την προσπάθεια εισαγωγής τους στις Ηνωµένες Πολιτείες από τούδε και στο εξής
όµως. Υπάρχουν όµως ήδη κλεµµένες αρχαιότητες που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Παραδείγµατος χάριν το Μουσείο Γκετί είναι γεµάτο από προϊόντα αρχαιοκαπηλίας. Το 2006 θα θυµόµαστε όλοι
ότι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο µε τη διευθύντρια, τη Μάριον
Τρου, η οποία εµπλέκεται σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας και στην
Ελλάδα και στην Ιταλία. Δεν γίνεται καµµία αναφορά σε αυτά
στο παρόν µνηµόνιο. Η Ιταλία ασκεί επιθετική πολιτική στο θέµα
ασκώντας διώξεις -αν και τελικά η υπόθεση Τρου παραγράφηκε
από την ιταλική δικαιοσύνη- και απαιτώντας την επιστροφή των
κλοπιµαίων. Η ελληνική συµπεριφορά κατά τη δική µας άποψη
δεν είναι διεκδικητική αλλά παρακλητική. Αυτό στην ουσία είναι
µια διαφωνία.
Επίσης, δεν γίνεται αναφορά για ποινικές κυρώσεις στους διακινητές ή στους αποδέκτες προϊόντων αρχαιοκαπηλίας. Απεναν-
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τίας, ενώ το παρόν µνηµόνιο αναφέρεται στο αυτονόητο της
απαγόρευσης διακίνησης κλεµµένων αρχαιοτήτων, η ελληνική
Κυβέρνηση δίνει και αντισταθµιστικά οφέλη όπως η δυνατότητα
αύξησης των ανασκαφών που εκτελούν οι ξένες αρχαιολογικές
σχολές και η ατέλεια στην αναπαραγωγή φωτογραφιών αρχαιοτήτων για επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς
σκοπούς. Η ατέλεια για τη δηµοσίευση φωτογραφιών αρχαιοτήτων για επιστηµονικούς σκοπούς ήδη ισχύει για όλους τους επιστήµονες, ενώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς ισχύει και για τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα συγκεκριµένα επί του σχεδίου νόµου, πρώτον όπως αναφέρει και ο τίτλος της διάταξης, η επιβολή περιορισµών αφορά
σε κατηγορίες αρχαιολογικού υλικού. Σύµφωνα µε το άρθρο 1
οι διατάξεις του µνηµονίου αφορούν κατηγορίες των προς προστασία πολιτιστικών αγαθών, οι οποίες περιλαµβάνονται σε κατάλογο που θα διανεµηθεί από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων
Πολιτειών στις τελωνιακές της αρχές. Πρόκειται για τον κατάλογο που έχει καταρτίσει η UNESCO; Αν όχι, τότε τι ακριβώς περιλαµβάνει αυτός ο κατάλογος και ποιος θα τον καταρτίσει; Αν
είναι έτοιµος, γιατί δεν επισυνάπτεται; Εµείς δεν γνωρίζουµε.
Υπάρχει ή δεν υπάρχει εν τέλει;
Δεύτερον, οι διατάξεις του µνηµονίου συνεργασίας αναφέρονται σε αρχαιολογικό υλικό και βυζαντινό εκκλησιαστικό, εθνολογικό υλικό που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Ο αρχαιολογικός νόµος 3028/2002 προστατεύει αρχαιότητες και άλλα κινητά µνηµεία που χρονολογούνται ως το 1830 ή ως τα τελευταία
εκάστοτε εκατό χρόνια. Πιο συγκεκριµένα ο αρχαιολογικός
νόµος 3028/2002 στο άρθρο 20 ορίζει ότι στα κινητά µνηµεία περιλαµβάνονται: α) αυτά που χρονολογούνται ως το 1453, β) τα
µεταγενέστερα του 1453 που χρονολογούνται ως το 1830 και
αποτελούν ευρήµατα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας, που αποσπάστηκαν από ακίνητα µνηµεία καθώς και θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείµενα της ίδιας περιόδου
γ) τα µεταγενέστερα του 1453 που χρονολογούνται ως το 1830,
δεν υπάγονται στην περίπτωση β και χαρακτηρίζονται µνηµεία
λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής ή και βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστηµονικής σηµασίας, δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά
που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών
και χαρακτηρίζονται µνηµεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής κ.λπ. και ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων ετών και χαρακτηρίζονται µνηµεία.
Ένα τρίτο θέµα είναι ότι το µνηµόνιο αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφοι 3 και 4 στην ανάγκη ενισχυµένης εφαρµογής της
νοµοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Επίσης, αναφέρεται στην αναγκαιότητα καταγραφής και καταλογογράφησης των ιδιωτικών και άλλων συλλογών, καθώς και
των εκκλησιών.
Είναι σαφές ότι για την προώθηση των παραπάνω αναγκαία
συνθήκη είναι η επαρκής στελέχωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην οποία, µολονότι υπάρχουν πολύ µεγάλα οργανικά
κενά, πρόκειται να εφαρµοστεί και η εφεδρεία. Αντί για την ενίσχυση του αρχαιολογικού έργου, όπως προβλέπει το παρόν µνηµόνιο, η Κυβέρνηση συρρικνώνει την Αρχαιολογική Υπηρεσία,
πλήττοντας τον ευαίσθητο τοµέα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Εν πάση περιπτώσει, για λόγους συντοµίας τα λέω λίγο περιληπτικά. Πώς είναι δυνατόν να προβλέπονται δαπάνες για
αρχαιολογικό έργο από άλλους φορείς εκτός Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, την ίδια στιγµή που αρχαιολόγοι βγαίνουν στην εφεδρεία για λόγους οικονοµικούς;
Στο άρθρο 2 παράγραφος 6 αναφέρεται ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους για την αύξηση των αδειών που χορηγούνται στις ξένες αρχαιολογικές αποστολές για τη διεξαγωγή
περισσότερων επιφανειακών ερευνών. Κάθε ξένο ίδρυµα µπορεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να διενεργεί τρεις έρευνες και άλλες τρεις σε συνεργασία µε την
Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Δεδοµένου ότι στην Ελλάδα
δραστηριοποιούνται δεκαεπτά ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, δεν
επαρκεί ο αριθµός των ερευνών που διεξάγουν; Θα επιστρέψουµε σε αποικιακού τύπου λογικές που υπήρχαν παλαιότερα;
Η αρχαιολογική έρευνα θα διεξάγεται µόνο από ξένους;
Στο άρθρο 2 παράγραφος 7 αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση θα
εξετάσει αιτήµατα για µακροχρόνιο δανεισµό πέραν των πέντε
ετών σε µουσεία των ΗΠΑ για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και
επιστηµονικούς σκοπούς. Εν πάση περιπτώσει, θα ισχύσουν όλα
τα παραπάνω που λέµε; Θα υπάρξει τροποποίηση του νόµου; Για
ποιο λόγο να παραταθεί ο χρόνος δανεισµού των αρχαιοτήτων;
Γιατί στο µνηµόνιο συνεργασίας δεν υπάρχει η πρόβλεψη της
αµοιβαιότητας;
Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι στο µνηµόνιο συνεργασίας στο άρθρο παράγραφος 2 αναφέρεται η ανάγκη βελτίωσης των υπαρχουσών ρυθµίσεων σχετικά µε τη χρήση
ανιχνευτών µετάλλων. Δεδοµένου ότι η νοµοθεσία που διέπει τη
χρήση ανιχνευτών µετάλλων είναι αρκετά αυστηρή, σε τι συνίσταται η επιδιωκόµενη βελτίωση; Φαίνεται ότι είναι άνευ λόγου.
Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα το υπερψηφίσουµε, θα είµαστε αρνητικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κριτσωτάκη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την
επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού
και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον
15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε
κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και τον 15ο
αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και το 15ο αιώνα µ.Χ. της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 17
Ιουλίου 2011, το κείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η τροποποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου IV του Μνηµονίου διέπεται από την ίδια διαδικασία µε την
οποία κυρώνεται το παρόν Μνηµόνιο.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου IV
παράγραφος 1 αυτού”.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ερχόµαστε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Οικονόµου έχει ζητήσει το λόγο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν θα τις δούµε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ναι, θα τις καταθέσει στα
Πρακτικά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Ροντούλη, αποκλείεται να ξεφύγουν από το άγρυπνο βλέµµα σας. Και επιπλέον αυτού, µετά την ανάγνωση -για να
το ακούσετε- θα κατατεθεί και στα Πρακτικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτά τα ωραία να τα αφήσετε,
κύριε Υπουργέ! Εδώ έχουµε να κάνουµε µε ζωές ανθρώπων!
Τους αστεϊσµούς να τους αφήσετε!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εκτός από αυτά, κάποια στιγµή θα καταλάβετε ότι όσο
και να φωνάζετε, µπορούµε να φωνάξουµε πιο δυνατά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τους αστεϊσµούς να τους αφήσετε!
Δεν έχετε συναίσθηση! Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μπορούµε να φωνάξουµε πιο δυνατά από εσάς. Αυτά
πηγαίνετε να τα κάνετε αλλού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Οι αστεϊσµοί µε ζωές ανθρώπων δεν
χρειάζονται!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βρε, δεν τα αφήνετε αυτά; Θα µου πείτε εµένα πώς θα
µιλήσω;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χαµογελάτε κιόλας! Καταλάβατε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καθρέφτη έχετε σπίτι σας; Πηγαίνετε στον καθρέφτη να
δείτε τον εαυτό σας και αφήστε τις εξυπνάδες.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αστεϊσµοί µε ζωές ανθρώπων δεν
χρειάζονται! Το καταλάβατε, κύριε; Και χαµογελάτε κιόλας!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τις εξυπνάδες έξω από εδώ. Έξω από εδώ οι εξυπνάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εξυπνάδες και αστεϊσµοί µε ζωές
ανθρώπων! Καταλάβατε, κύριε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είστε ανάγωγος και δεν ξέρετε και από κοινοβουλευτισµό. Λοιπόν, να τα αφήσετε αυτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και κάνει και χιούµορ! Γελάτε,
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κύριε!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γελάω µ’ εσάς. Ευτυχώς που υπάρχετε και γελάµε εδώ
µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη! Δεν έχετε το λόγο!
Παρακαλώ, να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά. Δεν έχω
δώσει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευτυχώς που υπάρχετε και γελάµε µαζί σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν κάνω χιούµορ, σας βλέπω και γελάω.
Και το ίδιο συµβαίνει και µε όλους εδώ µέσα. Δυστυχώς δεν
το έχετε καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχω δώσει το λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών
κ. Παντελή Οικονόµου για νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν έχω
δώσει σε κανέναν άλλον το λόγο και παρακαλώ, κύριοι, για την
προσοχή σας και το σεβασµό στον Κανονισµό και τη δεοντολογία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζήτησα να διανεµηθούν, όπως πρέπει να κάνει κάθε Βουλευτής, για να µπορέσω να
τα δω και αντιµετώπισα ειρωνικό σχόλιο εκ µέρους του κυρίου
Υπουργού. Να το πάρει πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, σας
απήντησα ότι πάγια διαδικασία για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις
είναι να τις ανακοινώνει ο Υπουργός, να καταχωρίζονται στα
Πρακτικά και να διανέµονται στις κυρίες και στους κυρίους Βουλευτές. Είναι µία πάγια διαδικασία. Εσείς είστε έµπειρος κοινοβουλευτικός και την γνωρίζετε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πέντε οι νοµοτεχνικές διορθώσεις. Είναι καθαρά νοµοτεχνικές, δεν έχουν πολιτικό περιεχόµενο. Ασφαλώς και θα διανεµηθούν. Νοµίζω ότι είναι καλύτερο να αναγνωστούν πριν τη
διανοµή, η οποία ασφαλώς και θα γίνει.
Η πρώτη είναι στο άρθρο 18, παράγραφος 1, περίπτωση β’,
υποπερίπτωση δδ’. Οι λέξεις «προϊστάµενοι διευθύνσεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» διαγράφονται. Περιλαµβάνονται ρητά στην προηγούµενη περίπτωση και ως εκ
τούτου δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνονται εδώ. Αυτός είναι ο
λόγος της διαγραφής.
Η δεύτερη είναι στο άρθρο 25, στο δεύτερο εδάφιο. Αντί των
λέξεων «µε την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος» τίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, όπως του προεδρικού διατάγµατος». Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι για τη σαφέστερη αποτύπωση του νοήµατος.
Η τρίτη είναι στο άρθρο 33, παράγραφος 7, περίπτωση β’. Πριν
από τη λέξη «παραϊατρικό» τίθεται η λέξη «επιστηµονικό-παραϊατρικό». Είναι,προφανώς, για να γίνει η ορολογία ακριβέστερη.
Η τέταρτη είναι στο ίδιο άρθρο, στην ίδια παράγραφο, στην
περίπτωση γ’. Οι λέξεις «οι διοικητικοί» πριν από τη λέξη «υπάλληλοι» διαγράφονται.
Η πέµπτη είναι στο άρθρο 38, παράγραφος 2, εσωτερική παράγραφος 4. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 4
της παραγράφου 2 αντί «της προηγούµενης παραγράφου», τίθεται «της παραγράφου 1». Η κλίµακα στην οποία αναφέρεται το
εδάφιο είναι στην παράγραφο 1 και όχι στην προηγούµενη παράγραφο, την 3.
Κατατίθενται στα Πρακτικά για όποιον θέλει να τα διαβάσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Καταχωρίζονται στα Πρακτικά και θα διανεµηθούν στους Βουλευτές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα σας δώσω το λόγο για
ένα λεπτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι είµαστε στη διαδικασία
της ψήφισης στο σύνολο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά εδώ έγιναν κάποιες αλλαγές και πρέπει να θέσω κάποια ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όµως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εάν τα λεπτά γίνουν τρία, που δεν
θα χρειαστεί, τι έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας είπα πριν, κύριε Ροντούλη, ότι είστε έγκριτος και έγκυρος κοινοβουλευτικός. Γνωρίζετε ότι στη διαδικασία της ψήφισης επί του συνόλου δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό να πάρει κάποιος το λόγο και
να µιλήσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω σε
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Να προχωρήσουµε στη
διαδικασία, κύριε Ροντούλη; Θα διευκολύνετε τη διαδικασία;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό θέλω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μπορείτε να κάνετε τις
δηλώσεις όπου αλλού θέλετε, αφού δεν υπάρχει τώρα κάποια
άλλη διαδικασία. Θα ξανααπαντήσει ο Υπουργός;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να απαντηθεί
κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό για κάποιους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, καθ’
υπέρβαση έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έγινε η εξής αλλαγή στο άρθρο 33,
παράγραφος 7, περίπτωση γ’. Οι λέξεις «οι διοικητικοί» πριν από
τη λέξη «υπάλληλοι» διαγράφονται. Άρα όλοι οι υπάλληλοι που
είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν µπαίνουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Όµως, ήδη έχει αλλάξει το επίµαχο σηµείο
και γίνεται λόγος για αυτούς που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
Αυτοί δεν πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, οι υπηρετούντες στην αλλοδαπή. Εδώ τίθεται ένα ερώτηµα: Οι υπηρετούντες στην ηµεδαπή γιατί εξαιρούνται; Αυτή
είναι η ισότητα των πολιτών έναντι του νόµου; Είναι αυτό κριτήριο διάκρισης ανθρώπων που εργάζονται σε µια υπηρεσία; Δηλαδή, δεν εξαιρούνται αυτοί που εργάζονται στην ηµεδαπή,
εξαιρούνται αυτοί που εργάζονται στην αλλοδαπή. Για ποιο λόγο;
Τι είδους κριτήριο είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ροντούλη.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο, ως διενεµήθη µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρό- θεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 1
Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων Δηµοσίου
1. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 33 λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη
υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας
ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισµένος κατά το χρόνο που
τέθηκε σε διαθεσιµότητα. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν το Δηµόσιο, υπολογίζονται επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές
ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και αποδίδονται
στους οικείους φορείς. Οι ανωτέρω συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη και για τον υπολογισµό της σύνταξης του υπαλλήλου.
2.α. Η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο µισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υπολογίζεται µε
βάση τις συντάξιµες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί κατά την προηγουµένη της έναρξης ισχύος των διατάξεων
του παρόντος νόµου, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν
εξέλθει της υπηρεσίας από 1.7.2011 έως 31.10.2011.
γ. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου,
οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη των προσώπων των προηγούµενων περιπτώσεων, υπολογίζονται επί των
ανωτέρω συντάξιµων αποδοχών.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ έχουν εφαρµογή και για όσα
από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 38
του ν. 3986/2011.
ε. Η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να χορηγείται στους
συνταξιούχους του Δηµοσίου γενικά, που έχουν εξέλθει από την
υπηρεσία µέχρι την 31.10.2011 µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο
11 του ν. 3205/2003 (Α’ 297). Οικογενειακή παροχή που καταβάλλεται µε τις συντάξεις του Δηµοσίου γενικά, για όσους εξέλθουν
της υπηρεσίας από 1.11.2011 και µετά, υπολογίζεται µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 17 του
παρόντος νόµου.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν µέχρι την 31η
Δεκεµβρίου 2015.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010
(Α’ 120) αντί των λέξεων «από 1.1.2014» τίθενται οι λέξεις «από
1.1.2016».
3. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) αντικαθίστανται από 1.1.2011 ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό πριν την 1.1.1993, δικαιούνται
σύνταξη από το Δηµόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, εφόσον συµπληρώνουν
15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και αποχωρούν µε
αίτησή τους. Η σύνταξη όµως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται µετά
τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.»
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) έχουν εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 167/2007 (Α’ 208) και
168/2007 (Α’ 209).
5. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του π.δ.
169/2007, που προστέθηκαν µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.
4002/2011(Α’ 180) αντικαθίστανται, ως εξής:
«12. Δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση η ανάκληση πράξης
µε την οποία έχει αναγνωρισθεί συντάξιµος χρόνος µε καταβολή
συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς
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ούτε η έκδοση νέας πράξης µε την οποία περιορίζεται χρόνος
που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιµος µε καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, µετά την
παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2β.
Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί µπορεί
να ανακληθεί στο σύνολό της, µετά από αίτηση του υπαλλήλου
οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί µε αυτήν
µπορεί να χρησιµεύσει για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο Δηµόσιο ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Επίσης κατ’ εξαίρεση, και µετά από αίτηση του υπαλλήλου,
είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, µε την οποία
περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιµος
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1405/1983 εφόσον το αρµόδιο συνταξιοδοτικό όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά
την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δηµόσια υπηρεσία και η αναγνώρισή του ως συντάξιµου δεν απαιτούσε την καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς εξαγοράς.
Αναγνωριστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφος 2 και 20 παράγραφος 4
του ν. 2084/1992 χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση του ενδιαφεροµένου για καταβολή εισφοράς εξαγοράς για τον αναγνωριζόµενο χρόνο, ανακαλούνται στο σύνολό τους οποτεδήποτε, είτε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε οίκοθεν από
το αρµόδιο συνταξιοδοτικό όργανο, όταν αυτό διαπιστώσει το
µη σύννοµο της έκδοσής τους.
Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την
αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται µετά την παρέλευση πενταετίας από
την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται.»
β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1.1.2011.
γ. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισµό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν
υποβληθεί και εκκρεµούν για εξέταση στις Διευθύνσεις Συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί και
εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις Διευθύνσεις Συντάξεων,
τίθενται στο αρχείο, µε εξαίρεση όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2β του άρθρου 66 του
π.δ. 169/2007.
6. Η διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) στο προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστηµάτων
κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων,».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του
ν.3865/2010 (Α’120) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής:
«Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη
(εργοδότη και ασφαλισµένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστηµα αποδίδονται στο Δηµόσιο και τα Μετοχικά Ταµεία κατά περίπτωση, εντός
εξαµήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης
αναγνώρισης.»
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.
3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται να µεταφέρει στον ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν την ανάληψη
υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που υπήχθη µετά τη λήξη
των καθηκόντων του, το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο των
δικαιωµάτων σύνταξης που είχε αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που τυχόν είχε
µεταφέρει στο συνταξιοδοτικό σύστηµα αυτής. Σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόµενος δεν έχει ασφαλιστικό χρόνο σε ελληνικό
φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το ανωτέρω ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο µεταφέρεται στο ασφαλιστικό καθεστώς του
ΙΚΑ.»
9. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται
ως εξής:
«i. για ποσά αναλογιστικού ισοδύναµου που έχουν ήδη µεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των υπαλλήλων της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων του
νόµου αυτού, νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής τραπεζικής εντολής, βάσει της οποίας πιστώθηκε ο αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, οι
οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω µείωση διακόπτεται
από την πρώτη του επόµενου µήνα από εκείνο κατά τον οποίο
συµπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας. Όσοι δεν εµπίπτουν
στην ανωτέρω µείωση, µειώνεται κατά 20% το ποσό της µηνιαίας
κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης
της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της
µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε
αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν.
3670/2008 (Α’ 117) και της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης
διαφοράς, αφαιρουµένου του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει
µετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και της επιπλέον
εισφοράς της περίπτωσης α’ του ίδιου άρθρου και νόµου.
γ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση
α’ όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας του
άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως και 104 του
π.δ. 168/2007 (Α’ 209) ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις
των νόµων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και
οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε
ποσοστό 80% και άνω. Ειδικά από τη µείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’, εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία,
καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν µε τη συµπλήρωση
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιµης υπηρεσίας.
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δηµόσιο, η κατά περίπτωση µείωση της παραγράφου α’ διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η µείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής, θα διενεργηθεί επί του
καταβαλλόµενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.
στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω µείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου.
ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δηµόσιο.
11. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν
το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α’ 276).
Άρθρο 2
Ρύθµιση θεµάτων ασφαλιστικών φορέων
1. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας µειώνεται κατά 40% το ποσό της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
H ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού
ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το
ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακράτηση από το
συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’152).
Η κατά τα ανωτέρω µείωση διακόπτεται από την πρώτη του
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επόµενου µήνα από εκείνον κατά τον οποίο συµπληρώνεται το
55ο έτος της ηλικίας.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή
το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.
1140/1981(Α’ 68) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) ή
πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 (Α’ 229) ή του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 (Α’48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α’129), καθώς και
όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί µε το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελµάτων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί µε τριάντα πέντε (35)
τουλάχιστον έτη πραγµατικής ασφάλισης και συνταξιούχοι του
ΝΑΤ.
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω µείωση
των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο
ανήκει ο συνταξιούχος.
2. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και των φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην µείωση της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, µειώνεται κατά 20% το ποσό
της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Η
ανωτέρω µείωση καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού
κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ
και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναποµένει µετά την παρακράτηση από το
συνολικό ποσό της µηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή
το επίδοµα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.
1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/ 1992 ή πρόκειται για
θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς
και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α’48),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α’ 129).
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω µείωση
των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο
ανήκει ο συνταξιούχος.
3. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το
τµήµα της µηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο, µετά την
τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, µειώνεται
κατά ποσοστό 30%. Το ποσό της σύνταξης µετά την ανωτέρω
µείωση, δεν δύναται να υπολείπεται των 150 ευρώ.
4. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τοµέων
«ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και στους συνταξιούχους του
ΕΤΑΤ που λαµβάνουν µόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους
συνταξιούχους του ΕΤΑΤ στο 50% του συνολικού ποσού κύριας
και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το
ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, το
ποσό της µηνιαίας επικουρικής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 15% και για τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό
20%. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 13 του άρθρου
44 του ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το
Μ.Τ.Π.Υ., το τµήµα του µερίσµατος που, µετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ µηνιαίως, µειώνεται κατά
50%.
5. Τα εισπραττόµενα ποσά από τις αναφερόµενες στις προηγούµενες δύο παραγράφους µειώσεις αποτελούν πόρο των
ανωτέρω φορέων – τοµέων.
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6. Η παράγραφος 5.α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν της Υπηρεσίας, από 1.1.2010
µέχρι και την 31.12.2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που
χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους
διατάξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε
όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από
1.1.2011 και µετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα σε όσους
δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ
βοηθήµατος.
Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της
Υπηρεσίας από 1.8.2011 και µετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγεί το Ταµείο αυτό, σύµφωνα µε τις καταστατικές
του διατάξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 30% σε όσους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.»
7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«12. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11
εφαρµόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’115).
β) Η παράγραφος 13 καταλαµβάνει από 1.9.2011 και το 50%
του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προβλεπόµενη εισφορά των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ έως 31.12.2011 ανεξαρτήτως εάν αυτά τα
ποσά έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή από το
φορέα.»
9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) δύνανται να µεταφέρονται ποσά µέχρι του ύψους
των τριάντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι». Με
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
φορά το ύψος του ποσού χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα που
θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη
διαδικασία µεταφοράς του ποσού.»
10. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3863/2010 (Α’115) η ηµεροµηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1.1.2016».
11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται οι λέξεις «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισµένο στα
Μετοχικά Ταµεία των Ενόπλων Δυνάµεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταµείων.»
12. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3607/2007 (Α’
245) τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από το ΙΚΑΕΤΑΜ.»
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µεταβιβάζεται από το
Ελληνικό Δηµόσιο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο για την άσκηση των
µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ερ-
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γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι
προσωπικές και αµεταβίβαστες. Η ανωτέρω µεταβίβαση του µετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους,
τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.»
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3607/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το νέο
κεφάλαιο αναλαµβάνεται: α) από το Μοναδικό µέτοχο ή β) από
το Ελληνικό Δηµόσιο ή γ) από έτερους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε
ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό
(40%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του άρθρου πέµπτου του ν.
3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιείται ως
ακολούθως:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές, αµεταβίβαστες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεµία. Το µετοχικό κεφάλαιο
µεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο στο ΙΚΑΕΤΑΜ, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του άρθρου πέµπτου του ν.
3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιείται ως
ακολούθως:
«4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.»
στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007 «Καταστατικό της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.» τροποποιούνται ως ακολούθως:
«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη
ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, έναν
(1) εκπρόσωπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έναν (1) ειδικό επιστήµονα, έναν
(1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από εισήγηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες,
κατόπιν αιτήσεώς του, το υπηρετούν κατά τη ψήφιση του νόµου
προσωπικό της Εταιρείας δύναται να µετατάσσεται στο ΙΚΑΕΤΑΜ.
Άρθρο 3
Θέµατα Μ.Τ.Π.Υ.
1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Όπου στο π.δ. 422/1981 (Α’114) προβλέπεται αρµοδιότητα
του Υπουργού Οικονοµικών για έκδοση ατοµικής διοικητικής
πράξης ή κανονιστικής απόφασης ή για πρόταση προεδρικού
διατάγµατος, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται εφεξής από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 422/1981 καταργείται.
δ. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µε Βαθµό Α».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 39 του π.δ. 422/ 1981
(Α’ 114) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ασφάλισης δύναται να κανονίζεται η πληρωµή των µερισµάτων
κατά µήνα και να καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια πληρωµής των µερισµάτων.»
3. Το άρθρο 49 του π.δ.422/1981, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 3336/2005 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ
του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως ερµηνεύθηκε αυθεντικά µε το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α’ 271), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Νέος τρόπος υπολογισµού µερίσµατος του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
1. Το µηνιαίο µέρισµα (Μ) των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο
µε το άθροισµα:
α) του 20% του βασικού µισθού µε το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συµµετοχής στην ασφάλιση του Ταµείου, δια 35,
επί τον συντελεστή προσαρµογής (Σ) 0,8075 (α’ υποµέρισµα) και
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συµµετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταµείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρµογής (Σ) 0,8075 (β’ υποµέρισµα).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να ληφθούν υπόψη
για τον κανονισµό του µερίσµατος, ο βασικός µισθός, το επίδοµα
χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν
υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περίπτωση α’ του π.δ. 422/1981, όπως
εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. Ουδεµία µισθολογική απολαβή ή τµήµα της δεν λαµβάνεται υπόψη για το κανονισµό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.
3. Ως βασικός µισθός για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
νοείται ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού
που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία
µαζί µε το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, τα οποία υπολογιζόµενα
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α’ υποµερίσµατος.
4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόµατα και οι
αποζηµιώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ.
169/2007 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Α’
210), αναλόγως των ετών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών,
η προβλεπόµενη από το άρθρο 26 παρ. 1 περίπτωση α’ του π.δ.
422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και
οι οποίες υπολογιζόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν
ποσό β’ υποµερίσµατος.
5. Το άθροισµα των ποσών των υποµερισµάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούµενου
µερίσµατος, σύµφωνα µε τους ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια µπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα µε τα κατά περίπτωση επιδόµατα-αποζηµιώσεις:
α) α’ υποµέρισµα =
20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας) * [ Έτη/35] * Σ
β) β’ υποµέρισµα =
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [Έτη/35] * Σ
Μηνιαίο µέρισµα (Μ) = (α’ υποµέρισµα+β’ υποµέρισµα).
6. Εάν κατά την τελευταία διετία συµµετοχής επήλθε για οποιονδήποτε λόγο προσωπική µισθολογική προς τα άνω µεταβολή,
υποχρεούται ο µέτοχος να συµπληρώσει τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις για ολόκληρη τη διετία αυτή, βάσει των αποδοχών της τελευταίας ηµέρας συµµετοχής του.
7. Ο συντελεστής προσαρµογής της παραγράφου 1, καθώς
και το κατώτατο όριο µηνιαίου µερίσµατος µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ..»
4. Αιτήσεις µετόχων των οποίων ο χρόνος συµµετοχής τους
στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης του παρόντος εξετάζονται µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δηµοσίου,
β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δεύτερου βαθµού,
γ) των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α).
Επίσης υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών
Γραφείων της χώρας,
γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί,
δ) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο π.δ. 351/1991 (Α’121),
όπως ισχύει,
ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (Π.Ε.Δ.),
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
ζ) οι υπάλληλοι και, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του
ν.3801/2009 (Α’ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά
το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εµπίπτουν ευθέως στις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, το προσωπικό της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και οι κατηγορίες
υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17.
Άρθρο 5
Θέµατα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους
1. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά
τα θέµατα κινητικότητας µεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών
υπουργείων ή αποκεντρωµένων διοικήσεων, από τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό.
2. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν να µετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωµένων διοικήσεων, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση
Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριµένο χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση
αυτή, λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων υπηρεσιακών
αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλ-
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λήλων που µετακινούνται.
3. Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε δύο έτη, από τριµελές
Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών, από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος του
ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι
ασκούν καθήκοντα προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των προαναφερόµενων Υπουργών ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στη συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω Συµβουλίου, στη διαδικασία της µετακίνησης λαµβανοµένου υπόψη και
του συµφέροντος του υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Σύστηµα Βαθµολογικής Κατάταξης
1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθµούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθµός Α
Βαθµός Β
Βαθµός Γ
Βαθµός Δ
Βαθµός Ε
Βαθµός ΣΤ.
2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ)
κατατάσσονται στους βαθµούς 1ο και 2ο και αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Εισαγωγικός βαθµός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης
προσωπικού είναι ο Βαθµός ΣΤ µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθµός Α για
την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθµός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο
Βαθµός Γ για την ΥΕ κατηγορία.
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις
της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό Δ.
Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς µε τα αντικείµενα, στα
οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας
τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό
Ε.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως µόνιµοι, στο
Βαθµό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), µε την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισµό ή την πρόσληψή
τους αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί µε
τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία
ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, µπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη, µετά τη
µονιµοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, µέχρι
επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση
του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που
έχει διανυθεί στο Δηµόσιο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή
σε Ο.Τ.Α., µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, µε βάση ειδικές διατάξεις,
αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, µπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθµολογική και µισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέµπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγµα ρυθµίζεται ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και
για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγµατος, υπαλλήλους και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την
εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου.
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή µετακλητών δηµοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.
Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή µετακλητή θέση µετά το
διορισµό του δηµοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως
χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία από τις παραπάνω ρυθµίσεις, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση, καθώς και η µισή χρονική ρύθµιση της
επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.
5. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιµαστική
περίοδο δύο ετών, στο βαθµό που εισάγονται.
Μετά το πέρας της δοκιµαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος µονιµοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται
για προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, µε βάση τη βαθµολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθµολόγηση των λοιπών κριτηρίων
αξιολόγησης στο σύστηµα αξιολόγησης όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, βαθµολογία µεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιµος υπάλληλος µονιµοποιηθεί, προάγεται στο
Βαθµό Ε, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει τον
υπάλληλο µη ικανό να µονιµοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο
µπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση
της δοκιµαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) µέχρι
δώδεκα (12) µήνες, εφόσον, µε βάση την έκθεση αξιολόγησης
και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η
καταλληλότητα του κρινοµένου προκειµένου να µονιµοποιηθεί ή
να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, µετά τη
λήξη της παράτασης της δοκιµαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος
επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή
ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται µισθολογικά.
Άρθρο 7
Σύστηµα Βαθµολογικής Εξέλιξης
1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, που διενεργείται
από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο µία φορά το χρόνο, λαµβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήµατος
αξιολόγησης και συγκεκριµένα:
αα) η απόδοσή του που µετράται µε βάση το βαθµό επιτυχούς
ή µη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συµπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόµενο βαθµό, των κρινόµενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος παραµονής στο βαθµό,

όπως ορίζεται ειδικότερα στη παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, δεν εξελίσσεται µισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισµό του ελάχιστου
χρόνου παραµονής στο βαθµό.
2. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, η απόδοση του κρινόµενου υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια
αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστηµα αξιολόγησης. Προκειµένου
για την προαγωγή από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α το ποσοστό
αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση µε
τους προβλεπόµενους στόχους, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο µονάδας και η συµπεριφορά του υπαλλήλου στην
υπηρεσία, αποτελούν αντικείµενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
4. Με το προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η
βαρύτητα των επί µέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη,
για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την αξιολόγηση της
θητείας των προϊσταµένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η
συµµετοχή του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
στη διαδικασία της αξιολόγησης,
β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συµβουλίων
Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναποµπής της στα όργανα
αξιολόγησης των προηγούµενων επιπέδων,
γ) µπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής του ενδιαφερόµενου ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης και
δ) µπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης
και ελέγχου της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής του σε όλες
τις υπηρεσίες και φορείς στους οποίους αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
5. Υφιστάµενα ειδικά συστήµατα αξιολόγησης και συστήµατα
επιλογής προϊσταµένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως
υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου και οι εξοµοιούµενοι µε
αυτόν µισθολογικά ή βαθµολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαµβανοµένου και του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των
µόνιµων αγροτικών ιατρών, µπορούν να διατηρούνται σε ισχύ µε
προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται και
στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.
6. Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες
προσωπικού, γίνονται µε βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά
κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι και 100%
των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 70% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
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- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 30% των κρινόµενων
υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο
και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία,
τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως
5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα συµµετοχής στην
κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το
δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται
µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ’
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από
βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β (καταληκτικός βαθµός), οκτώ (8)
έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, δέκα (10) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ (καταληκτικός βαθµός), δέκα
(10) έτη.
Άρθρο 8
Διαδικασία προαγωγής-πίνακες προακτέων
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου. Για την προαγωγή υπαλλήλων στον αµέσως
επόµενο βαθµό, είναι απαραίτητη η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
2. Το υπηρεσιακό συµβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει
πίνακα προακτέων κατά βαθµό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και
πίνακες µη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς
κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόµενου έτους τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το µέσο όρο της τελικής βαθµολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων
αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους.
3. Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαµβάνονται στους
πίνακες προακτέων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που
προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον
µε µισό της µονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από
την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, ποτέ όµως πριν
την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι
που συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν
προάγονται µετά την κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόµενο έτος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 7.
4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι
που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προακτέοι κρίνονται µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου,
βάσει πραγµατικών στοιχείων. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνον-
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ται σε πίνακα µη προακτέων στερούνται του δικαιώµατος για
προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη.
Άρθρο 9
Έλεγχος νοµιµότητας πινάκων προακτέων
1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 8, υποβάλλονται για κύρωση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
στον οικείο Υπουργό ή στο αρµόδιο όργανο του οικείου ΟΤΑ ή
στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρµόδιο
όργανο εξετάζει µόνο τη νοµιµότητα της διαδικασίας κατάρτισης
των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών
διατάξεων, αναπέµπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συµβούλιο,
το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ηµερών.
2. Οι πίνακες που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι
οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης
1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Α έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον
σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από
την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης,
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.
β) Οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, εφόσον σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από
την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος, εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Β έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης:
α) Οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από
την επιλογή,
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
Γενικής Διεύθυνησης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης.
β) Οργανικής µονάδας Επιπέδου Τµήµατος, εφόσον, σωρευτικά:
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από
την επιλογή και
ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Γ έχουν δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την
επιλογή,
β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως
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προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και
γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος εφόσον
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθµό Δ’ έχουν
δικαίωµα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος εφόσον σωρευτικά:
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την
επιλογή,
β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Γ’, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο
Βαθµό Γ’. Υπαλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό
κατώτερο του Βαθµού Β’, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Β’. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και
ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Α’, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Α’.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος
άρθρου, τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν
ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν
κατώτερο βαθµό.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση
προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί
αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστηµα που υπολείπεται
είναι µικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του αρµοδίου προς τούτο συλλογικού οργάνου, το
οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
εκάστοτε ισχύει. Το ως άνω κώλυµα δεν ισχύει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχικών ποινών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η
ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για τη µοριοδότηση των
υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου 6 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά
την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
9. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόµου,
καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταµένων οργανικών
µονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, οι κλάδοι καθορίζονται,
µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, µε
τους οργανισµούς των οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των
αποφάσεων οι κλάδοι καθορίζονται µε την προκήρυξη. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τµήµα.
Άρθρο 11
Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα που
αφορούν στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειµένου για
Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, µε την οποία προσ-

διορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη
διαδικασία της επιλογής, προκειµένου να επιλεγούν οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και
Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφορικής.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου µπορούν να επεκτείνονται και για την
επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης
1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαµβάνουν το βασικό µισθό που
αντιστοιχεί στο βαθµό τους.
Περαιτέρω, σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια
(Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της επόµενης παραγράφου.
2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα Μ.Κ. των
Βαθµών Β’ και Α’, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη
των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση
του ανωτέρω οριζόµενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση
που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για
δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται µισθολογικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3. Τα µισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού, πέραν του βασικού
µισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθµός Ε ‘: δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τρία
(3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθµός Δ’: τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθµός Γ’: τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ’ της ΥΕ κατηγορίας
και των βαθµών Β’ και Α’ των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το
σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
4. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβάνει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου Μ.Κ. του βαθµού
αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.
Άρθρο 13
Βασικός Μισθός
1. Ο εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός του Βαθµού ΣΤ’ της
ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780)
ευρώ.
2. Οι εισαγωγικοί µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται µε βάση το µισθό της προηγούµενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ
ΤΕ
ΠΕ

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ’
ΣΤ’
ΣΤ’

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1,10
1,33
1,40

3. Οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κατηγοριών
διαµορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθµού Ε’ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του
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βαθµού ΣΤ’ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθµού Δ’ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του
βαθµού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθµού Γ’ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού Δ’ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθµού Β’ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του
βαθµού Γ’ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθµού Α’ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του
βαθµού Β’ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
4. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των Βαθµών διαµορφώνονται ως
εξής:
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά δύο τοις εκατό
(2%).
β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασικού µισθού του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίου σε ποσοστό
ίδιο µε αυτό που ορίζεται στην προηγούµενη περίπτωση.
Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
Άρθρο 14
Ορισµός Αποδοχών
Οι µηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το
βασικό µισθό και τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15,
17, 18, 19 και 30 του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις καταβολής τους.
Άρθρο 15
Επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
και αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών
1. Εκτός από το βασικό µισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, µέχρι
του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις
χορήγησής του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η
οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες παραµεθόριες και προβληµατικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, χορηγείται επίδοµα Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων περιοχών, οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο
διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας
έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές
υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος, καθώς
και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα
υγείας του Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς
σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται
κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση,
µετάταξη, διάθεση) από την περιοχή, η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε ευθύνη
του οικείου Προϊσταµένου.
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Άρθρο 16
Επιδόµατα Εορτών και Αδείας
1. Το Επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου
µέχρι 15 Δεκεµβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
2. Το Επίδοµα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Δεκεµβρίου
µέχρι και 15 Απριλίου του επόµενου έτους και καταβάλλεται δέκα
ηµέρες πριν από το Πάσχα.
3. Το Επίδοµα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ
και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιουλίου µέχρι και 30 Ιουνίου του επόµενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε
έτους.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τµήµα
επιδόµατος ανάλογο µε αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του.
5. Τα επιδόµατα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται
εφόσον οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά µήνα,
υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές
υπερβαίνουν, κατά την ηµεροµηνία καταβολής τους, το ύψος
αυτό, τα επιδόµατα αυτά καταβάλλονται µέχρι του ορίου των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους.
Άρθρο 17
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή
κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50)
ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδοµήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο
τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε
εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και
προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι
άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το
19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους,
που προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε Σχολής, σε καµιά περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
τους.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών
θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού
ή σπουδαστικού έτους.
Άρθρο 18
Επίδοµα Θέσης Ευθύνης
1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Δηµοσίου,
οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα
καθήκοντά της, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο, κατά
βαθµίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
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αα) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια
(900) ευρώ.
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια (400)
ευρώ.
γγ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα (250)
ευρώ.
δδ) Προϊστάµενοι Παιδικών Σταθµών, εκατό (100) ευρώ.
β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ)Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
γγ) Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δδ) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
τετρακόσια (400) ευρώ.
εε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων,
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τριακόσια (300) ευρώ και
εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τµήµατα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στστ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δηµοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων
και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ.
ζζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών
Κέντρων, και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ηη) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό (100) ευρώ.
2. Το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται
και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από
τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των
δύο (2) µηνών συνολικά κατ’ έτος.
3. Σε περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης των προϊσταµένων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται µετά την παρέλευση διµήνου στους
αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση
κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας
καταβάλλεται το ως άνω επίδοµα στο νόµιµο αναπληρωτή, από
την έναρξη της αναπλήρωσης.
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο
βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.
Άρθρο 19
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο
Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων
1. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80%, τους ποσοτικοποιηµένους στόχους που έχουν τεθεί µε βάση το σύστηµα
αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, είναι δυνατή
η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.).
Το Κ.Ε.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 3% του συνολικού µισθολογικού κόστους του,
κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. µπορεί να καταβάλλεται µία φορά κατ’ έτος, µετά
από πιστοποιηµένη, µέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη
των στόχων κατά το προηγούµενο έτος.
Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται στους υπαλλήλους ισούται µε
ποσό µέχρι 50% ενός βασικού τους µισθού, εφόσον επέτυχαν
τους στόχους σε ποσοστό µέχρι και 90% και µε ποσό µέχρι 100%
ενός βασικού τους µισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε
ποσοστό από 90% και πάνω.

Εάν η κατά το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου εκτιµώµενη δαπάνη, υπερβαίνει το όριο του 3%, το Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται
στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών µονάδων που προηγούνται
στη σειρά αξιολόγησης µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές µονάδες µε τα χαµηλότερα
ποσοστά.
Με τα προεδρικά διατάγµατα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος
νόµου, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων από τις υπηρεσιακές µονάδες για την καταβολή του Κ.Ε.Σ., καθώς και τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης της επίτευξης
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως κύρια αρµοδιότητά τους την επίτευξη δηµοσιονοµικών στόχων, την είσπραξη
εσόδων του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΟΚΑ, καθώς και τον
προγραµµατισµό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών καταβάλλεται,
αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών Στόχων. Το
κίνητρο έχει τη µορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού
µισθού κατά το έτος που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων µε βάση το κατά τα ανωτέρω
σύστηµα αξιολόγησης. Το Κίνητρο Επίτευξης Δηµοσιονοµικών
Στόχων καταβάλλεται αντί του Κ.Ε.Σ. και στους υπαλλήλους ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες που έχουν
ως κύρια αρµοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών
και λειτουργιών της Δηµόσιας Διοίκησης.
Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15%
του βασικού τους µισθού.
Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού µισθολογικού κόστους
του, κατά το προηγούµενο έτος.
Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 10%, το
Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών µονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης µε βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές
µονάδες µε τα χαµηλότερα ποσοστά.
Οι υπηρεσιακές µονάδες του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Εάν η εκτιµώµενη δαπάνη για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ.
υπερβαίνει το ποσό του προηγούµενου εδαφίου, το Κ.Ε.Δ.Σ. καταβάλλεται µειωµένο αναλογικά κατά το ποσοστό της υπέρβασης.
Άρθρο 20
Υπερωριακή εργασία
1. Η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την
ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής
εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο µηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συµπλή-
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ρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση
εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών
δεν µπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση
το µήνα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αµοιβής στους προϊσταµένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10
του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) και της παραγράφου 7
του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) προκειµένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, αντίστοιχα.
Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας, που πραγµατοποιούνται το τελευταίο δίµηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
του επόµενου έτους, µε την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του οικονοµικού
έτους κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωµή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή µόνο µε
απόφασή του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του διατάκτη, µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
2. Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενη απόφαση δεν µπορεί να έχει
αναδροµική ισχύ πέραν του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά µήνα το
ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραµµένων πιστώσεων.
3. Η ωριαία αµοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως
εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι την
22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που παρέχεται
από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες πέραν της υποχρεωτικής:
αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο
αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών που παρέχεται
για τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας,
ίση µε το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωροµισθίου.
ε) Για εργασία νυκτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και λοιπών
εξαιρέσιµων ηµερών, που παρέχεται για τη συµπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, ίση µε το εξήντα τοις
εκατό (60%) του ωροµισθίου.
στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει
νόµου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ηµέρες
του µήνα, η ωριαία αµοιβή των προηγούµενων περιπτώσεων β’,
γ’, δ’ και ε’ προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
4. Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό
(1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για
υπαλλήλους αποσπασµένους σε υπηρεσίες του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε βάση το µισθολογικό κλιµάκιο
που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και µε
τα τυπικά τους προσόντα.
5. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής
(επιµίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10)
ευρώ.
6. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση
υπερωριακής απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δεν εµ-
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πίπτουν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.
2362/1995 (Α’ 247).
7. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), καθώς και αυτών της παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α’40).
Οµοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του
άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α’48) και της παρ. 2 του άρθρου 16
του ν. 3205/2003 (Α’297) µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3
και 4 του παρόντος άρθρου. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής,
Κυριακών, πέραν του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρεσίµων ηµερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, καθώς και του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης αρµοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού, κατ’εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων
1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά
όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.) του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και
συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ’
εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα
(50) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις
ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995
(Α’247).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας
του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα
στοιχεία του προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία
τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και µπορεί να
καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα, µεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόσια
(300) ευρώ για τα µέλη και τους γραµµατείς. Στους εισηγητές
που εκ του νόµου προβλέπεται η συµµετοχή τους, καταβάλλεται
αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για µέχρι πενήντα
(50) συνεδριάσεις το έτος.
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το
µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η
αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
να καθορισθεί αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούµενο
πρόγραµµα κ.λπ., ανάλογα µε τις κατά περίπτωση προκύπτουσες
ανάγκες. Το συνολικό µηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης
απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών οργάνων.
4. Το σύνολο των πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών ή απολαβών
των λειτουργών, υπαλλήλων και µισθωτών του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α. και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου από συµµετοχή σε µόνιµα ή προσωρινά συλλογικά όρ-
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γανα των υπηρεσιών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της
οργανικής τους θέσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογίας
των επιδοµάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως αµοιβές
υπολογίζονται κατά το µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης
εργασίας.
5. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που
αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και την έκδοση των αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις
εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, µη τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου
4.
6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εµπίπτουν και οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
Άρθρο 22
Επέκταση διατάξεων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι
αποδοχές για τους δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής
στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθµιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, οι αποδοχές
του επιστηµονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και κάθε αναγκαίο θέµα.
4. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός διαστήµατος ενός µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή.
5. Οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Μέχρι την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί τον τελευταίο
µήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 23
Περικοπή αποδοχών
Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες.
Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υπαλλήλων, λειτουργών και ενστόλων του Δηµοσίου που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποδίδονται στους οικείους
προϋπολογισµούς από τους οποίους εκταµιεύτηκαν.
Άρθρο 24
Τρίµηνες αποδοχές
Για τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών των υπαλλήλων
του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. λαµβάνονται
υπόψη ο βασικός µισθός και η οικογενειακή παροχή.

Άρθρο 25
Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται
ή µετακινούνται
Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από την Υπηρεσία τους σε άλλη Υπηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και του
µισθολογικού τους κλιµακίου. Σε κάθε περίπτωση από 1.1.2012
η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων διενεργείται από
την υπηρεσία στην οποία έχουν τοποθετηθεί µε την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων, όπως του π.δ. 351/1991 (Α’121), όπως ισχύει
και του π.δ. 63/2005 (Α’98).
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις ειδικότερες
διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 590/1977 ή άλλες αντίστοιχες
διατάξεις για την ίδια κατηγορία νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου.
Άρθρο 26
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η
συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς
τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του
(ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
Άρθρο 27
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),
µετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση «ή σύνταξη».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εµπίπτουν ρητά στις διατάξεις του.
3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3833/2010 (Α’ 40), όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 49 του ν. 3871/2010 (Α’ 141), αντικαθίστανται ως
εξής:
«Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάµενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των εξήντα (60)
ηµερών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες
και τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η
υπέρβαση, καθώς και ο αριθµός ηµερών αυτής, ο οποίος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ηµέρες.»
Άρθρο 28
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις
του Δεύτερου Κεφαλαίου.
Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής
του υπηρετούντος προσωπικού
1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθµούς της
κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο
προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθµολογική ή τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής:
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α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ’,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε’,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ’,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία
(23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Γ’,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Β’.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ’,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε’,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ’,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Γ’,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Β’.
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ’,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε’,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό Δ’,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό Γ’.
Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό
δίπλωµα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 6 του παρόντος νόµου, καθώς και για τους αποφοίτους
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι
(6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο εδάφιο δεύτερο
της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη.
Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
και Διεύθυνσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
κατόπιν επιλογής από το αρµόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούµενο χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 7 του παρόντος, κατατάσσονται στο
Βαθµό Α’.
2. Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται:
- ο χρόνος της διαθεσιµότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον
προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος
το δικαίωµα για προαγωγή,
- χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµενου προς
προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού.
3. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της δεκαετίας
χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, µε την επιφύλαξη ότι ο υπολογισµός αυτός δεν έχει ως συ-
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νέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθµό χαµηλότερο από
αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέµενε σε χαµηλότερη κατηγορία.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των
τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθµούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε προσθήκη πλασµατικού χρόνου για την τελική κατάταξή τους, τρία (3) έτη.
5. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του
βαθµού στον οποίο κατατάσσονται µε βάση τα προαναφερόµενα, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την επιλογή νέων προϊσταµένων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου
για τη συµµετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης
απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριµένου βαθµού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθµού που κατατάσσονται, µέχρι τη λήξη της
θητείας τους.
6. Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου
στο άρθρο 7 του παρόντος συστήµατος αξιολόγησης, οι κρίσεις
για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και για µονιµοποίηση των
δόκιµων υπαλλήλων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου γίνονται από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε
τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Για τις ως άνω προαγωγές ή
µονιµοποιήσεις εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου ποσοστώσεις.
7. Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο
άρθρο 7 του παρόντος νόµου συστήµατος αξιολόγησης, ισχύουν
οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόµου µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης.
Οι υπάλληλοι που, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση
προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις του άρθρου
10 του παρόντος, διατηρούν το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστηµα
δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάσσονται µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατατάσσονται ως εξής: α) στο βαθµό
Γ’ εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος, β) στο βαθµό Β’, εφόσον
επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Διεύθυνσης και
γ) στο βαθµό Α’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 29
Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια
του Υπηρετούντος Προσωπικού
1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, λαµβάνουν το
βασικό µισθό του βαθµού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογικά
κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω
µισθολογική ένταξη, η µισθολογική εξέλιξη πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσµετράται τυχόν
πλεονάζων χρόνος.
2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές µηνιαίες αποδοχές µεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον
τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούµενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:
α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση είναι µέχρι του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα µε την έναρξη εφαρ-
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µογής του νέου µισθολογίου.
β) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των πενήντα (50) ευρώ
και µέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο ετών.
γ) Εφόσον η αύξηση είναι µεγαλύτερη των εκατό (100) ευρώ,
καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών ετών.
Εφόσον προκύπτει µείωση η οποία είναι µεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάµβαναν οι δικαιούχοι κατά
τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου, η συνολική µείωση κατανέµεται ως εξής:
α) 25% µείωση επί των αποδοχών που ελάµβαναν οι δικαιούχοι
κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου µε την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου,
β) η υπερβάλλουσα µείωση ισόποσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος
Κεφαλαίου µε βάση διατάξεις άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του
Δηµοσίου, στις οποίες δεν ανήκουν οργανικά, δεν επιτρέπεται.
4. Τα θέµατα του Κεφαλαίου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο
συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 30
Λοιπές παροχές, επιδόµατα,
αµοιβές και αποζηµιώσεις
1. Πέραν των επιδοµάτων και παροχών του παρόντος Κεφαλαίου, όλα τα λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που
καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου, µέχρι την έναρξη της ισχύος του, µε
οποιαδήποτε ονοµασία, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων
κίνησης, εφόσον τα έξοδα αυτά προβλέπεται µε τις ισχύουσες
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις να καταβάλλονται ανεξαρτήτως της µετακίνησης του υπαλλήλου, καταργούνται
εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνονται τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
20 του ν. 2606/1998 (Α’89), των άρθρων 34 και 34α του ν.
2682/1999 (Α’16), της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν.
2266/1994 (Α’218) και της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν.
3528/2007 (Α’26), καθώς και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής
και το ειδικό επιµίσθιο που καταβάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να
προβλέπεται, προκειµένου για υπαλλήλους που εµπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και είναι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον
µετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, η καταβολή εξόδων µετακίνησης και διαµονής σε συνοδό της επιλογής
του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του παρόντος νόµου, το επίδοµα Αποµακρυσµένων –Παραµεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις αποµακρυσµένες – παραµεθόριες περιοχές, καθώς και
στις προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α’, όπως αυτές έχουν
καθορισθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις κατά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 31
Αναλογικές ρυθµίσεις για νοµικά πρόσωπα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. α) Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της

επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής
τους, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών Εγγείων βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και
των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανώνυµων
εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.
3899/2010 (Α’ 212), µε εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 3864/2010 (Α’
119) και του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), εφαρµόζεται
ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβών προσωπικού
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Το καλλιτεχνικό προσωπικό των φορέων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόµου δεν υπάγεται στις
ρυθµίσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το ανώτατο όριο µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβής προσωπικού εφαρµόζεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’
του ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) το Δηµόσιο ή τα
νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του
ν. 3429/2005 διορίζουν ως µέτοχοι µόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συµβουλίου, ββ) το Δηµόσιο είναι πλειοψηφών µέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται
από τον µέτοχο της µειοψηφίας.
2. Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών του
διοικητή ή διευθύνοντος συµβούλου των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
3. Για τους εργαζόµενους στους φορείς της υποπαραγράφου
1α µε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, το ανώτατο όριο των µηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται µε το αντίστοιχο
ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου για τους υπαλλήλους µε αντίστοιχη σχέση
εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στο
Δηµόσιο.
Για τα διευθυντικά στελέχη των ως άνω φορέων που εργάζονται σε θέσεις ευθύνης, αντίστοιχες των θέσεων Τµηµατάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή του παρόντος Κεφαλαίου, το
ανώτατο όριο µηνιαίων τακτικών αποδοχών ισούται µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους κατέχοντες θέση
Τµηµατάρχη, Διευθυντή ή Γενικού Διευθυντή στο Δηµόσιο.
4. Το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να υπερβαίνει
τα χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ το µήνα.
5. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις εταιρείες της
υποπαραγράφου 1β, το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης
φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του µέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της
επιχείρησης, του οργανισµού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε
διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009.
Αν µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου προκύπτει
µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, εξαιρουµένων των εργοδοτικών εισφορών, µικρότερο των χιλίων εννιακοσίων (1.900)
ευρώ κατά µήνα, ισχύει ως όριο το όριο των χιλίων εννιακοσίων
(1.900) ευρώ κατά µήνα.
6. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται µε το πέρας εκάστου τριµήνου και εντός είκοσι ηµερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραµµατεία ΔΕΚΟ αναλυτικά
ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισµών. Σε περίπτωση που προκύπτει υπέρβαση των περιορισµών αυτών οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόµενο
τρίµηνο ώστε αφ’ ενός να συµµορφωθούν στα επιβαλλόµενα
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όρια και αφ’ ετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προηγούµενου τριµήνου. Σε περίπτωση επιχορήγησης του φορέα
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, και εάν διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του οργανισµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διακόπτεται
αυτοδικαίως η επιχορήγησή του.
Η εκ µέρους των οργάνων διοίκησης των φορέων της παραγράφου 1 παράλειψη αποκατάστασης των υπερβάσεων των
ορίων αποδοχών που ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του Δηµοσίου για την
αποκατάσταση της οποίας τα όργανα διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον φορέα της παραγράφου 1.
7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 εφαρµόζονται αναλογικά και στους εργαζόµενους
των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, εφόσον προκύπτει µείωση των συνολικών
µηνιαίων αποδοχών τους µεγαλύτερη από το ποσοστό που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
8. Το µέσο κατά κεφαλή κόστος αποδοχών των φορέων της
παραγράφου 1, όπως καθορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια
εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης
εργασίας ή συµφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες
αµοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους.
Άρθρο 32
Κατάργηση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα
του παρόντος Κεφαλαίου και έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος
που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Όπου σε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών
πράξεων, γίνεται παραποµπή σε διατάξεις που καταργούνται
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο νοείται ως παραποµπή στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου που ρυθµίζουν το αντίστοιχο
θέµα.
Επιδόµατα ή παροχές που προβλέπονται από τις καταργούµενες διατάξεις και τα οποία, κατά παραποµπή άλλων διατάξεων,
χορηγούνται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους, που δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
εξακολουθούν να καταβάλλονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι παραπεµπόµενες διατάξεις µε εξαίρεση
την οικογενειακή παροχή, η οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, επιτρέπεται η προσαρµογή διατάξεων προς τις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της µεταβολής του
βαθµολογικού συστήµατος και τα σχετικά θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η ισχύς των προεδρικών διαταγµάτων µπορεί να ανατρέχει στην έναρξη της
ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι αποδοχές των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς οι υπάλληλοι των
οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόµου αυτού, προσαρµόζονται
κατά τρόπο αντίστοιχο προς αυτές των υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας µε ανάλογη προσαρµογή των όρων της συλλογικής σύµβασης εργασίας που
υπάγονται.
Οι αποδοχές δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 31 του νόµου αυτού, προσαρµόζονται
κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν που ισχύει για τους εργαζόµε-
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νους του αντίστοιχου φορέα προσαρµοζοµένων αναλόγως των
όρων της συλλογικής σύµβασης εργασίας που υπάγονται.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιογράφοι της παραγράφου αυτής
υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει την
1.11.2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Άρθρο 33
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων
και προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα
1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, καταργούνται µε την επιφύλαξη
των διατάξεων των επόµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής
πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθµίδας εκπαίδευσης,
στ) του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων µε αυτόν
βαθµολογικά και µισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της
Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των θέσεων που
προβλέπονται από τον οικείο οργανισµό, ο αριθµός των θέσεων
που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο,
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται µε την κοινή απόφαση του επόµενου
εδαφίου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου προσδιορίζονται κατ’ αριθµό, κλάδο
και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα
ανωτέρω.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε µε το ν.
3528/2007 (Α’26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ.
19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α’115), το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε
µε το ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4018/ 2011, (Α’ 215) και το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2812/2000 (Α’ 64), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την
παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 3900/2010 (Α’ 213), καταργούνται.
Υπάλληλοι που παρέµειναν στην υπηρεσία δυνάµει των διατάξεων που καταργούνται µε το προηγούµενο εδάφιο, και υπηρετούν, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
155 του Υ.Κ. και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,
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µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
γ. Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους µε
τη συµπλήρωση κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του
πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η
συµπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν µέχρι την 31.12.2013.
2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων,
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται
αυτοδικαίως σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β
και 1γ, καταργούνται αυτοδικαίως µε την παρέλευση ενός µηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι υπάλληλοι που
υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόµενα
στην υποπαράγραφο 1γ τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα) από
την κατάργηση της θέσης και µέχρι τη συµπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας
και του πεντηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1γ.
3. Κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας
λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κυρίων ή παρεποµένων.
4. Στον υπάλληλο που τίθεται σε κατάσταση προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, καταβάλλεται αποκλειστικά το 60% του
βασικού µισθού που ελάµβανε κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αµοιβών, αποδοχών και επιδοµάτων.
Αν ο υπάλληλος συνάψει οποιασδήποτε µορφής εργασιακή
σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα κατά τη
διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, το καταβαλλόµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο ποσοστό βασικού
µισθού, περικόπτεται κατά το µέρος που οι πάσης φύσεως αποδοχές από την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδηµα
από το ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν τις αποδοχές που ελάµβανε κατά την είσοδό του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ο τρόπος υπολογισµού του εισοδήµατος σε µηνιαία
βάση από την τυχόν άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, τα ειδικότερα ζητήµατα ασφάλισης, καταβολής των
εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
5. Ο χρόνος της διαθεσιµότητας λογίζεται συντάξιµος και προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική
και βαθµολογική εξέλιξη.
6. Ως πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρείται η
υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 155 του Υ.Κ., καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί για µισθολογική εξέλιξη, µε εξαίρεση την προϋπηρεσία
που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 1405/1983 (Α’ 180) για τους
υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στο Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. πριν την
1.1.1983.
7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της
υποπαραγράφου 1β και της υποπαραγράφου 1γ, καθώς και των
παραγράφων 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου:
α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, καθώς
και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1514/1985,
β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστηµονικό - παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των
φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β., καθώς και των ασφαλιστικών ταµείων,
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γ) οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου και των εξοµοιούµενων µε αυτόν µισθολογικά και βαθµολογικά κλάδων του
Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπάλληλοι του ίδιου Υπουργείου που
υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης,
δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εξοµοιούµενων προς αυτά
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α’ 163),
καθώς και των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο
13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών,
ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώµατος και το
προσωπικό της Ε.Υ.Π.,
ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατέχουν θέση προϊσταµένου ή αναπληρωτή οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως
τροποποιείται µε τις διατάξεις του εποµένου άρθρου,
θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το
οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α’151) και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
ι) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που
ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον
βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,
ια) υπάλληλος προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο
που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε
το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
8. Για την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου και για τη θέση
του σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό
Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου ή του
κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Με την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου ή τη θέση του
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2, καταργείται η θέση του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκε ο υπάλληλος που απολύθηκε ή τέθηκε σε
διαθεσιµότητα και αποµειώνεται αντίστοιχα ο προβλεπόµενος
αριθµός οργανικών θέσεων στους οικείους οργανισµούς. Για την
κατάργηση των ως άνω θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
ανά φορέα, από τον Γενικό Γραµµατέα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται τα
στοιχεία των διαπιστωτικών πράξεων που προβλέπεται να εκδίδονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τρόπος διαπίστωσης των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα
σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από υπαλλήλους που εντάσσονται
στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και µπορεί να οργανώνονται προγράµµατα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδότηση από
αυτό και άλλων συναφών δανείων που έχουν λάβει υπάλληλοι
που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα από
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
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12. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων επιπέδου
Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που κενώνονται κατ’
εφαρµογή του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’
26) και του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51), η τοποθέτηση των Προϊσταµένων διενεργείται µε µόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι που
τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυτές τις οργανικές µονάδες
πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για
τη θέση που καταλαµβάνουν.
Άρθρο 34
Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
και εργασιακή εφεδρεία
1. Η παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ, µε βάση
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα,
εµπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές
γνώσεις κ.λπ.). Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:
αα) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του µε την ίδια
σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1
του ν. 3812/2009 (Α’ 234), εφόσον υπάρχουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά
στοιχεία του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
ββ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά προτεραιότητα σε
ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισµένου χρόνου σε
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα,
γγ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση, σύµφωνα µε το ν.
3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η τυχόν επιλογή για απασχόληση
επιφέρει διακοπή της καταβολής των αποδοχών της εργασιακής
εφεδρείας.
β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόµενος:
αα) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία
της παρούσας παραγράφου,
ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον
βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
(ν.2238/1994, Α’151) και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµα
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,
δδ) που είναι προστάτης µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο
που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε
το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
γ) Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας συνεχίζει να λαµβάνει για χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις
µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες µε το 60% του βασικού µισθού που
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ελάµβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας.
δ) Για το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια
σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη, υπολογιζόµενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάµβανε ο εργαζόµενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές, καθώς και η τυχόν
οφειλόµενη αποζηµίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον
Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί κατ’ εξαίρεση του
προηγούµενου εδαφίου να καθορίζεται διαφορετικός φορέας
καταβολής των αποδοχών ή και των εισφορών του προηγούµενου εδαφίου και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ε) Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως
προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννοµη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο γ’, συµψηφίζονται
µε την αποζηµίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη
λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.
στ) Αν ο εργαζόµενος συνάψει οποιασδήποτε µορφής εργασιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα κατά
τη διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας, το καταβαλλόµενο σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο ποσοστό βασικού µισθού, περικόπτεται κατά το µέρος που οι πάσης φύσεως αποδοχές από
την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδηµα από το
ελευθέριο επάγγελµα ή επιτήδευµα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν
τις αποδοχές που ελάµβανε κατά την είσοδο του στην εργασιακή
εφεδρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ο τρόπος υπολογισµού του εισοδήµατος σε µηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση
ελευθερίου επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, τα ειδικότερα ζητήµατα ασφάλισης, καταβολής των εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας των εισφορών και κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θέσεις εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού και τις επιχειρήσεις τους, στα
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού
σκοπού ή εποπτείας ή διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας
της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και στις
δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
όµοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α’ 212).
Εξαιρούνται οι κενές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
γ) καλλιτεχνικού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής.
3. Η σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
των εργαζοµένων στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου
µε εξαίρεση το καλλιτεχνικό προσωπικό της περίπτωσης γ’ της
προηγούµενης παραγράφου, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό
και παραϊατρικό προσωπικό των δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας του ΕΚΑΒ και των
ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και τους ερευνητές και ειδικούς
λειτουργικούς επιστήµονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
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1514/1985, λύεται αυτοδικαίως εκ του νόµου, όταν συντρέξουν
στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη
πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωµα αυτό αποκτάται σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι και την 31.12.2013.
4. Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται
αυτοδικαίως, µε την παρέλευση ενός µηνός από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι
την κατά την προηγούµενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους.
5. α) Οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/ 2011(Α’ 180), εντάσσονται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στην εργασιακή
εφεδρεία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.
3986/2011.
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011 καταργείται.
γ) η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4002/2011 καταργείται.
6. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται ή λύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66
του ν. 4002/2011 εντάσσονται από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, εφόσον µέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις µεταφοράς προσωπικού από τα αρµόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις.
7. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων υποδοχής
των νοµικών προσώπων της προηγούµενης παραγράφου, που
εκδίδεται το αργότερο µέχρι 31.12.2011, προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών
ΥΕ και ΔΕ, σε αριθµό ίσο µε το προσωπικό των κατηγοριών
αυτών που µεταφέρθηκε και εντάχθηκε στον φορέα υποδοχής,
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64, και
66 του ν. 4002/2011, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως η παράγραφος τροποποιείται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Αν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία δεν έχει
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών
αυτών (ΥΕ και ΔΕ) του φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον
και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Κριτήριο ένταξης στην
εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζοµένου στον φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσοµένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την
ολιγότερη προϋπηρεσία.
8. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους της παραγράφου 4, και τους δώδεκα (12)
µήνες, προκειµένου για εργαζόµενους των παραγράφων 5, 6 και
7.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας
ή συµφωνίας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα
σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.) που έχουν ληφθεί από εργαζόµενους που εντάσσονται
στην εργασιακή εφεδρεία, µπορεί να διευρύνεται ο κύκλος δικαιούχων για τη λήψη δανείων από το Τ.Π.Δ. µε την ένταξη εργαζοµένων που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία και να
οργανώνονται προγράµµατα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηµατοδότηση από αυτό και άλλων συναφών δανείων που έχουν λάβει ερ-
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γαζόµενοι που εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από άλλα
πιστωτικά ιδρύµατα.
11. Με προγραµµατική σύµβαση που συνάπτει το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών µε την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη
διευκόλυνση της εξυπηρέτησης και αποπληρωµής δανείων που
έχουν λάβει πρόσωπα που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα του προηγουµένου άρθρου ή στην εργασιακή
εφεδρεία του παρόντος άρθρου, καθώς και στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόµου, ανάλογα µε το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και την περιουσιακή
κατάσταση καθενός από αυτά.
Άρθρο 35
Αναδιοργάνωση Δηµοσίων Υπηρεσιών
Ανακατανοµή οργανικών θέσεων
1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται δια του παρόντος Επιτροπή
Αναδιοργάνωσης Δηµοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από
τον Γενικό Γραµµατέα, τους Γενικούς Γραµµατείς των Γενικών
Γραµµατειών και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης
του Υπουργείου. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της υφιστάµενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου Υπουργείου και
των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο εντοπισµός υπηρεσιακών µονάδων που έχουν προδήλως
περιορισµένο αντικείµενο αρµοδιοτήτων ή στις οποίες υπηρετεί
προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση µε τις ασκούµενες
από την υπηρεσιακή µονάδα αρµοδιότητες και η ανακατανοµή
των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές µονάδες του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων διενεργείται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας Επιτροπής Αναδιοργάνωσης µέχρι την 31.12.2011, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση ανακατανοµής
προσδιορίζονται κατά κλάδο και κατά κατηγορία οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού.
3. Οι θέσεις που πλεονάζουν µεταφέρονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών και των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, στα Υπουργεία ή και Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία ελλείπουν αναγκαίες οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε την εισήγηση
της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εάν δεν ελλείπουν, καταργούνται.
4. Από 1.1.2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης
των οργανικών µονάδων και του προσωπικού των φορέων του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ειδικότερα
οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η
διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια µε τη συνδροµή και εξωτερικών συµβούλων και
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31.12.2012. Η αξιολόγηση του
προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει ως
αρµοδιότητα ιδίως να παρακολουθεί και να προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις, µε σκοπό την αξιολόγηση σύµφωνα µε τις αρχές
της αξιοκρατίας και της αντικειµενικότητας. Βάσει του αποτελέσµατος της αξιολόγησης και το αργότερο µέχρι 31.12.2013, ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών,
συντάσσονται νέα οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές
µονάδες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετακινείται ή µετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής επιτρέπεται η µετάθεση ή µετάταξη υπαλλήλου, περιλαµβανοµένων των µετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του
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Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση
στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που µετατάσσεται ή µετατίθεται, µε ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχει ο
υπάλληλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 36
1. Προκειµένου περί του προσωπικού που προσλαµβάνεται σε
εκτέλεση της πράξης «Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007–2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσσεται και ελέγχεται από Διαχειριστική Αρχή του Δηµοσίου, το ΑΣΕΠ ασκεί την
εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συµµετεχόντων/ωφελουµένων από τους Δικαιούχους των ανωτέρω προγραµµάτων, ιδίως ως προς την έγκριση της πρόσκλησης –
ενηµέρωσης προς τους δυνητικά ωφελούµενους (ανακοίνωση
πρόσληψης), τον έλεγχο της νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι Δικαιούχοι, καθώς και την εξέταση των
ενστάσεων που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες κατά των ανωτέρω πινάκων.
2. Για την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητας δύνανται να εφαρµόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει. Τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής, καθώς και ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων, όπως
ορίζονται στην οικεία Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς
τους Δικαιούχους, εξειδικεύονται µε την ανακοίνωση πρόσληψης.
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται,
κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις
της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την
κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται
τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε
αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το
σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύστασή της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµατα που αφορούν
την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρµόζεται η περίπτωση
γγ’ του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1264/1982 (Α’ 79).»
2. Η παράγραφος 5Α, που προστέθηκε στο άρθρο 3 του
ν.1876/1990, µε τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3899/2010 (Α’
212), καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας
έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους,
καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου
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αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη
συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου,
από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της
συλλογικής σύµβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί
στην επιχείρησή του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται µεταξύ της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου
Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της
ένωσης προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής της πράξης.»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση
εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής µε κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει
όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από
τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συµβάσεων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.»
6. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 11 του ν.1876/1990 αναστέλλεται όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Την επέκταση µπορεί να ζητήσει και αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων ή των εργοδοτών µε αίτησή
της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 787 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:
«Η συζήτηση της αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα
(10) ηµερών, το δε δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά αµέσως και
δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Η απόφασή του δηµοσιεύεται
σε δηµόσια συνεδρίαση µετά το πέρας της ακροαµατικής διαδικασίας ή το αργότερο εντός 48 ωρών.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 38
Υπολογισµός και καταβολή φόρου
Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α’
151), καταργούνται.
2. Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου
1. Το δηλωθέν εισόδηµα πραγµατικό ή αυτό που προκύπτει µε
βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:
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Κλιµάκιο
Φορολογικός Φόρος
Σύνολο
Σύνολο
Εισοδήµατος Συντελεστής Κλιµακίου Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ)
%
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
5.000
0
0
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18
720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Άνω των
100.000
45
Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,
ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000)
ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδηµα, πραγµατικό ή αυτό που
προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για
τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους
εισόδηµα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό
του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά
την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των
εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενος προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για
δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και
τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα, φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα
πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς
την προσκόµιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που
αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο
άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και
τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε
είδους µεταφορικών µέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
ατοµικού εισοδήµατος του φορολογουµένου του δηλούµενου
και φορολογούµενου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και για
ποσό εισοδήµατος µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το
ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επιµερίζονται µεταξύ των
συζύγων ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής τους.
Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που
απαιτείται να προσκοµισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να γίνεται µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη και προαιρετική για τον
φορολογούµενο. Τα δεδοµένα που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η ηµεροµηνία και το ποσό της συναλλαγής.
Αρµόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων
είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το σύ-
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στηµα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί,
που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία
τους για την πραγµατοποίηση του ως άνω συστήµατος, καθώς
και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των
απαιτούµενων εφαρµογών και υποδοµών για τη λειτουργία του,
δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια
της επεξεργασίας των δεδοµένων, ε) η έναρξη εφαρµογής της
καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας
της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούµενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ
για κάθε επόµενο τέκνο που τον βαρύνουν.
Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό
του πρώτου κλιµακίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν
αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιµακίου και όποιου επόµενου απαιτείται.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδηµα ή αυτό που έχει είναι
µικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της
κλίµακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και µέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά
τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
3. Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας αυξάνεται µε
το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από τα
πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό. Δεν λαµβάνεται
υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία.
γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει µεταµόσχευση νεφρού, καθώς και
τα πρόσωπα που πάσχουν από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική
και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και κάνουν µεταγγίσεις αίµατος.
δ) Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι οποίοι µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή
αξιωµατικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή
νοσήµατος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεµική περίοδο,
βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α’ 286 ) και του
ν.δ. 330/1947 (Α’ 84).
ε) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου κατά την έννοια
του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαµβάνουν σύνταξη από
πολεµική αιτία. Με τα θύµατα πολέµου εξοµοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι
οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας
σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο.
στ) Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ως ανάπηροι ή
θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 1543/1985 (Α’ 73) και 1863/1985 (Α’ 204),
όπως τροποποιήθηκαν µε το ν.1976/1991 (Α’ 184).
4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της
παραγράφου 1 µειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
κάθε καταβαλλόµενης από τις παρακάτω δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του
φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
Το ποσό της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία,
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οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
ββ) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαµβάνονται και τα
έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη µέσα σε αυτά, καθώς και οι
δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
γγ) Οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο
ή κλινική ή στο σπίτι.
δδ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε
τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση
στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για
τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού.
εε) Τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι
άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον
το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους
δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσηµα, καθώς επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο των
τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερηµένων τέκνων του
φορολογούµενου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.
στστ) Ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι
οποίες λειτουργούν νόµιµα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα
ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των προσώπων που
αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή
ψυχική πάθηση µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό ή είναι
τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή,
εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό,
φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή
απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών.
Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο
7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα.
β) Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλεται ετησίως για
κύρια κατοικία του φορολογούµενου και της οικογένειάς του.
Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδοµα. Οµοίως, δεν δικαιούνται τη µείωση αυτή οι φορολογούµενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν
έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία µε επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε εκείνη της µισθωµένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νοµό µε τη µισθωµένη. Το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και όταν η πιο πάνω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούµενο και στη σύζυγό του
είτε στον φορολογούµενο και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν
είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.
Του ποσού του µισθώµατος που καταβάλλει ετησίως για τα
τέκνα του ο φορολογούµενος που µισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε
αναγνωρισµένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά
τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που µισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που
φοιτούν τα τέκνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη
κατοικία σε αυτή την πόλη. Η περιοχή των δήµων του κεντρικού,
του νότιου, του βόρειου, του δυτικού τοµέα και του Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται ως µια πόλη.
Η έκπτωση αναγνωρίζεται, µόνο όταν ο φορολογούµενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος τον αριθµό φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή. Αν
πρόκειται για εκµισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαµένουν
στην Ελλάδα, µπορεί να αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού
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µητρώου του πληρεξούσιου ή νόµιµου εκπροσώπου τους. Για
τους ανήλικους εκµισθωτές που δεν έχουν αριθµό φορολογικού
µητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου
που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου.
γ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων
µαθηµάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης
εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει
ετησίως ο φορολογούµενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή
για τον ίδιο. Στη δαπάνη της υποπερίπτωσης αυτής περιλαµβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου που καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, για κάθε τέκνο από
αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που δεν συνοικούν µαζί του.
Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β’ και γ’ επί της
οποίας υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό
των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για τον υπολογισµό των ποσών µείωσης του φόρου οι δαπάνες
των περιπτώσεων β’ και γ’ λαµβάνονται διακεκριµένως για τον
φορολογούµενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.
Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων β’ και γ’, η οποία
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το
φόρο, µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και
µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις,
όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.
δ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση
πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούµενο µε
υποθήκη ή προσηµείωση από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η
υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του
άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω
νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο µε αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, µε σκοπό την εξόφληση από τον
υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι του νέου
δανείου που αντιστοιχούν στο τµήµα αυτού που διατέθηκε για
την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για µείωση
του φόρου για το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου µέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου.
Για την αναγνώριση της µείωσης πρέπει στο δανειστικό συµβόλαιο του νοµικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο
ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου
και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.
ε) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση
πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και
η υποθήκη ή προσηµείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του
άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
στ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο για προκαταβολές που χορηγούνται
από τα Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α’
116), για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθηµατούχους
αυτών.
Κατά την εφαρµογή των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους
κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί
ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα
της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα
εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι
πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που
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βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., το ποσό της δαπάνης που µειώνει το φόρο περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στη µέχρι των
εκατόν είκοσι (120) τ.µ. επιφάνεια της κατοικίας.
ζ) Του ποσού των δεδουλευµένων τόκων που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο για δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούµενο από τράπεζες, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς
οργανισµούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση,
επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων,
καθώς και κτισµάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόµενες ως παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισµοί.
Το ποσοστό της µείωσης των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τµήµα του δανείου
ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Το ποσό της δαπάνης των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ δεν
πρέπει να έχει εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ’, ε’, στ’ και ζ’ εφαρµόζονται
για δεδουλευµένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και
µετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και
του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.
η) Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου,
της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, από γονείς που
βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν µαζί τους. Το ποσό της
δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για άγαµο και
τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ για οικογένεια. Το ποσό
αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση
και επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του
εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση.
θ) Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν
σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί
να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
ι) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο
λόγω δωρεάς στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς
ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας
και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία
της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα
κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία
που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.
ια) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά
και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ιβ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες
εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/ 1985 (Α’ 13) και
τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ιγ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού χαρα-
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κτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα
υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή
και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και
των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης,
φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης περίπτωσης καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από έλεγχο που διενεργείται
από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των περιπτώσεων
ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’ µε εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους
δωρεοδόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη
µόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα
λειτουργεί στην Ελλάδα.
Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει
να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου,
το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως,
την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή
χορηγού, κατά περίπτωση.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης
αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών των
περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’, στο οποίο υπολογίζεται η µείωση,
δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του
άρθρου 19.
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’ εφαρµόζονται
και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νοµικών
προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και
σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.
ιδ) Του ποσού της δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3661/2008
και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του και αφορούν:
αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης
ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
καθώς και για παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης και µόνωση σωληνώσεων.
ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης
καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση
φυσικού αερίου.
γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για
την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας.
δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης - θέρµανσης
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µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών.
εε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων / κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα,
παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώµα ή στέγη).
στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης
από αρµόδιο επιθεωρητή.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας
υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ.
ιε) Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό
των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισής του σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.
5. Για τον φορολογούµενο που αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί
για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που απέκτησε το
εισόδηµα αυτό στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των
Νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης,
Κιλκίς, Σερρών και Δράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή, το ποσό
του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της παραγράφου
1 µειώνεται κατά εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει
τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
6. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις της παραγράφου 3, των περιπτώσεων
α’, δ’, ε’, στ’, ζ’, ι’ ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 4 που
αφορούν την ίδια, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 και της
παραγράφου 5 που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο
γάµο, τα χωρίς γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το
δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από
τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που
προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισµα των µειώσεων της
παραγράφου 3 και των περιπτώσεων α’ έως και ιε’ της παραγράφου 4, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του
άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των
λοιπών προσώπων που συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν.
Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο
από το άθροισµα των µειώσεων της παραγράφου 3, των περιπτώσεων α’, β’, γ’, η’ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5
που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των µειώσεων των περιπτώσεων αυτών
ή η διαφορά που προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που
προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του
φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για
τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται.
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το
φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου.
7. Αν στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα
από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και
σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή
ενάµισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του πρώτου
εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια
κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα της
κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελµατική ή εµπορική µίσθωση.
8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το
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κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από την παροχή
υπηρεσιών σε εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους αξιωµατικούς και τρία τοις
εκατό (3%) για το κατώτερο πλήρωµα, στις αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερολογιακό έτος 2010 και επόµενα.
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται µε αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει µε βάση τις παραγράφους 1
έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από
την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στον προϊστάµενο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας.
9. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος
του εµπορικού ναυτικού, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά
αποκτούν εκτός από τις αµοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε
εµπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήµατα από τις κατηγορίες
Α’ έως Ζ’ του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που
αναλογεί µε βάση τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
αθροίζεται µε το ποσό του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα
άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου
που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα εισοδήµατα του υπόχρεου
επιµερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδηµά του,
µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα µε
τα ποσά των αµοιβών του, ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώµατος των εµπορικών πλοίων και των εισοδηµάτων του από τις
κατηγορίες Α’ έως Ζ’.
10. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που
υπόκειται σε φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος.
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το
οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδηµα που
προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί
για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του
φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδηµα
ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού,
µειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου αυτού και µερίζεται, ανάλογα µε τα δύο τµήµατα του εισοδήµατος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον
διαφορά επιστρέφεται.
Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή,
εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος έχει φορολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 µε εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.
11. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή
το υπόλοιπο που αποµένει µετά τις εκπτώσεις της προηγούµενης
παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για
τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο
του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα
από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη
βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο
του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν
το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την
αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι µέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά
λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργά-
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σιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα
από τη βεβαίωση του φόρου.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης
δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών
συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό
(1,5%).
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις
εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι
µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική
οφειλή και έτυχε παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην
προθεσµία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό (98,5%)
της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα
της φορολογικής αρχής.
12. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που
αντιστοιχεί στο πρώτο κλιµάκιο της φορολογικής κλίµακας της
παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει µε την
εφαρµογή του αναλογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρµόζεται για κατοίκους των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν
εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του
συνολικού εισοδήµατός τους.
13. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα
πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη µείωση του φόρου που ορίζεται
από το άρθρο αυτό. Επίσης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του
ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που
πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και µετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος η κλίµακα της
προηγούµενης παραγράφου έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1.1.2012 και µετά.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α’ 265), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 8α του άρθρου 36 του ν.3986/2011 (Α’
152) αντί της ηµεροχρονολογίας «30.9.2013» τίθεται
«15.10.2012».
5.α.Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β’της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’218) αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:
«β. σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει
φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., ολικώς τυφλό
ή παρουσιάζει βαριά κινητική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα
τοις εκατό (80%) και άνω.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
(Α’152) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που
παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 14 και της περίπτωσης γ’της παραγράφου 4 του άρθρου
45 του Κ.Φ.Ε..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 39
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για την έγκαιρη ανάπτυξη και απρόσκοπτη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων που είναι
αναγκαία για την υλοποίηση των έκτακτων δηµοσιονοµικών µέτρων και δράσεων κατ’ εφαρµογή των νόµων 3842/2010,
3845/2010, 3943/2011 και 3986/2011 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η µετάταξη υπαλλήλων από άλλο
φορέα του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική
θέση ή σε θέση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που
συνιστώνται αυτοδικαίως µε την απόφαση της µετάταξης.
Ο ανώτατος αριθµός των µετατασσόµενων υπαλλήλων ανέρχεται σε σαράντα (40).
Οι µετατασσόµενοι υπάλληλοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση που
απευθύνει ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών και στην οποία προσδιορίζονται τα
ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των µετατασσόµενων.
Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη.
2. α) Ως εξωτερικοί σύµβουλοι φορέων του δηµόσιου τοµέα
κατά τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου
8 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) θεωρούνται και όσοι λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και διορίζονται σε θέσεις προϊσταµένων, ειδικών
συµβούλων και ειδικών συνεργατών και άλλων µετακλητών υπαλλήλων προβλεπόµενες στο άρθρο 3 της Υ293/15.12.2010 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε
προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (Β’ 1985)
και στα άρθρα 28 έως 32, 55, 56 και 78, όπως ισχύουν, του π.δ.
63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους διορίστηκαν στις παραπάνω θέσεις µετά τις 5.10.2009, οι οποίοι
µπορούν να υποβάλουν, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τη δήλωση επιλογής που
προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του ν. 2592/1998.
β) Ως δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (Α’ 40) θεωρούνται, από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι.
3. α) H παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν
συντελεστεί µέσα σε ενάµισι έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισµού αυτής, από τη
δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρµόδια για την κήρυξη
της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει µέσα σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση.
Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Εφόσον οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες επιθυµούν τη διατήρηση της
απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της
ως άνω δεκαοκτάµηνης προθεσµίας, µπορούν να υποβάλλουν
αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την
απαλλοτριωτική απόφαση, µέσα σε προθεσµία ενός έτους από
την παρέλευση της προθεσµίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισµένης προσωρινής
ή οριστικής αποζηµίωσης. Αν το αίτηµα γίνει δεκτό από την αρχή
που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή
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της αποζηµίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισµός της αποζηµίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερηµερίας.
Οι διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και σε απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έχει επέλθει
αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάµηνης προθεσµίας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να υποβάλλουν αίτηση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης µέχρι τις
31.12.2012.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν.
2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την ανάκληση ή την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν επιτρέπεται, χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, η κήρυξη νέας
απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο σκοπό.»
γ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η συζήτηση για τον πρώτο καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης ακινήτου απορριφθεί από το αρµόδιο Δικαστήριο ως
απαράδεκτη επειδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα, η απαλλοτρίωση συντελείται µε την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζηµίωσης που έχει καθορισθεί δικαστικά για
άλλα οµοειδή ακίνητα που περιλαµβάνονται στην ίδια απαλλοτριωτική πράξη, εφόσον ο θιγόµενος ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετικό αίτηµα στην Αρχή που είναι αρµόδια για την κήρυξη της
απαλλοτρίωσης εντός δέκα ετών από την έκδοση της απόφασης
καθορισµού και έχει αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζηµίωσης.»
4. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του νόµου 281 της 24/27
Οκτωβρίου 1936 ή από άλλη ειδική ή γενική διάταξη έγκριση των
προϋπολογισµών, των τροποποιήσεων αυτών, των απολογισµών
και των ισολογισµών των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των ειδικών λογαριασµών, από τον Υπουργό Οικονοµικών, καταργείται. Της παρούσας διάταξης εξαιρούνται οι
φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
5. Στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους
και µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς
Γραµµατείς Δηµοσίων Υπηρεσιών και Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και στους αιρετούς των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού παρακρατείται ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες αποδοχές
τους (χορηγία, αποζηµίωση, µισθό, αντιµισθία), σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον πρώτο µήνα µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω ισχύουν και
για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Βουλής. Το ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης που παρακρατείται από τη Βουλή των
Ελλήνων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποδίδεται ως έσοδο στον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
Οι Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδίδουν, υπέρ Δηµοσίου, ποσό ίσο µε το µηνιαίο µισθό τους.
6. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/ 2010 (Α’
182) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα έσοδα και οι πόροι του νοµικού προσώπου που ορίζεται
στο άρθρο 4, µεταφέρονται και κατατίθενται υποχρεωτικά στο
δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε
απόδοση ίση µε αυτή της παρεχόµενης από το «Κοινό Κεφάλαιο
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό
Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.»
β) Στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του
Πράσινου Ταµείου κατ’ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8,
για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών
του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί
του συνόλου των διαθεσίµων του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιµα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό µε
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
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θρου 9 του ν. 3889/2010 προστίθενται οι λέξεις «, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του παρόντος νόµου.»
7. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β
του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’66) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 12β του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αντί των
λέξεων «και των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών» τίθενται οι λέξεις «και του Υπουργού Οικονοµικών».
β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν.
2362/1995, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12α του άρθρου 49
του ν. 3943/2011 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 12β του άρθρου
24 του ν. 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ειδικά στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του
Πολίτη, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2
και 3 ασκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο Γενικός Διευθυντής
Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης και στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61).»
8. Στο άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (Α’ 50) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ειδικά όταν πρόκειται για αρχεία που τελούν υπό την επεξεργασία του Υπουργείου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν τη µη εκπλήρωση
υποχρεώσεων σε σχέση µε φόρους, τέλη, δασµούς και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον το αρχείο πρόκειται να δηµοσιοποιηθεί
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και σε αυτό περιέχονται δεδοµένα για περισσότερα από χίλια (1.000) φυσικά πρόσωπα, η
ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων, κατά την παράγραφο 3, µπορεί να γίνεται µε δηµόσιες ανακοινώσεις κοινής
λήψης µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του διαδικτύου
στις οποίες καλούνται τα υποκείµενα των δεδοµένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός προθεσµίας που τάσσεται
µε την πρόσκληση η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
οκτώ (8) ηµερών από τη δηµόσια ανακοίνωση.»
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται στην
Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου µε
τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασµός Κοινωνικής Εξισορρόπησης» ο οποίος
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κατάθεση των ποσών που
εισπράττονται από την εκτέλεση του Εθνικού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής του άρθρου
1 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) κατά το µέρος που οι εισπράξεις υπερβαίνουν τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισµού για
έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από είσπραξη άµεσων ή
και έµµεσων φόρων.
Το προϊόν του λογαριασµού κατανέµεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών για τη χρηµατοδότηση µέτρων και δράσεων µε σκοπό την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικά
στρωµάτων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα τα ποσά που πιστώνονται στο Λογαριασµό Κοινωνικής Εξισορρόπησης, ο τρόπος κίνησης του λογαριασµού και εµφάνισής του στη δηµόσια
ληψοδοσία και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
10. α) Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ανάγκες στελέχωσης της
Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Παρακολούθησης της εφαρµογής
των Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής του Υπουργείου
Οικονοµικών για ανώτατο αριθµό δεκαπέντε (15) µετατασσόµενων υπαλλήλων, οι οποίοι µετατάσσονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών από άλλο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ..
β) Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) προστίθενται οι λέξεις, καθώς
και από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. που µετατάσσονται ή αποσπώνται στην Υπηρεσία.»
γ) Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 23 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4021/ 2011 (Α’ 218), αντί «µε
βαθµό α’» τίθεται µε «βαθµό 1».
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δ) Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4002/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η τοποθέτηση των προϊσταµένων των Τµηµάτων διενεργείται
µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι υπάλληλοι που
τοποθετούνται προϊστάµενοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση.»
11. Στο άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (Α’309) προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Αντίγραφα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στη Γ’ Μονάδα
της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, διαβιβάζονται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται τα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης του προηγούµενου εδαφίου.»
12. Δαπάνες που δηµιουργήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυµη
Εταιρεία» (ΟΣΚ ΑΕ), για πληρωµές σε πρόσωπα απασχολούµενα
στην άνω ανώνυµη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισµού
της και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζηµιώσεις κάθε είδους, επιδόµατα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης,
θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόµιµα.
Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείων
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 57/2007 (Α’59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να ορίζεται ότι το σύνολο
των κατ’ έτος εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης είναι δηµόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του π.δ.
57/2007. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορίζονται και πρόσθετα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να πληρούν
οι εισακτέοι δηµόσιοι υπάλληλοι.
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Α’102)
προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Με όµοιες αποφάσεις και µετά από σχετική αιτιολογηµένη
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του οικείου δήµου και η
ρύθµιση ζητηµάτων προσωπικού, εξοπλισµού και κάθε άλλου
σχετικού µε τη συγχώνευση θέµατος. Για τη συγχώνευση λαµβάνονται ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσµιακά, χωροταξικά και
εξοικονόµησης δαπάνης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται.
Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
(Δ.Υ.Π.) που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται µεταφέρεται
αυτοδίκαια µαζί µε τις θέσεις που κατέχει στο ΚΕΠ µε το οποίο
γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο
ΚΕΠ που συγχωνεύεται µεταφέρεται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης του οικείου δήµου, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε
στον οικείο δήµο. Οι ανάδοχοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου και
το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι συµβάσεις των οποίων είναι εγκεκριµένες από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώ-

νευση στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύµβασης.
Ο κάθε είδους εξοπλισµός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται περιέρχεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Η αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του οικείου δήµου µέσα σε ένα µήνα από την
έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά µε τη συγχώνευση ΚΕΠ προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισµού
που µεταφέρεται από το ΚΕΠ που συγχωνεύεται στο ΚΕΠ στο
οποίο γίνεται η συγχώνευση.
Οι εκκρεµείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται µεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου:
α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραµµατειακής εξυπηρέτησης του φορέα,
β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού ή κανονισµού ή οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης
µε αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
στα εκκρεµή αιτήµατα των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού
για τα οποία η σχετική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά
για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού, η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2012.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 234) καταργείται.
6. Το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Α’143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 209
Προσωπικό για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία
1. Για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία από
δήµους, συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διαρκούς ή διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα,
εβδοµάδα ή µήνα και έως 135 ηµέρες ετησίως, ανάλογα µε τις
ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ.
609/1985 (Α’170), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται, µε ειδική
αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας
κατασκευής του έργου.
2. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του προέδρου του συνδέσµου ή του προέδρου του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής
της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει.
3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, µετά από αίτηµα
του οικείου δηµάρχου ή προέδρου συνδέσµου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου προς την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2)
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήµος ή ο σύνδεσµος ή
το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, βάσει Κυλιόµενου
Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Το ΑΣΕΠ ενηµερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθηµερόν σχετικά
µε τους επιλεγόµενους ανά ειδικότητα, το φορέα πρόσληψης και
τη διάρκεια της απασχόλησης.
4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόµενους
Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας µε βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµένης
ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) την ηλικία, µε πρόβλεψη για αυξηµένη µοριοδότηση σε νέους
έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή
κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.
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5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και
ο χρόνος έκδοσης της δηµόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για
την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των ανέργων για πλήρωση των αιτούµενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράφου 1 για την εκτέλεση των
έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η µοριοδότηση καθενός
από τα κριτήρια της παραγράφου 4 για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων
από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. Η πρόσκληση για την κατάρτιση
Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από
τον ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο την εγκρίνει ή
την τροποποιεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου
σε αυτό.
6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους
εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς το
ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρισής τους
στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτοµέρειες για την υποβολή
και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.
8. Κάθε υποψήφιος µε την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς
την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και
αποδεικνύει, καθώς και µέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου
1 του παρόντος, κατά σειρά προτίµησης, στους οποίους επιθυµεί
να προσληφθεί.
9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήµου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήµο ως
πρώτη προτίµηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίµηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως
τρίτη προτίµηση.
10. Δικαίωµα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν µόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε
ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως
αυτός οριστικοποιείται µετά την εξέταση των ενστάσεων και
µόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την
πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως.
11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα µε την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα µε την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα
προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά
του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.
12. Το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει δειγµατοληπτικά τη νοµιµότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα
κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, µε απόφαση του αρµόδιου, κατά την
παράγραφο 2 του παρόντος, οργάνου, εφαρµοζοµένων των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.
13. Οι δαπάνες για τις αµοιβές του ανωτέρω προσωπικού και
οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις
διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις.
14. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως µόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύµβασής του, χωρίς
καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική
πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συµβάσεις
αντίστοιχες µε τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της
συµπληρώσεως των 135 ηµερών εντός του ίδιου ηµερολογιακού
έτους, ο άνεργος παραµένει µε τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής στον ισχύοντα Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να
απασχοληθεί σε έργο δήµου, συνδέσµου ή νοµικού προσώπου
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της αρχικής επιλογής του µέχρι τη συµπλήρωση των 135 ηµερών.
15. Τα αρµόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα
παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως
τα καταβαλλόµενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.
16. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συµβάσεων που συνάπτονται βάσει του
παρόντος ευθύνεται ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος του συνδέσµου
ή νοµικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και
τα ποσά που κατέβαλε παρανόµως.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, µέρος
ή το σύνολο της δαπάνης για την αµοιβή του προσωπικού που
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο,
είναι δυνατόν να καλύπτεται µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα ή µη προγράµµατα απασχόλησης, σύµφωνα µε τους
όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α’40) ή µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 69 του ν. 3996/2011 (Α’170) ο ΟΑΕΔ
µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µε τη διαδικασία του παρόντος. Η εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου µπορεί να γίνεται και συµπληρωµατικά.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.
3614/2007 (Α’ 267) αντικαθίσταται µε δύο εδάφια ως εξής:
«Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια
του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την
ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.»
8. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών αναγκών
στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και
Πρώτης Υποδοχής του ν. 3907/2011 (Α’ 7), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η µετάταξη υπαλλήλων από
άλλο φορέα του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στις ως άνω υπηρεσίες
προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν
δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που
µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση που
απευθύνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στην οποία
προσδιορίζονται τα ειδικότερα γενικά και ειδικά προσόντα, τα
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των µετατασσοµένων.
Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη.
Άρθρο 41
Λειτουργία και διαχείριση των κρατικών λαχείων
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. µπορούν να αναθέτουν µε σύµβαση παραχώρησης κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού
σε εταιρεία ειδικού σκοπού, το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας προβολής και εν γένει εκµετάλλευσης των λαχείων, που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κρατικών
Λαχείων του Υπουργείου Οικονοµικών και συγκεκριµένα του Στιγµιαίου Κρατικού Λαχείου του άρθρου 17 του ν. 1947/1991 (Α’ 70),
του Στεγαστικού Λαχείου του άρθρου 17 του ν. 1947/1991 (Α’
70), του Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως, µε βάση
τα οριζόµενα στον α.ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 (Α’ 165), του
Λαϊκού Λαχείου όπως ορίζεται στο ν. ΓΝΖ/1905 (Α’ 120) σε συνδυασµό µε την υπουργική απόφαση Μ14724/1941 (Β’ 114), του
Εθνικού Λαχείου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 339/1936 σε
συνδυασµό µε την ΕΔΚΛ 1419/1937 «Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λα-
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χείου» (Β’ 80) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) του
άρθρου 10 του ν. 2515/1997 (Α’ 154).
2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 εταιρεία ειδικού σκοπού
θα συστήνεται είτε: α) ευθύς εξαρχής από αυτούς που θα ανακηρυχθούν πλειοδότες του σχετικού διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού είτε β’ από το Δηµόσιο σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο εδάφιο β’, της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 3049/2002 (Α’ 212) ή κατά περίπτωση από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.. Στην ανωτέρω
υπό β’ περίπτωση µετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης µε
τη σύναψη σχετικής συµβάσεως, οι µετοχές της εταιρείας ειδικού σκοπού θα µεταβιβάζονται στους ιδιώτες που θα ανακηρυχθούν πλειοδότες της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Στην άνω σύµβαση παραχώρησης θα ρυθµίζονται, µεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα θέµατα: το τίµηµα για την παραχώρηση, ο
τρόπος καταβολής του τιµήµατος, τυχόν θέµατα αποζηµίωσης
και ευθύνη των µερών από τη σύµβαση, το δίκαιο που διέπει τη
σύµβαση και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών των µερών, η
διάρκεια της σύµβασης, οι όροι ανανέωσης ή και τροποποίησής
της, και οι λόγοι καταγγελίας, οι εν γένει όροι έκδοσης, λειτουργίας και διαχείρισης των λαχείων από τον παραχωρησιούχο,
όπως ενδεικτικά ο τρόπος καθορισµού της συχνότητας των κληρώσεων και η δυνατότητα έκδοσης λαχείων µε κέρδος σε είδος,
ο καθορισµός της τιµής πώλησης των λαχείων, οι όροι εµπορικής
επικοινωνίας του παραχωρησιούχου και των πωλητών των λαχείων, οι όροι προστασίας των καταναλωτών, η προστασία προσωπικών δεδοµένων, η οικονοµική διαχείριση των κερδών από
την εκµετάλλευση των λαχείων, οι όροι επιλογής των πωλητών
των λαχείων και ο καθορισµός της προµήθειάς τους, τα γεωγραφικά κριτήρια σηµείων πώλησης των λαχείων, οι όροι επιτήρησης
και ελέγχου του παραχωρησιούχου και των πωλητών των λαχείων από το Δηµόσιο αναφορικά µε θέµατα που ρυθµίζει η σύµβαση παραχώρησης και η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία ρύθµισης
της αγοράς τυχερών παιγνίων, όροι προστασίας των συµµετεχόντων στην κλήρωση των λαχείων και ο τρόπος καταβολής των
κερδών στους νικητές.
4. Καταργείται το π.δ. 245/1992 «Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο Κανονισµός λειτουργίας» (Α’ 135), όπως ισχύει.
5. Ως Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο ορίζεται το λαχείο, στο οποίο
το αποτέλεσµα προκαθορίζεται κατά την έκδοση του λαχείου και
αποκαλύπτεται από τον παίκτη - αγοραστή, χωρίς κλήρωση.
Άρθρο 42
1. Στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται νέοι
παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως εξής:
«6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι
αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας
ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος
στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου
χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού
ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε
εξαίρεση το εισόδηµα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις
έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η
παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται
µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή
της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε
άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Για την απόδοση
των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως
ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο
τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αµοιβών
αυτών σε ετήσιο εισόδηµα και γενικά ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων της παρού-

σας, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
7. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2012 µέχρι και
31.12.2014.
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 και των
περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων που επιβάλλεται και βεβαιώνεται στο οικονοµικό έτος
2011. Για τα οικονοµικά έτη 2012-2015 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 74 του ΚΦΕ και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα
υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους.
Στα ανωτέρω εκκαθαριστικά σηµειώµατα οικονοµικών ετών 20132015 εµφανίζονται και τα παρακρατούµενα ποσά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος αποτύπωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τη χρήση 2011
στο εκκαθαριστικό σηµείωµα και ο ειδικότερος τρόπος καταβολής αυτής.
9. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από
το φόρο της κλίµακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην
ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούµενα ποσά της
παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).»
3. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθενται νέοι
παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή
επάγγελµα και για το οικονοµικό έτος 2012 και επόµενα, το τέλος
επιτηδεύµατος βεβαιώνεται µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ
και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του
φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία για την επιβολή
και βεβαίωση του τέλους επιτηδεύµατος στα νοµικά πρόσωπα
του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ
για τα ανωτέρω έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.
9. Το τέλος επιτηδεύµατος του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το φόρο της κλίµακας
του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του ΚΦΕ.»
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ΚΦΕ καταργούνται. Η κατάργηση έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που
αποκτήθηκαν από την 1.1.2011 και µετά.
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 70Α του ΚΦΕ προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ, η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικά αρµόδια για διοικητική επίλυση της διαφοράς.»
6α. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέα
παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Εφόσον κρίνεται δηµοσιονοµικά σκόπιµη η συγκέντρωση
της στέγασης δηµόσιων υπηρεσιών προς εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη µισθώµατος κατά 50% τουλάχιστον µικρότερου του συνόλου των ήδη επί µέρους καταβαλλόµενων µισθωµάτων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας
παραγράφου, µετά από εισήγηση του κατά νόµον (άρθρο 3Β του
ν. 2362/ 1995, όπως ισχύει) Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και έγκριση του Υπουργών Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού:
α) Η κατά τόπον αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει πρόσκληση µε περιεχόµενο αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 του
παρόντος νόµου. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται περιληπτικά στο
δικτυακό τόπο των προς στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών ή της
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Προϊσταµένης ή Εποπτεύουσας Αρχής αυτών, διαφορετικά, σε
περίπτωση µη υπάρξεως δικτυακού τόπου, σε µία ηµερήσια αθηναϊκή εφηµερίδα, όταν η δηµοσίευση αφορά µίσθωση στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής ή σε µία τοπική
εφηµερίδα, όταν αφορά µίσθωση εκτός αυτής. Με την πρόσκληση ορίζονται τα σχετικά µε την υποβολή των προσφορών
και την εξέταση αυτών και των προσφερόµενων ακινήτων ως
προς την καταλληλότητα, τη θέση, την επιφάνεια, τις ειδικότερες
συνθήκες και το ύψος του µισθώµατος.
β) Οι προσφορές και τα προσφερόµενα ακίνητα, κατά τον
προσδιοριζόµενο µε την πρόσκληση χρόνο, εξετάζονται ενώπιον
τριµελούς επιτροπής που ορίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή ή
τον Προϊστάµενο των προς στέγαση υπηρεσιών, µεταξύ άλλων
και ως προς την αναγκαία προϋπόθεση της επιτεύξεως µισθώµατος συνολικά µέχρι το ήµισυ του ήδη καταβαλλόµενου για τη
στέγαση των ίδιων υπηρεσιών.
γ) Τα πρακτικά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών και
τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.»
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3130/2003 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ) εφόσον µεταστεγαστεί η στεγασµένη υπηρεσία για τους
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του
νόµου αυτού».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.
3130/2003, που φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μισθώσεις, οι συµβάσεις των οποίων λύονται πρόωρα, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19,
διέπονται από τον παρόντα νόµο ασχέτως του χρόνου σύναψής
τους.»
Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του”.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να εξουσιοδοτηθεί το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών όσον αφορά την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρεσχέθη η ζητηθείσα
εξουσιοδότηση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 20-10-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
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οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου, ως µια ενότητα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος µε επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής ορίζει για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Ζιώγα
Ιωάννη. Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βορίδης µε επιστολή του στον
Πρόεδρο της Βουλής αναφορικά µε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Σπυρίδων-Άδωνι Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή
του στον Πρόεδρο της Βουλής για τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Παιδείας ορίζει ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Αναστάσιο Κουράκη, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ορίζει το Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Φώφη Γεννηµατά έχει
ζητήσει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
νοµοσχέδιό µας, οι οποίες προέκυψαν από όλη την επεξεργασία
που έγινε στη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές. Θα ήθελα
µόνο να αναφερθώ στο άρθρο 5. Τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω
αµέσως, για να τα πάρουν οι Βουλευτές και να ενηµερωθούν.
Επειδή θεωρώ ότι έγινε αρκετή συζήτηση γύρω από το άρθρο
5 και καταγράφηκε η αγωνία των Βουλευτών από όλες τις πλευρές για το µεταβατικό στάδιο σε σχέση µε τα λύκεια, της Γερµανίας, θέλω να διαβάσω τη βελτίωση που γίνεται στο συγκεκριµένο άρθρο.
Άρθρο 5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5
αναδιατυπώνεται ως εξής: «α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, των οποίων φορείς είναι οι
ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2012-2013, από την έναρξη του
οποίου παύουν να δέχονται µαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε
τάξη. Ειδικά και µόνο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στα παραπάνω λύκεια µπορούν να εγγραφούν µαθητές οι οποίοι κατά
το σχολικό έτος 2011-2012 φοιτούν στην τρίτη τάξη γυµνασίων,
τα οποία έχουν ιδρυθεί ή αναγνωριστεί κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 695/1970 µε φορέα τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές
αρχές και βρίσκονται στην ίδια πόλη µε το λύκειο. Τα παραπάνω
λύκεια µέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους µπορεί να
ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά για να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Βούρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αν έχετε την
καλοσύνη θα µου πείτε πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ίσως χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος δεδοµένου ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρειάζεται
πιο ενδελεχή και εµπεριστατωµένη ανάλυση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα υπάρχει η σχετική
ανοχή του Προεδρείου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Με τον όρο «παιδεία», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εννοούµε
την απασχόληση µε το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την
ανατροφή, την εκπαίδευση και τη µόρφωση του παιδιού. Στη
φράση «εγκύκλια παιδεία» η λέξη παιδεία χρησιµοποιείται µε την
εξής σηµασία: ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται µε τη διδασκαλία και
συνεπώς να αποτελούν το αντικείµενο της παιδείας.
Σύµφωνα µε την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου «παιδεία» ορίζουµε τη µετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε
να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήµατος, το
πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί από την προηγούµενη
γενιά, έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα παλινδρόµησης σε
παλαιότερα στάδια.
Η λέξη «παιδεία» αναφέρεται στη νοητική και ψυχική καλλιέργεια ενός παιδιού, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της εκπαίδευσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε που σας
διακόπτω.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή υπάρχει ένα πρόβληµα στο σύστηµα, θα σας ειδοποιήσουµε πότε θα βάλετε τις κάρτες σας.
Προέκυψε µόλις τώρα ένα πρόβληµα στο σύστηµα.
Παρακαλώ συνεχίστε, κύριε Βούρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Εκτός από την παροχή γνώσεων η εκπαίδευση αποσκοπεί επίσης, στη µόρφωση του ανθρώπου καθώς
και στη διάπλαση του, δηλαδή στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του και στην ανάπτυξη του ήθους του. Οι έννοιες αυτές
αποδίδονται επίσης, µε τον όρο «αγωγή».
Ουσιαστική εκπαίδευση δεν µπορούµε να αποκτήσουµε αν δεν
τη θεµελιώσουµε στη δική µας, την πραγµατική ζωή του νέου Ελληνισµού και το εκφραστικό του όργανο που είναι η γλώσσα του
ελληνικού λαού.
«Τη γλώσσα µού έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αµµουδιές του Οµήρου… Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές του Οµήρου…», Οδυσσέας Ελύτης από το «Άξιον Εστί».
Και συνεχίζω µε διάφορες άλλες ρήσεις ή γραπτές δηλώσεις
ξένων, οι οποίοι έχουν καταγραφεί σαν υποστηρικτές της ελληνικής γλώσσας, ας πούµε του Βέντρις, µεγάλου Άγγλου επιστήµονα που αποκρυπτογράφησε τη γραµµική γραφή Β: «Η αρχαία
ελληνική γλώσσα ήτο και είναι η ανωτέρα όλων των παλαιοτέρων
και νεωτέρων γλωσσών». Ο Κίτο, ο Άγγλος καθηγητής πανεπιστηµίου είπε: «Όλοι οι κλάδοι της λογοτεχνίας και της επιστήµης
αρχίζουν µε τους Έλληνες. Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο καθαρή και η πιο πλούσια στον κόσµο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συγγνώµη για τη διακοπή.
Κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε τώρα να ξεκινήσετε να τοποθετείτε τις κάρτες σας.
Παρακαλώ, κύριε Βούρο, συνεχίστε και ζητώ και πάλι συγγνώµη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ο Χάιντεγκερ, µέγας φιλόσοφος, στην
«Εισαγωγή στη Μεταφυσική» γράφει για τους Έλληνες: «Υψίστη
προίκα τους είναι η γλώσσα τους, στην οποία η παρουσία ως τοιαύτη φτάνει στην εκκόλαψη και στην κάλυψη. Όποιος δεν µπορεί
να δει τη δωρεά ενός τέτοιου δώρου προς τον άνθρωπο και
όποιος δεν µπορεί να αντιληφθεί τον προορισµό ενός τέτοιου πεπρωµένου, καθόλου δεν θα αντιληφθεί το λόγο περί του προορισµού, όπως ο φυσικός τυφλός δεν µπορεί να αντιληφθεί τι είναι
το φώς και τι είναι το χρώµα».
Ο Σέλεϋ: «Η γλώσσα των Ελλήνων σε ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία και πιστότητα ξεπερνά κάθε άλλη». Ο Γκαίτε: «Άκουσα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες,
η ελληνική ξεχώρισε, άστρο λαµπερό µέσα στη νύχτα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυριότερος φορέας ενός πολιτισµού είναι η γλώσσα του. Ο Ελληνισµός της Διασποράς αποτελεί προς αυτήν την κατεύθυνση σηµαντικό πυλώνα
διατήρησης, ανάδειξης και δυναµικής διάχυσης των ιδιαίτερων
πολιτισµικών στοιχείων του και αυτό συµβαίνει µέσα στο πλαίσιο
των νέων συνθηκών, όπως αυτά διαµορφώνονται στις παγκοσµιοποιηµένες πλέον κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνιστώσες.
Ο Ελληνισµός της Διασποράς µέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες καλείται να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο, να προωθήσει και να διαφυλάξει εµπλουτίζοντας την ιδιαίτερη πολιτισµική
του οντότητα, διασυνδέοντας παράλληλα δυναµικά το τρίπολο:
χώρα προέλευσης-οµογένεια-χώρα παραµονής. Εξακτινώνεται
µέσω της πολιτιστικής του και όχι µόνο δράσης αναδεικνύοντας
τον αειθαλή ιστορικό του πλούτο.
Κατά συνέπεια, το ζήτηµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό είναι κοµβικό για την οργανωµένη παρουσία της
ελληνικής γλώσσας, της παιδείας και του πολιτισµού στο σύγχρονο κόσµο και την ανάδειξη της σύνδεσής τους µε το ανθρωπιστικό και δηµοκρατικό φρόνηµα των σύγχρονων κοινωνιών και
κρατών. Είναι επίσης, κοµβικό και αφορά άµεσα την υποστήριξη
των Ελλήνων της Διασποράς, τις διαδικασίες µόρφωσης και ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής και εγκατάστασης, έχοντας
στόχο τη διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσµού και
της επαφής τους µε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της.
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση αποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης
στο χώρο της εκπαίδευσης που επιχειρείται από το Υπουργείο
µε στόχο την άµεση σύνδεση των δαπανών µε την ποιότητα των
σπουδών και τη µεγίστη δυνατή αποδοτικότητα.
Επιχειρεί να εκσυγχρονίσει, να εξορθολογίσει και να ρυθµίσει
το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση δραστηριοτήτων
και πρωτοβουλιών στον τοµέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό, για τη διδασκαλία, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε πολίτες
της ελληνικής διασποράς και ολόκληρου του κόσµου.
Η µέχρι σήµερα πορεία της οργανωµένης παρέµβασης της ελληνικής πολιτείας στα παραπάνω πεδία στηρίχθηκε σ’ ένα θεσµικό δίπολο, αφ’ ενός στο νοµικό πλαίσιο της δεκαετίας του
1970, µε το ν.695/1970 και το ν.154/1973, που θέσπισε και οργάνωσε την ίδρυση και λειτουργία αµιγώς ελληνικών σχολείων στο
εξωτερικό και ιδίως στη Γερµανία, όπως και σχολείων που δεν
αναγνωρίζονταν ως τέτοια από τις χώρες υποδοχής και αφ’ ετέρου στις επιστηµονικές, πολιτιστικές διαπιστώσεις και παραδοχές της δεκαετίας του ’90, οπότε παρήχθη το συµπληρωµατικό
προς το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο µε το ν. 2413/1996, υπό το
πρίσµα του οποίου δόθηκε έµφαση στη διάχυτη ενίσχυση από
την Ελλάδα των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, καθώς
και φορέων της διασποράς µε πόρους, εκπαιδευτικό προσωπικό
και εκπαιδευτικό σχεδιασµό, µε στόχο να διαφυλαχθεί η πολιτιστική και γλωσσική κυρίως κληρονοµιά των µελών.
Σήµερα όµως η οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα οδηγούν την ελληνική πολιτεία σε νέα ιεράρχηση στόχων, που καλείται να συντονιστεί, αλλά και να παρέµβει, να
σχεδιάσει και να κατευθύνει τις νέες εξελίξεις.
Δεν µπορεί η σηµερινή οπτική µας να παραβλέψει τα εξής σοβαρά δεδοµένα. Παραδείγµατος χάριν: τη φυσιολογική εξάντληση της δυναµικής του προϋπάρχοντος θεσµικού πλαισίου που
ανάγεται στις παραπάνω δεκαετίες και στα τότε πολιτικά, επιστηµονικά, κοινωνικά και διεθνοπολιτικά δεδοµένα, την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα που διαµορφώνεται
σήµερα σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης και διαφοροποιεί ριζικά
µεταξύ άλλων τις σχέσεις των οµιλούµενων γλωσσών, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις µορφωτικές απαιτήσεις των σύγχρονων
κοινωνιών, την ύπαρξη Ελλήνων τέταρτης και πέµπτης γενιάς
στο εξωτερικό, που στην απόλυτη πλειοψηφία τους είναι πολίτες
ξένων χωρών µε οριστική και κυρίαρχη απόφαση εγκατάστασης
στις νέες πατρίδες, καθώς και τις ιδιαίτερες µορφωτικές τους
ανάγκες, όπως διαµορφώνονται στο πλαίσιο των κοινωνιών που
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ζουν. Όπως, επίσης, την επιτακτική ανάγκη επανασύνδεσης -στις
συνειδήσεις των πολιτών του κόσµου- της ελληνικής παιδείας και
του πολιτισµού µε το ανθρωπιστικό και δηµογραφικό περιεχόµενό τους.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την επιτακτική ανάγκη εκ
νέου απεύθυνσης της ελληνικής παιδείας και του πολιτισµού
στους πολίτες του κόσµου, µε όρους προώθησης της ειρηνικής
συµβίωσης και συνεργασίας ατόµων και οµάδων διαφορετικής
προέλευσης.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την ανάδειξη κατά την τελευταία δεκαετία πρωτοπόρων πολύγλωσσων εκπαιδευτικών µονάδων που ανήκουν στα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών,
όπως τα σχολεία τσάρτερ στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το πρότυπο πολύγλωσσο σχολείο του Βερολίνου, τα δίγλωσσα σχολεία της Αυστραλίας που επιτυγχάνουν υψηλότατες
εκπαιδευτικές, µορφωτικές και παιδαγωγικές επιδόσεις, διατηρώντας το γλωσσικό και πολιτιστικό δεσµό των µαθητών τους µε
τις γλώσσες και τον πολιτισµό των χωρών προέλευσής τους και
αποτελούν ένα πειστικό και αξιόλογο µοντέλο και για την ελληνική πολιτική στον τοµέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και την ανάγκη της Ελλάδας να δηµιουργήσει, να προκαλέσει και να αξιοποιήσει πρωτοβουλίες υποστήριξης της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης από τον Ελληνισµό της Διασποράς.
Δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την επιδίωξη να αναδειχθούν
οι Έλληνες της Διασποράς ως πολίτες του κόσµου σε ζωντανή
δύναµη συνδιαµόρφωσης της ελληνόγλωσσης διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης της Διασποράς µε την ανάπτυξη αυτόνοµων και µη
εξαρτηµένων από την Ελλάδα πρωτοβουλιών και πρακτικών, την
ανάγκη να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο της αποµάκρυνσης επιστηµονικού δυναµικού από την Ελλάδα και προκαλεί κρίση αγοράς εργασίας και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
να αποτελέσει τµήµα της ευρύτερης έλλογης και σχεδιασµένης
απάντησης σ’ αυτό, µε στοχευµένες παρεµβάσεις στους φορείς
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το προτεινόµενο σχέδιο
νόµου επιχειρείται να σχεδιαστεί εκ νέου η πολιτική της Ελλάδας
και ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στον τοµέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό υπό το πρίσµα επικαιροποιηµένων και σύγχρονων παραδοχών σχετικά µε τη στόχευση, τις επιδιώξεις, τα µέσα και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατά της και να αναδιοργανωθούν σε
νέες βάσεις οι συµπράξεις και οι οσµώσεις που είναι αναγκαίες
για τη διαµόρφωση και την άσκηση πολιτικής για την ελληνική
παιδεία και τον πολιτισµό στο εξωτερικό.
Επιπλέον, επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν ιδιαίτερα σοβαρά
προβλήµατα που χρονίζουν και είναι απότοκα κυρίως της µακροχρόνιας και εκτεταµένης κακής χρήσης του θεσµικού πλαισίου
που παρήγαγε φαινόµενα διαφάνειας, σπατάλης και κακοδιοίκησης.
Χαρακτηριστικό για τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι δεν
υπάρχει ακόµη και σήµερα η δυνατότητα να εξακριβωθεί ο αριθµός των µαθητών που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον
πολιτισµό ανά τον κόσµο, ο ακριβής αριθµός των εκπαιδευτικών
και των εκπαιδευτικών µονάδων που λειτουργούν, η ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται και το ύψος των χρηµατικών ποσών
που δαπανώνται για όλα αυτά από το ελληνικό κράτος.
Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι διαπιστώνεται κατασπατάληση των δηµοσίων πόρων και χρηµάτων, τα οποία προκύπτει ότι σε µεγάλο βαθµό επενδύθηκαν αναποτελεσµατικά,
συχνά δε και για σκοπούς που δεν προωθούσαν τη διάδοση της
ελληνικής γλώσσας, της παιδείας και του πολιτισµού. Προκύπτει,
δηλαδή, ότι το µοντέλο παροχής της ελληνικής παιδείας και της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που αναπτύχθηκε
τα τελευταία κυρίως χρόνια µε πρακτικές διάχυτης και ανεξέλεγκτης διάθεσης πόρων, εκπαιδευτικών και χρηµάτων σε φορείς
χωρίς σχεδιασµό, έλεγχο και επιβεβαίωση οποιουδήποτε είδους
αποτελεσµάτων, όχι µόνο αποτυγχάνει να εκπαιδεύσει τα παιδιά
των Ελλήνων του εξωτερικού και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
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τους, αλλά συµµετέχει ενδεχοµένως και στην αποµόνωση των
Ελλήνων της Διασποράς, καθώς δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας εγκατάστασης και
τους κρατά αποµονωµένους και περιθωριοποιηµένους, µε µοναδική διέξοδο την πρόσβαση στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Πολύ περισσότερο προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα διάδοσης της
ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισµού σε αλλογενείς
είναι ελάχιστα και σχεδόν ανύπαρκτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις που προκύπτουν από το σχέδιο νόµου αρθρώνονται γύρω από δεκαπέντε
άξονες και αντίστοιχες κεντρικές επιλογές.
Πρώτον, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων παρεµβαίνει στο ειδικό, συγκεκριµένο και απτό πεδίο
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κρίνοντας ότι αποτελεί το προνοµιακό πεδίο και όχηµα προώθησης της ελληνικής παιδείας και
του πολιτισµού στο εξωτερικό και ειδικά στον Ελληνισµό της Διασποράς.
Δεύτερον, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ενισχύει στοχευµένα, µε πόρους, εκπαιδευτικούς και
επιχορηγήσεις µόνο µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό, εκπαιδευτικές µονάδες και σχολεία κάθε βαθµίδας
που είναι ενταγµένες σε εκπαιδευτικά συστήµατα, είτε της Ελλάδας είτε των χωρών υποδοχής ή επιχορηγούνται απ’ αυτό. Η
επιλογή αυτή αποτελεί κύρια τοµή και κεντρικό άξονα του σχεδίου νόµου έναντι της µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενης πολιτικής
της διάχυτης ενίσχυσης κάθε είδους φορέων ανεξαρτήτως της
χορήγησης ή µη απ’ αυτούς τίτλου σπουδών.
Τρίτον, στο παραπάνω πλαίσιο ενισχύει κατά γενικό κανόνα και
απόλυτη προτεραιότητα εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης κάθε βαθµίδας, που είναι ενταγµένες στα σχολεία
ή στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. Με την επιλογή αυτή συµπληρώνεται ο προαναφερόµενος δεύτερος άξονας και διασφαλίζεται ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση δεν θα
µετατρέπεται σε ώρα αποµόνωσης και περιθωριοποίησης του ελληνισµού της Διασποράς.
Τέταρτον, θεσπίζονται τα «Κέντρα-Λόγος» που αποτελούν µια
ξεχωριστής βαρύτητας πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων βάσει της οποίας αναγνωρίζονται και τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µορφές και φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ακόµη και µη ενταγµένοι σε εκπαιδευτικό σύστηµα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά
χαρακτηριστικά µακροχρόνιου και ποιοτικού έργου στην κατεύθυνση της πραγµατοποίησης των σκοπών του νόµου. Με τον
τρόπο αυτό σηµαντικοί για τον Ελληνισµό της Διασποράς αλλά
και για τους πολίτες των άλλων χωρών κόµβοι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αναγνωρίζονται για το έργο και τη σηµασία
τους, συνδέονται θεσµικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και
αποτελούν έγκυρα και βαρύνοντα σηµεία αναφοράς της. Τα
«Κέντρα-Λόγος» µπορεί να επιχορηγούνται από το Υπουργείο
Παιδείας µόνο κατ’ εξαίρεση, εάν δεν διασφαλίζεται άλλως η συνέχιση της λειτουργίας τους, και αποκλειστικά για την αντιµετώπιση µέρους του κόστους πρόσληψης απ’ αυτά εκπαιδευτικών
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ώστε να µην λείψει η δυνατότητα
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σηµαντικοί κόµβοι εκπαίδευσης που δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν µόνο µε τις δικές τους
δυνάµεις ή δεν µπορούν να έχουν την επαρκή βοήθεια της ελληνικής Διασποράς.
Πέµπτον, το Υπουργείο απογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει
λεπτοµερώς µε την ίδρυση και λειτουργία ειδικής βάσης δεδοµένων, τράπεζας πληροφοριών θα λέγαµε, όλα τα δεδοµένα που
αφορούν τα µέσα ενίσχυσης που διατίθενται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, δηλαδή διατιθέµενους πόρους, αποσπώµενους εκπαιδευτικούς, επιχορηγήσεις και κάθε
είδους δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ενίσχυση των
παραπάνω εκπαιδευτικών µονάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να µου δώσετε δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, κύριε Βούρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Θεσµοθετείται σύνοδος συνεργασίας ως
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όργανο µόνιµης και συντονισµένης συνεργασίας µεταξύ των
Υπουργείων Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Τουρισµού και Εξωτερικών, µε έργο τον ετήσιο
προγραµµατισµό και απολογισµό κοινών δράσεων για την ελληνική παιδεία και τον πολιτισµό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο
κοινός σχεδιασµός και η ενοποίηση των ασκούµενων πολιτικών.
Έβδοµον, θεσµοθετείται για πρώτη φορά διαδικασία διαπίστωσης εκπαιδευτικών αναγκών για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών,
µε προσαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τις αποσπάσεις
στην ηµεδαπή, στις ιδιαιτερότητες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ώστε να εξορθολογιστεί και να καταστεί διαφανές το
σχετικό πλαίσιο, να παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρου ετήσιου
σχεδιασµού των αποσπάσεων βάσει πραγµατικών αναγκών και
να αποφευχθούν φαινόµενα σπατάλης και αδιαφάνειας στο µέλλον.
Όγδοον, ορίζονται σαφείς κανόνες για την απόσπαση εκπαιδευτικών, η οποία επιτρέπεται, πλέον, µόνο στις εκπαιδευτικές
µονάδες που αποτελούν σχολεία ή είναι ενταγµένες σε αυτά ή
αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από εκπαιδευτικά συστήµατα. Με τον τρόπο αυτόν τίθεται τέλος στη διάχυτη παροχή
αποσπασµένων εκπαιδευτικών σε κάθε είδους µονάδες, η οποία
τα τελευταία χρόνια µε τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν αποτέλεσε πεδίο σπάταλης αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης. Επιπλέον,
οι αποσπάσεις συνδέονται πλέον µε τη σαφή διαπίστωση της
ύπαρξης συγκεκριµένων υπηρεσιακών εκπαιδευτικών αναγκών.
Ένατον, ορίζεται αντικειµενική ετήσια διαδικασία και όργανα
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του εκπαιδευτικού έργου, ενώ
σε αυτήν λαµβάνεται υπ’ όψιν και η άποψη των φορέων των εκπαιδευτικών µονάδων και του συλλόγου γονέων. Με τον τρόπο
αυτόν εκπαιδευτικοί ακατάλληλοι δεν παραµένουν στη θέση απόσπασής τους από έλλειψη διαδικασιών ή έλλειψη οργάνων αξιολόγησης, ούτε µε προσχήµατα και εξαιρέσεις.
Δέκατον, ορίζονται σαφείς αρµοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, µειώνεται ο αριθµός τους, καθώς µειώνεται και εξειδικεύεται το αντικείµενο ενασχόλησής τους και πρωτίστως,
ορίζεται αντικειµενική ετήσια διαδικασία αξιολόγησης µε συγκεκριµένα κριτήρια και αντικειµενικά αξιόπιστα και αµερόληπτα όργανα.
Ενδέκατον, περιορίζεται και εξορθολογίζεται εν όψει και της
οικονοµικής δυσπραγίας της ελληνικής πολιτείας το κόστος απόσπασης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αφ’ ενός
µε την αποσαφήνιση ότι το ειδικό επιµίσθιο µπορεί να χορηγείται
ή όχι, αλλά πάντως το πολύ µέχρι τα τρία πρώτα έτη της απόσπασης και αφ’ ετέρου µε την κατάργηση της καταβολής δαπανών µεταφοράς οικοσκευής, που συχνά στην πράξη υπερβαίνει
την αξία της οικοσκευής και σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογούνται.
Δωδέκατον, ορίζεται ρητά ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό στις
µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελείται µόνο από
αποσπασµένους εκπαιδευτικούς.
Δέκατο τρίτο, θεσµοθετείται η εξ αποστάσεως ψηφιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, πριν αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές µονάδες και η υποχρεωτική ενδοσχολική επιµόρφωση κατά τη διάρκεια άσκησης αυτών, η οποία µάλιστα πραγµατοποιείται µε ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης.
Δέκατο τέταρτο, τα θέµατα υποστήριξης φορέων, προγραµµάτων και δράσεων που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισµό στο
πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ρυθµίζονται σε αυτοτελές και διακεκριµένο µέρος του νόµου. Ορίζεται µε σαφήνεια το
πεδίο παροχής επιχορηγήσεων, καθώς και προσωπικού, στις εκπαιδευτικές µονάδες και µνηµονεύονται ρητά και ειδικά αυτές
που εκπαιδεύουν εξειδικευµένους επιστήµονες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Δέκατο πέµπτο και τελευταίο, εναρµονίζονται όλα τα παραπάνω µε τον οργανισµό του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ανατίθενται οι σχετικές αρµοδιότητες στη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου µε τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του σχετικού προεδρικού διατάγµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι
είναι, πραγµατικά, ένα νοµοσχέδιο που φέρνει µία επανάσταση,
θα έλεγα, στο χώρο της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Και µε δεδοµένο ότι έχει γίνει µία ενδελεχής και εµπεριστατωµένη ανάλυση στις επιτροπές, όπως είπα στον πρόλογο µου,
προσδοκώ στην ψήφιση του νοµοσχεδίου αυτού µε ευρεία πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ιωάννη Βούρο.
Καλείται να λάβει το λόγο, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος.
Ορίστε, κύριε Ταλιαδούρο, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει όχι µόνο τη διατήρηση αλλά και τη
διάδοση του ελληνικού πολιτισµού µέσα από τον κύριο φορέα
έκφρασής του που είναι η ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία και η
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι εξαιρετικά κρίσιµη,
καθώς αποτελεί µονόδροµο για την ύπαρξη της ελληνικής συνείδησης στους Έλληνες της Διασποράς και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ορισµένες θετικές ρυθµίσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Όµως, αντιµετωπίζει
το θέµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µε
τρόπο αποσπασµατικό. Φιλοδοξεί µεν να προωθήσει τόσο την
εκπαίδευση της διασποράς όσο και τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και παιδείας, χωρίς όµως να διαφαίνεται στο σχέδιο
νόµου ένας συνολικός σχεδιασµός.
Βασική επιδίωξη του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε την αιτιολογική του έκθεση, είναι να αποκτήσουν οι νέοι της οµογένειας δεξιότητες και στα δύο εκπαιδευτικά συστήµατα µέσω της κατάργησης των αµιγών ελληνικών σχολείων.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι τα αµιγώς ελληνικά σχολεία,
όπως, παραδείγµατος χάριν, στη Γερµανία, όπου από το 2006
διδάσκεται η γερµανική γλώσσα, έχουν προσφέρει σηµαντικά
οφέλη στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Τα ελληνικά λύκεια είναι
το τελευταίο στάδιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και συντελούν τα µέγιστα στην τελειοποίηση της γλωσσικής επάρκειας
λόγω όγκου και είδους µαθηµάτων, έτσι ώστε οι µαθητές να είναι
προετοιµασµένοι µορφωτικά και εκπαιδευτικά για την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Οι µαθητές αυτών των σχολείων έχουν µεν πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ θα έπρεπε να διεκδικούν
την απευθείας εισαγωγή τους και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
της χώρας που κατοικούν. Έχουν βέβαια τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παραδείγµατος χάριν της
Γερµανίας, εφόσον έχουν πετύχει στις ειδικές εξετάσεις για τους
οµογενείς που διεξάγονται στην Ελλάδα κάθε Σεπτέµβριο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να οδηγηθούµε σε µια σταδιακή και συστηµατική εξέλιξη όχι όµως κατάργηση των αµιγώς ελληνικών σχολείων σε σύγχρονα δίγλωσσα σχολεία αναγνωρισµένα και από
το εκπαιδευτικό σύστηµα της αλλοδαπής χώρας.
Εµείς είµαστε υπέρ ενός ποιοτικού ελληνικού σχολείου, το
οποίο θα διατηρεί το δεσµό του µε τη µητέρα πατρίδα, αλλά παράλληλα θα δίνει διέξοδο στους µαθητές προς όλες τις κατευθύνσεις. Φοβούµαι, όµως, ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
δεν δίδεται ο επαρκής χρόνος για την προσαρµογή και µετεξέλιξη των αµιγώς ελληνικών σχολείων στα νέα δεδοµένα.
Η κατά ένα χρόνο αύξηση της µεταβατικής περιόδου που ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
δεν είναι όµως επαρκής και αυτό γιατί τα παιδιά που φοιτούν σήµερα στην Α’ γυµνασίου, στη Β’ γυµνασίου ή στη ΣΤ’ δηµοτικού
και θέλουν να πάνε στο λύκειο δεν θα έχουν πια τη δυνατότητα
να επιλέξουν κάποια ανάλογη βαθµίδα του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, διότι η βασική τους εκπαίδευση είναι σχεδιασµένη ώστε να προετοιµαστούν κατάλληλα για την είσοδο στη
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια ελληνική εκπαίδευση.
Μια ακόµα παρατήρηση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να
µιλάµε για κλείσιµο σχολείων, αλλά για αλλαγή του εκπαιδευτι-
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κού προγράµµατος, ώστε να έχουµε αναβάθµιση των σχολείων
για να έχουν οι απόφοιτοί τους διπλή επιλογή.
Αντιλαµβανόµαστε βέβαια τα οικονοµικά προβλήµατα, αλλά
θεωρούµε ότι η µείωση του κόστους δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Εκεί όπου υπάρχουν περιττές δαπάνες να περικοπούν,
αλλά να παραµείνει η ουσία που είναι η στήριξη της εκπαίδευσης
στην ελληνική οµογένεια.
Θα ήθελα πιο συγκεκριµένα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.
Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου δεν διευκρινίζεται πόσος χρόνος θα απαιτηθεί, ποια µέτρα θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί
και να προωθηθεί ο στόχος δηµιουργίας σχολείων αναγνωρισµένων και από το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής.
Πώς θα γίνει η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα αυτής της
χώρας; Με νοµοθετική πρόβλεψη; Με µορφωτικό πρωτόκολλο;
Με συµφωνία µε κάθε κράτος ή κρατίδιο για παράδειγµα στη
Γερµανία; Πώς θα προβλεφθούν οι όροι ένταξης σε σηµαντικά
ζητήµατα, όπως είναι η υποστήριξη ορισµένου αριθµού µαθητών,
ο τρόπος εποπτείας της διδασκαλίας και η υποστήριξη από τη
χώρα προέλευσης; Πώς θα καταρτιστούν τα προγράµµατα των
δίγλωσσων σχολείων που είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά; Οι λεπτοµέρειες απουσιάζουν και φαίνεται ότι ο σχεδιασµός δεν είναι
πλήρης.
Εµείς συµφωνούµε µε τις κατ’ αρχάς, προθέσεις του νοµοσχεδίου. Δεν συµφωνούµε όµως µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που
είναι ατελείς, δεν αφήνουν το χρονικό περιθώριο για βελτιώσεις
και οδηγούν ουσιαστικά σε κλείσιµο σχολείων µετά από ένα
χρόνο.
Το νέο σύστηµα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης θα πρέπει να
καθοριστεί µε σαφήνεια, µε συγκεκριµένους όρους, µε σαφείς
προϋποθέσεις, χωρίς κενά, χωρίς αοριστίες και αφού επιλυθούν
αυτά, να προχωρήσουµε στην µετεξέλιξη των λυκείων που απαιτείται.
Βασικό βήµα, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, θεωρώ ότι είναι
η βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών σχολείων ώστε να αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε τα σχολεία των χωρών υποδοχής.
Ένα δεύτερο εξαιρετικό ζήτηµα που δεν αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο είναι η αναγνώριση, όπως είπα και πριν, των δίγλωσσων
σχολείων, πως δηλαδή θα γίνει από τις εκπαιδευτικές αρχές των
άλλων χωρών; Εάν αυτό δεν συµβεί, τότε η απευθείας εισαγωγή
των αποφοίτων από αυτά τα σχολεία στα πανεπιστήµια της αλλοδαπής στις χώρες που κατοικούν, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
έως αδύνατη. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών που θα παρέχονται από αυτά τα σχολεία ώστε να αναγνωρίζονται από το
αλλοδαπό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Αυτά δεν διευκρινίζονται. Γι’ αυτό ακριβώς ζητούµε µεγαλύτερη µεταβατική περίοδο ώστε οι µαθητές που είναι σήµερα, είτε
στην πρώτη γυµνασίου είτε στην έκτη δηµοτικού, να αποφοιτήσουν µε το υπάρχον καθεστώς και µετά να υπάρξει αναλόγως η
µετεξέλιξη ή εκεί που δεν χρειάζονται η κατάργηση των σχολείων. Κατά το χρονικό διάστηµα της µεταβατικής περιόδου, θα
πρέπει το νέο καθεστώς να σχεδιαστεί πλήρως ώστε να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση.
Δεν γίνεται καµµία µνεία ούτε στις µεταβατικές διατάξεις για
το πώς θα γίνει αυτή η εξέλιξη των σχολείων, πώς θα έχουµε τις
επιτυχείς συµφωνίες µε τα κρατίδια ή µε τα κράτη. Θέλουµε, λοιπόν, πρώτα τη δηµιουργία τουλάχιστον ενός πιλοτικού σχολείου
στο οποίο θα εφαρµοστεί το νέο καθεστώς, να δοκιµαστούν οι
αλλαγές, να δούµε τα προβλήµατα, να αντιµετωπιστούν και όταν
είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στην αλλαγή.
Θα µπορούσε, δηλαδή, το 2012, το 2013 αντί να πάµε σε κατάργηση λυκείων, να έχουµε τη δηµιουργία του πιλοτικού σχολείου, να δούµε τα θέµατα, τα προβλήµατα, τα ζητήµατα και
αναλόγως στη συνέχεια µε βάση τα πορίσµατα και τα συµπεράσµατα να προσαρµοστούµε και να εφαρµόσουµε αυτό το σύστηµα σε όλα τα σχολεία.
Άρα συνοψίζοντας η διακοπή λειτουργίας σχολείων, λυκείων
από το Σεπτέµβριο του 2013, σύµφωνα µε την πρόταση της κ.
Υπουργού, θεωρούµε ότι θα προκαλέσει προβλήµατα στους µαθητές, όπως είπα πριν, που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν
τα λύκεια της χώρας υποδοχής. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να
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καλύψουν τα κενά τους, να µπορέσουν να προσαρµοστούν στα
νέα δεδοµένα.
Η προετοιµασία µε ενισχυτική διδασκαλία, όπως προβλέπεται
στο νόµο, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αποτελεσµατική. Θα έχει
ως αποτέλεσµα οι δυνατότητες φοιτήσεως στην αλλοδαπή να
περιοριστούν µόνο στις κατώτερες σχολές και οι πιθανότητες
στα ελληνικά πανεπιστήµια λόγω χαµηλών βαθµών να εξανεµιστούν.
Συνεπώς η µη δυνατότητα παρακολουθήσεως από το Σεπτέµβρη του 2013 ελληνικού λυκείου θα αποτρέψει τους µαθητές από
το να παρακολουθήσουν το ελληνικό δηµοτικό ή γυµνάσιο και θα
επικεντρωθούν στην προσπάθεια να παρακολουθήσουν και να
εγγραφούν σε αλλοδαπό δηµοτικό ή γυµνάσιο για να επιτύχουν
στις εξετάσεις του συστήµατος της χώρας υποδοχής. Έτσι µε
τον τρόπο αυτόν δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αργότερα σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήµιο, ακόµα και αν η βαθµοί τους στο αλλοδαπό σχολείο τούς το επιτρέπουν, λόγω
ανεπαρκών γνώσεων της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, όµως, αποκόπτουµε τους δεσµούς των Ελλήνων της Διασποράς µε τη µητέρα πατρίδα και της νέας γενιάς αυτών.
Όπως προανέφερα η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπά σχολεία και η δηµιουργία δίγλωσσων σχολείων θέλει
χρόνο κυρίως µέχρις ότου πετύχουµε τη συναίνεση, που είναι το
µείζον θέµα του κράτους υποδοχής. Θέλουµε, λοιπόν, να υπάρχει µεταβατική περίοδος, να διατηρηθούν οι υπάρχουσες δοµές
και να υπάρξουν πάνω σε αυτά βελτιώσεις.
Επίσης, θέλουµε να υπάρχει συνεργασία µε τους συλλόγους
γονέων, συµφωνίες ελληνικού και γερµανικού Υπουργείου Παιδείας, να καταρτιστούν τα πρωτόκολλα, τα αναλυτικά προγράµµατα για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης και κάθε τύπου σχολείου και
να λειτουργήσουν πιλοτικά σχολεία για να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα τους.
Απουσιάζει, επίσης, από το σχέδιο νόµου η διατήρηση τµηµάτων µητρικής γλώσσας. Τα τµήµατα µητρικής γλώσσας είναι
εξαιρετικά χρήσιµα. Ανεξάρτητα του τι θα γίνει µε τα λύκεια και
τα σχολεία, αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν. Άλλο θέµα είναι η
κατάργηση, άλλο ζήτηµα είναι ο εκσυγχρονισµός. Πρέπει να παραµείνουν, σε κεντρικό έστω επίπεδο, όχι παντού, τα πιο πετυχηµένα.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε τον πλήρη αποκλεισµό των οµογενών από το διδακτικό προσωπικό. Η αξιοποίησή τους είναι χρήσιµη για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Η µη χρησιµοποίησή
τους θα οδηγήσει σε κατάργηση των τµηµάτων των ξένων γλωσσών των πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι, όπως επισηµάνθηκε
από το ΣΑΕ, υπήρχε µία συνεδρίαση στην Επιτροπή Αποδήµου
Ελληνισµού, όπου ήλθε ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του ΣΑΕ
και µας ανέφεραν ότι για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς στην
Αµερική, τον Καναδά, την Αφρική και την Αυστραλία δεν ισχύουν
εξαιρετικές διατάξεις για τη µονιµοποίησή τους µετά από µικρό
χρονικό διάστηµα. Δεν δηµιουργείται πρόβληµα, όπως είχε επισηµάνει η κυρία Υπουργός στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Άρα πρέπει να το δούµε ξανά το θέµα της αξιοποίησης των
οµογενών εκπαιδευτικών και, παράλληλα, να το συνδέσουµε µε
τη θεσµοθέτηση του πιστοποιητικού Γ2 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, το οποίο ακόµα δεν έχει γίνει πράξη. Αυτό θα
δώσει µία πραγµατική ώθηση στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό.
Ένα άλλο θέµα είναι να δούµε τη σύναψη διακρατικών συµφωνιών για προσλήψεις και µη Ελλήνων εκπαιδευτικών στα ελληνόγλωσσα σχολεία. Μας το είπαν για την Αµερική για παράδειγµα, όπου γίνονται και προγράµµατα και έχουν προωθήσει τέτοιες δοµές, όπου ενισχύεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και
δεν επιβαρύνεται οικονοµικά το ελληνικό κράτος.
Θα πρέπει να προβλεφθεί η εισαγωγή στα ωρολόγια προγράµµατα και του µαθήµατος του επαγγελµατικού προσανατολισµού
στα ελληνικά αµιγή σχολεία. Αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα των Ελλήνων του εξωτερικού. Επίσης, πρέπει να υπάρξει κάτι που απουσιάζει από το σχέδιο νόµου, η πρόβλεψη για έγκαιρο προγραµµατισµό της επόµενης σχολικής χρονιάς.

938

Για τα επιµέρους ζητήµατα θα αναφερθώ στην κατ’ άρθρον
συζήτηση, όπως, επίσης και σε κάποιες τροπολογίες, που έχουν
κατατεθεί.
Ολοκληρώνω λέγοντας ότι εµείς είµαστε υπέρ της µετεξέλιξης
των σχολείων και γι’ αυτό ζητούµε και πάλι την ύπαρξη µιας
επαρκούς µεταβατικής περιόδου, ώστε τα σχολεία αυτά να µην
καταργηθούν, να µετεξελιχθούν αποτελεσµατικά χωρίς προβλήµατα σε δίγλωσσα σχολεία, να υπάρχει διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας, να υπάρχει ο σύνδεσµος µέσω της ελληνικής γλώσσας
του ελληνικού πολιτισµού µε τους Έλληνες της Διασποράς και
να αναγνωρίζονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα της αλλοδαπής
χώρας.
Το ζητούµενο πρέπει να είναι πώς θα οδηγηθούµε οµαλά και
µε σχεδιασµό σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
Σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισµό των δαπανών, έχουµε τονίσει ότι είµαστε υπέρ των περικοπών εκεί που υπάρχει σπατάλη
και κακοδιαχείριση. Είµαστε, όµως, εναντίον των περικοπών όταν
αυτές θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος στα σχολεία της ελληνικής οµογένειας.
Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου και επιφυλασσόµεθα στη συζήτηση επί των άρθρων
να τοποθετηθούµε για κάθε άρθρο χωριστά και να πούµε ποια
άρθρα ψηφίζουµε και ποια όχι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο.
Καλείται να λάβει το λόγο ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Ζιώγας.
Παρακαλώ, κύριε Ζιώγα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σηµερινό
µονοπωλιακό στάδιο ανάπτυξης του συγκεκριµένου κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, του καπιταλισµού, η απασχόληση ξένων
εργατών έχει γίνει συστατικό της διαδικασίας της εκµετάλλευσης, γι’ αυτό και οι ξένοι εργάτες παίζουν το µόνιµο ρόλο ενός
µεγάλου εφεδρικού εργατικού στρατού.
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι βιώνουν µε τον πιο στυγνό τρόπο
τα προβλήµατα που γεννά το σύστηµα, όπως είναι η ανεργία και
οι άθλιες συνθήκες απασχόλησής τους.
Σε περιόδους κρίσης και µαζικής εµφάνισης ανεργίας οι ιδεολογικοί, οικονοµικοί και πολιτικοί κύκλοι της άρχουσας τάξης
προσπαθούν να ρίξουν το βάρος της κρίσης στους αλλοδαπούς
εργάτες και προβάλλουν συχνά το επιχείρηµα, το ιδεολόγηµα ότι
η ανεργία εν µέρει οφείλεται στην απασχόληση των ξένων εργατών που δήθεν κλέβουν τις θέσεις εργασίας από τους ντόπιους.
Φυσικά, µε αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός κρύβουν τις πραγµατικές
αιτίες του φαινοµένου της ανεργίας και αφ’ ετέρου καλλιεργούν
έντονα το ρατσισµό, το σοβινισµό, την ξενοφοβία, τον εθνικισµό.
Επιδιώκουν να µη γίνεται κατανοητό το κύριο, ότι η µετανάστευση αποτελεί προϊόν της κεντρικής κρίσης του συστήµατος
που µε τη µαύρη εργασία οδηγεί στη συσσώρευση κεφαλαίου
µε την ταυτόχρονη µεγιστοποίηση της υπεραξίας, του βαθµού
εκµετάλλευσης και την ελαχιστοποίηση του εργατικού κόστους.
Εδώ ακριβώς ξεκινά η αποστολή της αστικής εκπαίδευσης που
επιδιώκει την οµαλή, χωρίς εντάσεις και αναταράξεις ένταξη στο
νέο εργασιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Μελετώντας τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών της δεύτερης
και τρίτης γενιάς µεταναστών, γίνεται φανερό µε παραδείγµατα
που έχουµε από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
πόσο λιγότερο ή περισσότερο πρόθυµη ή ακόµα και απρόθυµη
είναι η άρχουσα τάξη και το κράτος κάθε χώρας υποδοχής να
επιτρέψει στη νέα γενιά των µεταναστών να γνωρίσουν τον πολιτισµό της χώρας αυτής µε την αρµονική ένταξη σε αυτήν και
όχι µε την ύπουλη αφοµοίωσή τους.
Θεωρούµε ότι η γλώσσα εκφράζει τη συνείδηση του ανθρώπου και αποτελεί την κύρια έκφραση στη σφαίρα της νόησης και
των πνευµατικών διεργασιών του υλικού και πνευµατικού πολιτισµού τον οποίο και καθρεφτίζει. Έτσι, η συστηµατική και σωστή
διδασκαλία της µητρικής, εθνικής γλώσσας θα δώσει τη δυνατό-
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τητα στην οµαλή ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, την ψυχική τους
ισορροπία και συνεπώς, την καλλιέργεια της προσωπικότητάς
τους και όλων των κοινωνικών και διανοητικών αρετών των νέων
ανθρώπων.
Ο εξοπλισµός της νέας γενιάς των µεταναστών µε τις ίδιες
προϋποθέσεις και δυνατότητες επαγγελµατικής µόρφωσης, ειδίκευσης και σταδιοδροµίας µε τα παιδιά των ντόπιων εργαζοµένων είναι άπιαστο όνειρο, µαζί µε την ικανοποίηση συγχρόνως
της ανάγκης διατήρησης των εθνικών παραδόσεων και της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας προέλευσης των µεταναστών.
Αυτό που πάντα το µεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει είναι η αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης χαµηλής ειδίκευσης, εφεδρικής
στρατιάς για τα µονοπώλια. Σοβαρή ευθύνη, όµως, έχουν και οι
αστικές τάξεις των χωρών αποστολής. Η εκπαίδευσή τους πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να λαµβάνει υπ’ όψιν της τόσο την προοπτική παραµονής όσο και της επιστροφής της νέας γενιάς.
Θεωρούµε βασικό αίτηµα τη δωρεάν υποχρεωτική δηµόσια εκπαίδευση, αλλά και την ουσιαστική παιδεία µέχρι τα δεκαοκτώ
χρόνια της ηλικίας των νέων, χωρίς ταξικές και ρατσιστικές διακρίσεις, ανισότητες και αποκλεισµούς, µια βασική παιδεία που
να ανοίγει το δρόµο στην παραγωγική δραστηριότητα, στις παραπέρα σπουδές και στην επιστηµονική έρευνα, µια παιδεία
επαγγελµατική και τεχνολογική που να επιστεγάζει τη γενική εκπαίδευση και στη συνέχεια, την πανεπιστηµιακή µε θεωρητικές
προεκτάσεις και ερευνητική παραγωγικότητα.
Η πολιτική στην εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια
ταξική πολιτική, που αντί της ανάπτυξης της βασικής εκπαίδευσης -που αποτελεί και ουσιαστικό θεµέλιο µόρφωσης και διαπαιδαγώγησης- ρίχνει το βάρος σε όλο και πιο φτηνές καταρτίσεις
προς όφελος της αστικής τάξης και σε βάρος των εργατικών
στρωµάτων που συµµετέχουν στην εκπαίδευση και στην παιδεία,
αντιστρόφως ανάλογα τόσο µε τον κοινωνικό τους ρόλο όσο και
µε τη συµµετοχή τους στην παραγωγή των αγαθών του πολιτισµού.
Γι’ αυτό και ως κόµµα αντιπαλεύουµε αυτήν την πολιτική σε
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα προβλήµατα των
µεταναστών και των οικογενειών τους που δεν µπορούν να ζουν
σε ειδικά εκπαιδευτικά καθεστώτα στις χώρες εγκατάστασης,
υποδοχής.
Όλες οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, δράσεις, αποφάσεις,
ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως ο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», αποσκοπούν
στην αφοµοίωση και όχι στην ισότιµη ένταξη των µεταναστών,
εφόσον και αυτοί αποτελούν µέρος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων και γίνονται αντικείµενα εκπαιδευτικής και κοινωνικής επιλογής.
Το πρόβληµα γενικά έχει νοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, αλλά
και ηθικές πλευρές. Παρ’ όλο που θεωρητικά οι γερµανικές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να κινηθούν στη λογική
της ένταξης, στην πράξη ακολουθούν κυρίως τη λογική της αφοµοίωσης.
Παράλληλα, διεθνείς οργανισµοί, όπως η UNESCO, o ΟΟΣΑ,
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών
Εκπαίδευσης προτείνουν τουλάχιστον στα λόγια ότι τα παιδιά
των µεταναστών πρέπει να απολαµβάνουν τις ίδιες εκπαιδευτικές
ευκαιρίες µε τα παιδιά της χώρας υποδοχής, µε την παράλληλη
εκµάθηση της µητρικής τους γλώσσας ως βασικό στοιχείο του,
του πολιτισµού της χώρας προέλευσης. Όµως, περίπου το 45%
των Ελλήνων µαθητών στη Γερµανία δεν παρακολουθούν καθόλου το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας.
Κατά την έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης, το παιδί διαθέτει
ένα ενεργό λεξιλόγιο που φτάνει τις πέντε χιλιάδες λέξεις και ένα
µη ενεργό που µπορεί να χρησιµοποιεί ως αντιληπτικό µέσο, το
οποίο αριθµεί περίπου τις είκοσι επτά χιλιάδες λέξεις.
Η επιλογή των λέξεων και η ικανότητα σχηµατισµού εννοιών,
που είναι σηµαντικό µέρος της αφαιρετικής ικανότητας για το
παιδί, δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για την πνευµατική του
εξέλιξη.
Με την είσοδο του σχολείου, όπου τα παιδιά µιλούν τη γλώσσα
της χώρας υποδοχής, το παιδί αν είναι µετανάστης αντιλαµβάνεται ότι η µητρική του γλώσσα είναι άνευ σηµασίας, κάτι που
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έχει αρνητικές συναισθηµατικές συνέπειες, όπως είναι η κοινωνική ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που συνεπάγονται µαθησιακές δυσκολίες, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του από τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συµφωνούµε
στο χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου ως σηµαντικού, αφού
αφορά την εκπαίδευση των παιδιών των εργαζοµένων, των Ελλήνων µεταναστών. Ακόµα, όµως, µεγαλύτερη υποβάθµιση της
εκπαίδευσης των παιδιών φέρνει το Υπουργείο Παιδείας µε το
προς ψήφιση σχέδιο νόµου.
Η Κυβέρνηση µετά τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολείων στην Ελλάδα, θα προχωρήσει και σε σταδιακή κατάργηση
σχολείων και στη Γερµανία από το σχολικό έτος 2012-2013 µε τη
λογική της µείωσης του κόστους. Αυτό προκύπτει αβίαστα από
την πρώτη ανάγνωση της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Άλλωστε, επανειληµµένα και ρητά αναφέρεται στο σχέδιο νόµου η δυνητική υποχρέωση –µπορεί ναι, µπορεί όχι- του
Υπουργείου να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές µονάδες.
Ο ένας άξονας που κινείται το σχέδιο νόµου είναι αυτός, δηλαδή άµεσες και δραστικές περικοπές κονδυλίων, µε δεδοµένο
ότι στα δύο τελευταία χρόνια οι δαπάνες περιορίστηκαν από 106
εκατοµµύρια ευρώ στα 73 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε την εφαρµογή του νόµου θα φτάσουν περίπου στα 50 εκατοµµύρια. Παράλληλα, οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί στα σχολειά του
εξωτερικού, από δύο χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα, φέτος θα είναι
λιγότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι.
Ο δεύτερος και κύριος άξονας είναι οι αλλαγές στον τοµέα της
εκπαίδευσης των µεταναστών µαθητών µας, αφού επί της ουσίας
εκχωρείτε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην ευχέρεια των Ελλήνων µεταναστών. Όµως, επί της ουσίας το σχέδιο νόµου σας
επιβάλλει ανταποδοτικότητα και αναθέτει στις επιτροπές των
συλλόγων την ανεύρεση πόρων. Ουσιαστικά, κλείνει σχολικές
µονάδες και περιορίζει, µειώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τρίτον, µέσω των «Κέντρων-Λόγου» ανοίγει τις πόρτες σε µη
εκπαιδευτικούς φορείς, δηλαδή στους ιδιώτες.
Τέταρτον, κλείνουν οι πόρτες και µε το νόµο πια στα παιδιά
των µεταναστών, αφού περιορίζεται η δυνατότητά τους στην
πρόσβαση, όπως ίσχυε µέχρι τώρα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, µε σκοπό να
οδηγούνται στην κατάρτιση στα ΙΕΚ και στα κέντρα ελευθέρων
σπουδών, δηλαδή ουσιαστικά προσφορά πελατείας σε ιδιώτες,
σε µαγαζάκια που ήδη έχουν θεσµοθετηθεί από προηγούµενα
νοµοσχέδια.
Πέµπτον, µε τις συγκεκριµένες συνθήκες και προϋποθέσεις
που γίνεται υποχρεωτική η παρακολούθηση του ξενόγλωσσου
λυκείου, η εσωτερική οµαδική περιθωριοποίηση των παιδιών µε
τα ισχύοντα, τώρα είναι αναπόφευκτη. Άλλωστε, αυτό το έχουµε
ζήσει κατ’ αναλογία και στη δική µας χώρα και στα δικά µας σχολειά µε τα παιδιά των οικονοµικών µεταναστών.
Εµείς θεωρούµε ότι για τους µαθητές των σηµερινών σχολείων, δηµοτικών και γυµνασίων, πρέπει να παρθούν ουσιαστικά
άµεσα ειδικά µέτρα για την καλά επεξεργασµένη, σταδιακή,
πλήρη, οµαλή, χωρίς διακρίσεις και µειονεκτήµατα ένταξή τους
στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως επίσης συγκεκριµένα αντισταθµιστική βοήθεια από ειδικευµένους εκπαιδευτικούς, σχολική και εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια
τουλάχιστον τον πρώτο καιρό της ένταξής τους πάνω στα καθηµερινά µαθήµατα, προφανώς χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση των γονέων.
Βεβαίως, το σχέδιο νόµου υποτίθεται ότι το προβλέπει. Όµως,
επειδή έχουµε τη σχετική εµπειρία, καταλαβαίνουµε ότι αυτά θα
µείνουν κενό γράµµα σε επίπεδο προθέσεων ή ευχών, αφού ουσιαστικά οικονοµική στήριξη δεν υπάρχει.
Απαιτείται η ειδίκευση των κοινωνικών λειτουργών των σχολείων των αλλοδαπών µαθητών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ώστε να αντιµετωπίζεται από την αρχή πιθανή
εγκατάλειψη του µαθήµατος και κατ’ επέκταση του σχολείου.
Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί στα σχολεία του εξωτερικού
που φοιτούν Έλληνες µαθητές το µάθηµα «Ελληνικά», αλλά όχι
σε βάρος της ξένης που θα διδάσκεται σε όλες τις βαθµίδες και
θα µπορεί να παρακολουθείται –και πάντα µιλάµε για την ελληνική γλώσσα- από µαθητές άλλων εθνικοτήτων, όπως γίνεται και
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σήµερα σε κάποια από τα σχολειά του εξωτερικού.
Το µάθηµα να περιλαµβάνει ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία,
στοιχεία πολιτισµού και ιστορία.
Το νοµοσχέδιο ορίζει ότι τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά και τα
γυµνάσια στη Γερµανία εφαρµόζουν δίγλωσσο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Επίσης, οι διάφορες δοµές, οι οποίες θα προσφέρουν ελληνόγνωση εκπαίδευση που θα πληρούν κάποια κριτήρια,
θα χαρακτηρίζονται «Κέντρα-Λόγου» και θα τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ο χαρακτηρισµός αυτός θα
µπορεί και να ανακαλείται.
Αυτά δεν θα είναι τίποτα άλλο -και πέρα από τις µεγαλοστοµίες του Υπουργείου- παρά κέντρα κατάρτισης και φροντιστηριακού τύπου εκµάθησης της γλώσσας για το φθηνό, το ευέλικτο
δυναµικό που έχει ανάγκη το εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Επίσης, αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπει σε αυτά τα κέντρα την
άµεση εµπλοκή φορέων µη ενταγµένων σε εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως αναφέρει, δηλαδή των επιχειρήσεων, των κάθε
λογής µη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι µπαίνουν πλέον από την πόρτα και στην εκπαίδευση των µεταναστών.
Την ίδια στιγµή τα 30 εκατοµµύρια ευρώ που πετσόκοψε η Κυβέρνηση από την ετήσια κρατική χρηµατοδότηση θα τα βάλουν
από την τσέπη τους µε κάθε τρόπο οι εργατικές λαϊκές οικογένειες των Ελλήνων µεταναστών.
Όµως, µε διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από διάφορους
φορείς σε φροντιστηριακή λογική, όχι µόνο δεν λύνεται το πρόβληµα, αλλά αντιµετωπίζει και αυτό το θέµα στη λογική των δεξιοτήτων, δηλαδή τα απαραίτητα, τα ελάχιστα για τη χρήση της
γλώσσας.
Το νέο νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση αποτελεί πραγµατική λαιµητόµο για τα µορφωτικά δικαιώµατα των Ελλήνων µεταναστών. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρά στο κλείσιµο των
ήδη υποβαθµισµένων ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και
στη δηµιουργία ενός µηχανισµού παροχής παραπέρα υποβαθµισµένης και κατηγοριοποιηµένης εκµάθησης αυτών των αναλώσιµων γνώσεων των παιδιών των Ελλήνων µεταναστών στη θέση
ενός φτωχού συγγενή, µε µια ψευδεπίγραφη ένταξη στην κατώτερη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος κάθε φορά.
Πριν από δυο περίπου µήνες -αναφερόµαστε σε ένα συγκεκριµένο γεγονός και το έχουµε αναφέρει και στη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή- µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε
επικοινωνία που είχαν οι γονείς µε το γραφείο του συντονισµού
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Στουτγκάρδης, τους ανακοινώθηκε
ότι δεν έχουν ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και ότι το
σχολείο θα πρέπει να λειτουργήσει µε συνδιδασκαλία, δηλαδή
σύµπτυξη δύο ή τριών τάξεων -παραδείγµατος χάριν πρώτης και
δευτέρας δηµοτικού- ούτως ώστε µε λίγα λόγια το µάθηµα να το
κάνει ένας µόνο εκπαιδευτικός. Με τον τρόπο αυτό κανένας µαθητής δεν θα µαθαίνει, εφόσον κάθε τάξη έχει διαφορετικό πρόγραµµα και ύλη που πρέπει να διδαχθεί.
Σηµαντικές λεπτοµέρειες: το συγκεκριµένο σχολείο βρίσκεται
σε µία από τις πλέον φτωχές και υποβαθµισµένες περιοχές. Ήδη
έχει προστεθεί νέο µεταναστευτικό κύµα από την Ελλάδα και τα
παιδιά του Δηµοτικού δεν µπορούν πλέον να πάνε σε γερµανικό
σχολείο, εφόσον δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Στο συγκεκριµένο
κρατίδιο δεν υπάρχει άλλο δηµοτικό σχολείο, εφόσον τα υπόλοιπα βρίσκονται σε απόσταση διακοσίων εξήντα χιλιοµέτρων και
στο Μόναχο σε απόσταση πεντακοσίων χιλιοµέτρων.
Στο σχέδιο νόµου αναφέρεται πως µε διεθνείς και διακρατικές
συµφωνίες µπορεί να ιδρύονται δίγλωσσα σχολεία κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης σε ξένες χώρες, τάξεις, τµήµατα ή προγράµµατα ελληνικής γλώσσας ενταγµένα σε σχολεία ξένων χωρών.
Επίσης, θα χορηγείται πιστοποιητικό ελληνοµάθειας σε οµογενείς και αλλογενείς.
Τέτοια µέτρα αποτελούν συµπλήρωµα του ταξικού και κατηγοριοποιηµένου σχολείου της αµάθειας σε κάθε χώρα που εδώ
και δεκαετίες έχει πετάξει τα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών,
αλλά και των φτωχών λαϊκών οικογενειών σε δεύτερης και τρίτης
ταχύτητας σχολεία, µε το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα
αυτό που αναφέραµε στη Γερµανία.
Κυρία Υπουργέ, µέσα απ’ αυτές τις αλλαγές φιλοδοξείτε τα
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παιδιά των εργατών να γίνονται εργάτες, να µην έχουν καµµία
άλλη επιλογή και καµµία άλλη προοπτική. Η εργατική τάξη τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό πληρώνει µε ιδρώτα και
αίµα την εκπαίδευση των παιδιών της και έχει ανάγκη από ολόπλευρη µόρφωση και όχι από αποσπασµατικές γνώσεις και πιστοποιητικά ηµιµάθειας που θα προσφέρουν τα κέντρα λόγου
που ιδρύει η Κυβέρνησή σας.
Στην κατεύθυνση αποδοχής των µέτρων ιδεολογικής και πολιτικής καθυπόταξης των εκπαιδευτικών λειτουργούν τόσο η ετήσια αξιολόγηση που επιβάλλεται στους καθηγητές όσο και οι
απειλές τους για ανάκληση στην Ελλάδα, που αποτελούν τουλάχιστον εκπαιδευτική, πολιτισµική ύβρη, η επιµόρφωσή τους
µέσω διαδικτύου, όπως, επίσης, και ο θεσµός των επίλεκτων συντονιστών τύπου µάνατζερ, που βασική τους αποστολή θα είναι η
διασύνδεση των σχολείων και των κέντρων κατάρτισης µε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα στο όνοµα δήθεν της εξωστρέφειας.
Οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές εκπαίδευσης θα πρέπει να
προσαρµοστούν στη λογική του µάνατζερ για τη διασύνδεση
σχολείων και κέντρων κατάρτισης στις χώρες υποδοχής. Άλλωστε το άρθρο 18 λειτουργεί ως δαµόκλειος σπάθη για τους εργαζόµενους.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά
είναι συνέχεια και βάθεµα της αντεργατικής βαρβαρότητας που
αφαιρεί εργασιακά, ασφαλιστικά και µορφωτικά δικαιώµατα. Η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η τρόικα, µε τη στήριξη πάντα, βέβαια, πολιτικά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, επιχειρούν
να ενισχύσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και να φορτώσουν
την κρίση τους στους εργαζόµενους.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας θα πρωτοστατήσει στην
κινητοποίηση των Ελλήνων εργατών και αυτοαπασχολούµενων
µεταναστών του εξωτερικού, προκειµένου αυτά τα αντιεκπαιδευτικά και βαθιά ταξικά σχέδια της Κυβέρνησης να συναντήσουν
από τη µεριά τους την καθολική απόρριψη για να ενταχθεί η πάλη
τους, έτσι ώστε να µην κλείσει κανένα ελληνικό σχολείο χωρίς
πρώτα να εξασφαλιστεί η ουσιαστική ένταξη σε ένα ενιαίο, δηµόσιο, αποκλειστικά δωρεάν εκπαιδευτικό σύστηµα σε κάθε
χώρα, χωρίς καµµία κατηγοριοποίηση, χωρίς καµµία επιχειρηµατική δράση για µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά των µεταναστών θα λαµβάνουν
τόσο τη γενική µόρφωση όσο και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού της, έτσι ώστε αυτά να είναι
σε θέση να συνεχίζουν τη ζωή τους, είτε µείνουν στις χώρες εγκατάστασής τους είτε επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Κυρία Πρόεδρε, ως κόµµα, καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ. Ιωάννη
Ζιώγα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου και Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε,
µου επιτρέπετε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου και Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Ζιώγα, πραγµατικά λυπάµαι γιατί αισθάνοµαι ότι έχουµε κάνει παράλληλους
µονολόγους όλο αυτό το διάστηµα στην επιτροπή όπου συζητήσαµε. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλα αυτά για τα οποία µας κατηγορήσατε τώρα. Μάλιστα, µας κατηγορήσατε χωρίς κανένα
επιχείρηµα, χωρίς καµµία τεκµηρίωση. Κάνετε δίκη προθέσεων
µε την τοποθέτησή σας. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στην οµιλία
µου σε όλα αυτά.
Όµως, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριµένο σχολείο και για
να µην υπάρχουν παρανοήσεις, επειδή θεωρώ ότι µας παρακολουθούν οι άνθρωποι από τη Γερµανία, που ενδιαφέρονται αυτή
τη στιγµή, σας το απάντησα και στην επιτροπή. Υπήρχε το πρόβληµα στο συγκεκριµένο δηµοτικό που αναφέρατε, γιατί η µία
τάξη είχε επτά παιδιά, η άλλη τάξη, η δευτέρα, είχε οκτώ. Ξεκίνησαν µε συνδιδασκαλία και µε την αποστολή των νέων αποσπα-
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σµένων το πρόβληµα λύθηκε.
Σας το απάντησα και στην επιτροπή, το επαναφέρατε και σήµερα. Δεν υπάρχει πρόβληµα στο συγκεκριµένο δηµοτικό. Για τα
υπόλοιπα επιφυλάσσοµαι στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Ξεκινώντας τη σηµερινή µου οµιλία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µία αναφορά στην οµιλία του εισηγητή του
ΠΑΣΟΚ, του κ. Βούρου. Όλη του η εισαγωγή ήταν πραγµατικά
πολύ εντυπωσιακή και πολύ σύµφωνη µε το κλίµα των όσων λέµε.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ σύµφωνη µε το νοµοσχέδιο. Θα
δώσω ένα παράδειγµα. Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς έλεγαν
και συγκεκριµένα, ο Επίκτητος: «Αρχή σοφίας, η των ονοµάτων
επίσκεψις». Δηλαδή, αν θες να καταλάβεις την ουσία ενός πράγµατος, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι τη λέξη.
Όπως ξέρετε, για το νοµοσχέδιο αυτό εγώ πιστεύω ότι έχω τοποθετηθεί στην επιτροπή µε δικαιοσύνη, γιατί δεν το απαξιώνω.
Έχει πράγµατα θετικά που επί των άρθρων θα εξηγήσω.
Δείτε, όµως, τώρα πώς ξεκινάει ο τίτλος του: «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση». Εγώ ρωτώ: Μας ενδιαφέρει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση ή η ελληνική εκπαίδευση; Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Δεν είναι αναγκαστικά η ελληνόγλωσση και ελληνική, γιατί η ελληνική είναι υπερτέρα έννοια την ελληνόγλωσσης, είναι περισσότερα πράγµατα. Πάνω σε αυτή τη λέξη θέλω να οικοδοµήσω
µία πρώτη βασική µου κριτική στο νοµοσχέδιο, το οποίο ακούστηκε πολύ στην επιτροπή, αλλά θέλω λίγο να το εστιάσω. Ποιος
είναι ο τελικά ο στόχος της ελληνικής πολιτείας;
Ακούσαµε πολλούς και την κυρία Υπουργό ότι πρέπει να βοηθήσουµε στην ενσωµάτωση των ανθρώπων αυτών στις τοπικές
τους κοινωνίες. Μάλιστα. Δεν τους θέλουµε αποµονωµένους. Θέλουµε να θριαµβεύουν, να πρωτεύουν σε αυτές τις κοινωνίες.
Όµως, είµαστε βέβαιοι ότι θέλουµε την ενσωµάτωσή τους; Διότι,
αν τελικά ενσωµατωθούν, στην επόµενη γενιά δεν θα υπάρχουν
ως Έλληνες, αλλά θα υπάρχουν ως Γερµανοί, ως Καναδοί, ως
Αµερικάνοι, ως Αυστραλοί, ως κάτι άλλο.
Άρα, εµείς θέλουµε µεν να µην είναι αποµονωµένοι –δεκτόναλλά δεν θέλουµε και να ενσωµατωθούν. Γιατί αν θέλουµε να ενσωµατωθούν, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίγει έστω
και ένα σχολείο που δεν έχει την υποστήριξη του ελληνικού κράτους σ’ αυτές τις χώρες. Τότε κλείστε τα όλα, πείτε δεν ξοδεύω
ούτε ένα ευρώ, είµαι σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, αφήστε
να τα καταφέρουν µόνοι τους να ενσωµατωθούν εκεί και τελείωσε η υπόθεση.
Ξεκινάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα εκπληκτικό βιβλίο, πολύ στο κλίµα των ηµερών. Το έχει γράψει µια Γερµανίδα
καθηγήτρια πανεπιστηµίου, η κ. Ζέλνικ, όπου απευθύνεται στους
συµπατριώτες της, στους Γερµανούς. Θέλω να το διαβάσω, γιατί
ξέρω ότι τη σηµερινή συζήτηση την παρακολουθούν ιδιαίτερα οι
Έλληνες οµογενείς στη Γερµανία. Μιλάει αρχικά σε εµάς, Μάκη
Βορίδη, απαντώντας σ’ όλα αυτά που γράφει το FOCUS, που µας
λέει η κ. Μέρκελ. Ακούσαµε χθες την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί
να αναφέρονται εντελώς, µα εντελώς απαξιωτικά στην Ελλάδα,
ότι είµαστε ο λαός των τεµπέληδων, των ανικάνων, που δεν µπορούν να υλοποιήσουν ούτε µία συµφωνία και αυτοί οι φωτισµένοι
λαοί θα αποφασίσουν για µας τους νότιους, τους τεµπέληδες,
τους ανεπρόκοπους.
Λέει, λοιπόν, η Γερµανίδα καθηγήτρια: «Πολύ ευχαρίστως θα
άρχιζα µε το κατηγορητήριο των συµπατριωτών µου –προς εµάςαλλά ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Γι’ αυτό καλύτερα να έρθω κατευθείαν στο θέµα. Είναι, όµως και λίγο ως απορία: Γιατί εγώ κι
όχι εσείς να φτάσω σ’ αυτή τη λύση, την απλούστερη των λύσεων, - Αστέριε Ροντούλη; Έχετε ξεχάσει τι σας χρωστάει η
Δύση και ολόκληρος ο κόσµος; Κανένα αεροπλάνο δεν θα µπορούσε να πετάξει, κανένα αυτοκίνητο να κινηθεί, καµµία τηλεόραση να εκπέµψει, κανένα πλυντήριο να λειτουργήσει, αν δεν
είχε υπάρξει ο πολιτισµός σας, ο πιο χαρισµατικός πολιτισµός
µε τον οποίο µας ευλόγησε ο Θεός. Γιατί εσείς –και το λέω στα
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παιδιά µας που ακούν τώρα στη Γερµανία, για µας τους Έλληνες
αναφέρετε η Γερµανίδα καθηγήτρια- είσαστε οι εφευρέτες των
µαθηµατικών, αίµα και σκελετός κάθε επιστήµης και προπάντων
της τεχνολογίας, αλλά και της φιλοσοφίας εφευρέτες είσαστε,
δηλαδή των βάθρων πάνω στα οποία εδράζεται το σύνολο του
πολιτισµού µας. Ζούµε, αναζωογονούµαστε, κερδίζουµε χρήµατα από εσάς και εσείς βυθίζεστε στη φτώχεια; Αυτό είναι
άδικο, πολίτες της Ελλάδος.
Γι’ αυτό σκέφτηκα το ακόλουθο σχέδιο διάσωσης των οικονοµικών σας. Να ανταµειφθείτε, Έλληνες, για την υπέροχη προσφορά των προγόνων σας, χωρίς την οποία εµείς εδώ στη Δύση
δεν θα υπήρχαµε καν. Από εδώ και πέρα, ο καθένας που χρησιµοποιεί αρχαίες ελληνικές έννοιες και ονόµατα οπουδήποτε στην
Ευρώπη, θα πρέπει να πληρώνει για κάθε έννοια, για κάθε όνοµα,
για κάθε λέξη 5 λεπτά του ευρώ. Είναι πολλά για τον ιδρώτα, την
εφευρετικότητα, την ιδιοφυία και τη βαθύνοια µε τα οποία οι πρόγονοί σας δηµιούργησαν πολιτισµό κ.λπ., κ.λπ.;».
Συνεχίζει λίγο παρακάτω -είναι πολύ συγκινητικό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι και θα δείτε πώς θα το συνδέσω µε το νοµοσχέδιο-: «Σας συνέστησαν κάποιοι», λέει, «πολίτες της Ελλάδος,
από τα γερµανικά Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεις να πουλήσετε τα
νησιά σας -κάτι φοβερό στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Να πουλήσετε τα νησιά σας! Καλύτερα να αλλάξει ροή ο Νέκαρ και να
κυλήσει πίσω στο Μέλανα Δρυµό και ο Ρήνος πίσω στην Ελβετία,
παρά έστω και ένα ελληνικό νησί να πουληθεί και να υποθηκευτεί. Ποτέ, Έλληνες, δεν θα πουλήσετε τη γη σας, διότι σ’ αυτή
τη γη δηµιουργήθηκε ο πολιτισµός που σήµερα µας τρέφει. Την
έχετε φυλάξει ως κόρην οφθαλµού δύο χιλιάδες χρόνια, την
έχετε καλλιεργήσει και έχετε κάνει να βλαστήσει από το ξερό
χώµα η ελιά. Αυτή η γη δεν µπορεί, λοιπόν, να εκποιηθεί. Οι ποιητές µας θα πέθαιναν για δεύτερη φορά, αν τους άκουγαν να µιλάνε έτσι κ.λπ., κ.λπ.».
Θα µου πείτε τώρα, τι σχέση έχει αυτό µε το νοµοσχέδιο. Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρία Υπουργέ, αν
όλο αυτό το διάστηµα που κάνουµε αυτή την ατέρµονα συζήτηση
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, µας έχει ξεφύγει το µείζον, το όραµα της ελληνικής παιδείας. Αυτό ή τέτοιες
ιδέες έχουµε πει στα παιδιά µας εκεί στα ελληνικά σχολεία που
έχουµε να τα δούµε τόσα χρόνια; Όχι. Δεν τα έχουµε πει και περιµένουµε να µας τα πουν οι Γερµανοί, Μάκη Βορίδη. Εµείς δεν
τα έχουµε πει. Περιµένουµε τη Γερµανίδα καθηγήτρια να µας τα
πει. Και λέει η ίδια: Μα πώς το σκέφτηκα εγώ και δεν το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός σας να πάει στην επόµενη Σύνοδο Κορυφής και να πει εντάξει, για κάθε λέξη θα πληρώνετε 5 ευρώ
πνευµατικά δικαιώµατα. Έχει υπολογίσει δε ότι εµείς θα πάρουµε 560 δισεκατοµµύρια ευρώ σε ένα διάστηµα µιας δεκαετίας. Πάει το χρέος.
Θα µου πείτε: Γίνεται; Δεν γίνεται. Αλλά το µείζον ποιο είναι;
Το µείζον είναι να συζητήσουµε, επιτέλους, θέλουµε να µεταδώσουµε αυτό το όραµα στα παιδιά µας έξω ή δεν θέλουµε ή θα
µείνουµε στις λεπτοµέρειες πόσο χρόνο θα αποσπάµε τον καθηγητή και τι επιµίσθιο θα πάρει και αν ο διευθυντής θα έχει δύο ή
ένα πτυχίο; Αυτά δεν έχουν σηµασία.
Θα µου επιτρέψτε, κυρία Υπουργέ, να σας πω ότι εµείς θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Θα το καταψηφίσουµε –και το λέω
µε λύπη, γιατί η αρχική µας διάθεση πάντα όταν ένα θέµα αφορά
την παιδεία είναι να είµαστε συναινετικοί- διότι επιµείνατε µέχρι
τέλους να ακολουθείτε έναν λανθασµένο δρόµο.
Η αύξηση που κάνατε της µεταβατικής περιόδου κατά ένα
χρόνο, θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ µικρή, θα τη χαρακτήριζα ως και µικρόψυχη.
Ποιο ήταν το κύριο θέµα διαφωνίας που προέκυψε και όχι σε
µας εδώ; Εµείς τώρα µιλάµε για όλους αυτούς που θα υποστούν
τις συνέπειες των αποφάσεών µας εκεί. Άρα, αυτό που συζητάµε,
δεν χρειάζεται τη συναίνεση των κοµµάτων εδώ. Το µείζον είναι
αν θα έχει τη συναίνεση των ανθρώπων που τους αφορά.
Και το ερώτηµα είναι: Έχουµε επιτύχει τη συναίνεση των ανθρώπων που τους αφορά; Όχι. Όποιος διαβάσει τις ανακοινώσεις των οµοσπονδιών των Ελλήνων στην Ευρώπη και ιδίως στη
Γερµανία, θα διαπιστώσει ότι γίνεται κόλαση µε αυτό το νοµοσχέδιο. Μπορεί εδώ να συζητάµε για το «κούρεµα», το «ξύρι-
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σµα», δηλαδή για τη χρεοκοπία, αλλά εκεί συζητάνε γι’ αυτό.
Αυτό είναι το πρώτο θέµα συζήτησης.
Σας διαβεβαιώ ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, από τους Έλληνες
της Γερµανίας το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τριπλάσια ζηµιά απ’ ό,τι θα
έχει από το µνηµόνιο. Μην έχετε καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Σας
το λέω 100%.
Γιατί όµως; Τι είναι αυτό που τόσο πολύ τους φέρνει σε σύγκρουση; Όταν πας να µιλήσεις µαζί τους και τους ρωτάς «δεν
θέλετε να έχετε ένα σχολείο που να σας βγάζει ένα πτυχίο που
να αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα και από τη Γερµανία» σου
λένε «ναι», αλλά θέτουν µια αναγκαία, θεµελιώδη ένσταση, που
δεν απαντάται µε τον επιπλέον ένα χρόνο.
Ποια είναι η ένσταση; Ότι δεν έχουν εµπιστοσύνη στο ελληνικό
κράτος. Και άρα τι λένε; «Ναι µεν η Κυβέρνηση της Ελλάδος
ισχυρίζεται ότι στο µεσοδιάστηµα θα έχει προλάβει να υλοποιήσει τις διακρατικές συµφωνίες µε τα διάφορα οµοσπονδιακά
κρατίδια της Γερµανίας, ώστε να προλάβει να περάσει οµαλά το
παιδί µας από το ένα σχολείο στο άλλο, εµείς όµως που ζούµε
στη Γερµανία σας λέµε ότι δεν θα τα καταφέρει, γιατί είναι πολύπλοκο το σύστηµα στη Γερµανία –θα υπάρξουν κρατίδια που
θα αρνηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα- και ότι θα υπάρξει
κενό χρόνου και περίοδος που το παιδί µου δεν θα έχει να πάει
στο ελληνικό λύκειο. Και άρα, εγώ που πάω να γράψω το παιδί
µου στο ελληνικό σχολείο στην Α’ γυµνασίου, ξέρετε τι κάνω; Το
πάω κατευθείαν στο γερµανικό σχολείο, γιατί θα κλείσει το ελληνικό λύκειο.» Αυτό που θα κάνει τώρα σε εθελοντική βάση και
θα δώσει στο παιδί του περισσότερα χρόνια για να ενταχθεί στο
γερµανικό σχολείο, θα το κάνει βιαίως, ξαφνικά όταν δεν θα έχει
καταφέρει η Ελλάδα να υλοποιήσει την υπόσχεσή της.
Αυτή η έλλειψη εµπιστοσύνης στην ελληνική Κυβέρνηση δηµιουργεί την τροµακτική αντίδραση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Θα αναφερθώ στις παθογένειες που θέλει να γιατρέψει το νοµοσχέδιο, που προσωπικά καθόλου δεν αρνούµαι ότι υπάρχουν.
Και διαφθορά έχει υπάρξει –έχετε δίκιο- και το ρουσφέτι έχει
υπάρξει. Και σίγουρα έχουν υπάρξει τα άλλα που αναλύσατε
στην επιτροπή: Πολλά παιδιά τα οποία διά των δικών µας πανελληνίων εξετάσεων, απλά παίρνουν το χαρτί και πάνε σε γερµανικό πανεπιστήµιο -το by-pass όπως είπαµε στην επιτροπή- και
πολλά παιδιά που µπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήµια µε πολύ
χαµηλό βαθµό. Αλήθεια είναι αυτό.
Ερώτηση: Τις παθογένειες του ελληνικού κράτους θα τις πληρώσουν αυτοί; Μάλιστα, υπήρξε διαφθορά στην επιλογή των καθηγητών. Δεκτό. Γι’ αυτό ευθύνεται ο γονέας στη Φρανκφούρτη;
Γι’ αυτό ευθύνονται οι Υπουργοί Παιδείας, οι παρόντες, οι προηγούµενοι και οι πιο προηγούµενοι. Γι’ αυτό δεν ευθύνεται ο γονέας στη Φρανκφούρτη. Δεν έκανε ο γονέας στη Φρανκφούρτη
την επιλογή του καθηγητή που πήγε εκεί µε µέσο.
Όµως, δεν θα τιµωρήσουµε τον Υπουργό που πέρασε και
έκανε την κακή επιλογή. Θα τιµωρήσουµε τον γονέα στη Φρανκφούρτη. Άλλος θα πληρώσει τα σπασµένα για άλλον δηλαδή.
Υπήρχε διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος µε υψηλά ενοίκια;
Σίγουρα υπήρχε. Είχαµε περιπτώσεις σχολείων –το λέω για να
το ακούσουν και όσοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλήςπου πληρώναµε παραδείγµατος χάριν ενοίκιο 20.000 ευρώ µέχρι
να λήξει το συµβόλαιο και στην ανανέωση λόγω της κρίσης, µας
το κατέβασαν κατευθείαν στις 12.000 ευρώ και στις 10.000 ευρώ.
Γι’ αυτό ευθύνονται οι Έλληνες της Γερµανίας; Γι’ αυτό ευθύνεται το ελληνικό κράτος: ο Πρόξενος, ο Υπουργός Παιδείας, ο
συντονιστής εκπαιδεύσεως. Οι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους πήγαιναν και έκαναν λαµογιές και νοικιάζανε κατάλληλα
κτήρια µε υψηλό ενοίκιο για να παίρνουν τη µίζα τους.
Την αποτυχία και την αστοχία του ελληνικού κράτους θα τη
φορτώσουµε στους γονείς και στα παιδιά αυτά. Λάθος. Να διορθώσετε όλες τις παθογένειες.
Μαζί σας 100%. Ναι, υπήρξαν παιδιά που µπήκαν µε πολύ χαµηλό βαθµό και που δεν ήταν άξιοι, µε την έννοια της ανταγωνιστικότητας των µαθητών, να µπαίνουν στα πανεπιστήµια µε τόσο
χαµηλό βαθµό. Άρα, πρέπει να συζητήσουµε γιατί δεν µάθαιναν
γράµµατα όπως έπρεπε, σε σχολεία που πλήρωνε και ήλεγχε το
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ελληνικό κράτος. Να µία καλή συζήτηση. Δεν φταίει το παιδί, δεν
πρόκειται περί των ηλιθίων παιδιών ενός κατώτερου θεού. Πρόκειται προφανώς περί κάποιων παιδιών που δεν έτυχαν της κατάλληλης φροντίδας στα σχολεία που πήγαιναν, δεν ήταν τα
σχολεία αρκετά αυστηρά, δεν είχαν αρκετά καλό έλεγχο. Ποιος
ήταν υπεύθυνος όµως, γι’ αυτά τα αυστηρά κριτήρια; Τα ίδια τα
παιδιά από µόνα τους; Θα µου πείτε, εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε έλεγχο στα σχολεία µας στην Ελλάδα, θα κάνουµε έλεγχο
στα σχολεία µας στη Φρανκφούρτη, στη Νυρεµβέργη ή στη
Στουτγάρδη; Αυτό είναι πράγµατι άλλης τάξεως µεγέθους θέµα.
Άρα, κυρία Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Βούρε, ως έχει, ασφαλώς
είναι ένα επί τα βελτίω βήµα: η πρόσθεση ενός επιπλέον έτους,
στην ουσία, διότι όπως ήταν το νοµοσχέδιο –διορθώστε µε αν
κάνω λάθος, κυρία Υπουργέ, αν δεν το έχω καταλάβει καλά- µπορούσαν τα παιδιά που ήταν πρώτη λυκείου να συνεχίσουν στο
ελληνικό λύκειο. Τώρα προσθέσαµε και της τρίτης γυµνασίου.
Αυτή δεν είναι η αλλαγή; Άρα, προσθέσαµε στο µεταβατικό αυτό
διάστηµα έναν επιπλέον χρόνο. Αυτό κάναµε.
Σας είχαµε πει όµως, στην επιτροπή –νοµίζω το είχε πει και ο
κ. Ταλιαδούρος- ότι αυτό το διάστηµα θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον από την Α’ γυµνασίου. Δηλαδή, ο γονέας που έχει το παιδί
του στην έκτη δηµοτικού και πάει να το γράψει στην Α’ γυµνασίου, να το γράψει, γιατί µε το που θα ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο –προσέξτε- ο γονέας που θα πάει να γράψει το παιδί του
στην Α’ γυµνασίου, δεν θα το γράψει, θα το πάει σε γερµανικό
σχολείο από το φόβο ότι θα έχει κλείσει το σχολείο του, όταν
φτάσει η ώρα να πάει λύκειο.
Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ στις λεπτοµέρειες των άρθρων, γιατί τη σχετική συζήτηση θα την κάνουµε αύριο. Έχει σηµεία το νοµοσχέδιο όπως, για παράδειγµα, τα «Κέντρα-Λόγος»,
τα οποία θα υποστηρίξουµε. Όµως, ας µείνουµε στον κεντρικό
πυρήνα σήµερα, µιας και είµαστε στην επί της αρχής συζήτηση.
Το νοµοσχέδιο θα το καταψηφίσουµε, όχι µόνο γιατί δεν θέλουµε να κλείσει κανένα ελληνικό λύκειο –γιατί και εσείς θα πείτε
ότι δεν θα κλείσει, εγώ όµως, θα κάνω ένα βήµα παραπάνω- αλλά
γιατί δεν θέλουµε να αφήσουµε την παραµικρή πιθανότητα να
κλείσει, έστω κι ένα ελληνικό λύκειο. Θέλουµε να διασφαλίσουµε
–και να είναι αυτό σαφές σε όλους που µας παρακολουθούν- ότι
τα σχολεία τους θα µείνουν ανοιχτά. Κι αν εµείς αποτύχουµε να
κλείσουµε τις συµφωνίες, εµείς θα υποστούµε τις συνέπειες της
αποτυχίας µας, όχι αυτοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ.
Καλούµε στο Βήµα τον Ζ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και ειδικό
αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστάσιο Κουράκη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, το εκπαιδευτικό
πρόβληµα των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πολύπλευρο, πολύπλοκο και σε κάθε περίπτωση αξίζει να εξετάσουµε όλες τις
επιµέρους παραµέτρους, κάτι που δεν κάνει το παρόν σχέδιο
νόµου.
Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
οφείλει να αναβαθµιστεί –άλλωστε έχουν οµολογηθεί απ’ όλες
τις πτέρυγες της Βουλής- και να συµπορευτεί µε τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές, οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες των Ελλήνων
οµογενών, µε στόχο βεβαίως την καλύτερη ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες των χωρών φιλοξενίας τους, αλλά ταυτόχρονα
και της απόκτησης της ελληνικής πολιτιστικής κουλτούρας και
βεβαίως της γλωσσοµάθειας.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ, είµαστε από θέση αρχής υπέρ των δίγλωσσων σχολείων, είµαστε υπέρ της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,
της πολιτιστικής όσµωσης, της πολύπλευρης µόρφωσης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων του εξωτερικού,
ώστε και στο περιβάλλον των χωρών φιλοξενίας να εντάσσονται
οµαλά και απρόσκοπτα, αλλά και την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα και συνείδηση να διατηρούν.
Στόχος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό πρέπει να είναι η πλήρης και ολόπλευρη επιστηµονική διαπολιτιστική
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και κοινωνική εκπαίδευση των νέων ανθρώπων ως πολιτών του
κόσµου.
Με τις σκέψεις αυτές θέλω να σταθώ στην κατάργηση των αµιγώς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Γερµανία από το σχολικό έτος 2012-13. Η λογική της µείωσης του
κόστους δεν έχει όρια για την Κυβέρνηση που, αφού προχώρησε
σε αδικαιολόγητες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων
στην Ελλάδα, τώρα προχωράει σε κατάργηση σχολείων και στη
Γερµανία.
Επιπλέον το σχέδιο νόµου εισάγει «από το παράθυρο» την
ιδιωτική εκπαίδευση σε πολλά άρθρα, λόγου χάριν όταν αναφέρεστε σε εκπαιδευτικές µονάδες οι οποίες επιχορηγούνται έστω
και µερικώς από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα, ενώ δεν προσδιορίζεται από πού προκύπτει το σύνολο των επιχορηγήσεών
τους και αυτό επειδή τυχαίνει στο νοµοσχέδιο να θεσµοποιούνται
ως φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης διάφοροι σύλλογοι
και σωµατεία, φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Λόγου χάριν, στην
παράγραφο 3 µε τα «Κέντρα-Λόγος» των οποίων η πηγή επιχορήγησης είναι απροσδιόριστη, ο τρόπος των επιχορηγήσεων
είναι χωρίς κριτήρια, εξαιρετικά αδιαφανής και ευεπίφορος σε
προνοµιακή µεταχείριση και διαπλοκή. Οι επιχορηγήσεις γίνονται
µε µία κοινή υπουργική απόφαση Παιδείας και Οικονοµικών
χωρίς κανένα προαπαιτούµενο και χωρίς προδιαγραφές αφού
υπάρχει δυνατότητα αποσπάσεων σε εκπαιδευτικές µονάδες,
όπως λέγονται, στις οποίες πιθανόν έχει διεισδύσει ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως ξεκάθαρα συµβαίνει και µε τους φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τα «Κέντρα-Λόγος».
Τονίζεται ότι στο έργο της σχολικής επιτροπής είναι και η εξεύρεση πόρων. Αυτό σηµαίνει ότι οι σχολικές επιτροπές καλούνται
να αναζητήσουν δωρεές, χορηγίες, διαφηµίσεις. Με τι τίµηµα, µε
τι εξαρτήσεις και µε τι δεσµεύσεις για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι η τόσο εσπευσµένη κατάργηση των αµιγώς ελληνικών σχολείων, όπως αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους, αποτελεί µία πρόχειρη
και αποσπασµατική αντιµετώπιση υπαρκτών προβληµάτων, όπως
εξάλλου έγινε σαφές και από τη συζήτηση στις επιτροπές µε την
ακρόαση φορέων. Είναι µία βεβιασµένη κίνηση που ανατρέπει
τον προγραµµατισµό πολλών οικογενειών οµογενών που είχαν
σχεδιάσει τις µελλοντικές σπουδές και το µέλλον των παιδιών
τους βασισµένοι στη σηµερινή πραγµατικότητα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες των
ανθρώπων και η µεταβατική περίοδος είναι µία διαδικασία που
βοηθάει την οµαλή προσαρµογή.
Με τον τρόπο που γίνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση του
ξενόγλωσσου λυκείου, είναι αναπόφευκτη η περιθωριοποίηση
των παιδιών και αυτό είναι κάτι που, τηρουµένων των αναλογιών,
το βλέπουµε στα δικά µας σχολειά µε τα παιδιά των οικονοµικών
µεταναστών.
Οι Έλληνες της Γερµανίας αλλά και ολόκληρου του κόσµου
έχουν ανάγκη από ένα σχολείο που θα τους εξασφαλίζει την
ελευθερία επιλογής στη συνέχιση των σπουδών τους είτε στην
ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ένα σχολείο πλήρως ισότιµο µε τα
αντίστοιχων βαθµίδων σχολεία των χωρών φιλοξενίας τους.
Όλοι γνωρίζουµε ότι σήµερα τα αµιγώς ελληνικά σχολεία δεν
το εξασφαλίζουν αυτό, αφού εξασφαλίζουν πρόσβαση µόνο στην
ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, όµως δεν είναι υπεύθυνοι γι’
αυτό οι οµογενείς. Το ελληνικό κράτος όφειλε σε µία περίοδο
ετών µε διακρατικές συµφωνίες να έχει επιλύσει τέτοιου είδους
ζητήµατα και το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µία ευκαιρία για να
διορθωθεί κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες
και τη σηµερινή πραγµατικότητα, εγκλωβίζοντας τα παιδιά των
οµογενών αποκλειστικά στις πανεπιστηµιακές σπουδές στην Ελλάδα.
Κατά τη δική µας αντίληψη χρειάζεται να δοθεί ένα µεγαλύτερο διάστηµα προσαρµογής στη νέα κατάσταση τουλάχιστον
µε την παράταση της λειτουργίας των αµιγώς ελληνικών σχολείων για ακόµα τρία χρόνια. Είναι κοµβικής σηµασίας το να
υπάρξει ένα ικανό χρονικό διάστηµα ώστε να υπάρξει µία σταδιακή µετεξέλιξη των σχολείων αυτών σε δίγλωσσα σχολεία ενταγµένα στο εκπαιδευτικό σύστηµα των χωρών φιλοξενίας των
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οµογενών µας, χρόνος επαρκής ώστε να υπάρξει αναβάθµιση
και αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ώστε να
προσαρµοστούν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές
ανάγκες των οµογενών µας στην εκάστοτε χώρα, προγράµµατα
σπουδών που θα πιστοποιηθούν από τις εκάστοτε χώρες και θα
οδηγούν σε πρόσβαση και στα δικά τους πανεπιστήµια.
Υπάρχουν όµως αναµφίβολα πολλές πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες τις οποίες οφείλουµε κατά περίπτωση να λάβουµε
σοβαρά υπ’ όψιν µας. Λόγου χάριν, το δίγλωσσο ελληνικό σχολείο δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί το ίδιο πρόγραµµα σπουδών
στη Στουτγκάρδη, στη Τζέντα, στην Αντίς Αµπέµπα και στη Μελβούρνη. Ακόµη, οι ώρες διδασκαλίας των ελληνικών στα δίγλωσσα σχολεία µπορεί να καθοριστούν κατά περίπτωση, αλλά
κατά την άποψή µας ένας ελάχιστος αριθµός δώδεκα ωρών την
εβδοµάδα κρίνεται απαραίτητος. Νοµίζουµε ότι αυτό είναι και
στη δική σας αντίληψη και θα υπάρχει οπωσδήποτε µία προσαρµογή, κυρία Υπουργέ, και προς τη δική µας πρόταση.
Ακόµη οφείλουµε να εξετάσουµε και τις ανάγκες των ελληνικών και ελληνογενών πληθυσµών, αφού διαφοροποιούνται οι
ανάγκες ανάλογα µε την ανάγκη εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Άλλες οι ανάγκες του παιδιού ενός Έλληνα οµογενή που επιζητά τη διδαχή των ελληνικών ως µητρική γλώσσα, ενός ελληνικής συνείδησης µετανάστη δεύτερης, τρίτης γενιάς που επιζητά
να γνωρίζει και τη γλώσσα της χώρας καταγωγής του ως δεύτερη γλώσσα και άλλες οι ανάγκες ενός αλλόγλωσσου ξένου σε
συνείδηση, αλλά ελληνικής καταγωγής υπηκόου αλλοδαπού
κράτους, µετανάστη πέµπτης ή έκτης γενιάς που επιθυµεί την
εκµάθηση της γλώσσας των προγόνων του, πλέον ως ξένη
γλώσσα. Νοµίζω ότι αυτή η διάκριση ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση, στο σχέδιο νόµου υπάρχει µια
συγκεντρωτική και αυταρχική διαδικασία. Ο διευθυντής της κάθε
σχολικής µονάδας αξιολογεί εκπαιδευτικά και διοικητικά τον εκπαιδευτικό και ο συντονιστής αντίστοιχα τον διευθυντή. Προβληµατική ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και την αντικειµενικότητά της είναι η σύνθεση του οργάνου αξιολόγησης των συντονιστών.
Εµείς, κυρία Υπουργέ, αντί των παραπάνω µονοπρόσωπων
µορφών αξιολόγησης, µε όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται
όπως είπαµε ήδη, προτείνουµε τη δηµιουργία ευρύτερων επιτροπών για την αξιολόγηση του έργου των καθηγητών και των διευθυντών µε τη συµµετοχή των οµογενειακών οργανώσεων, των
συλλόγων γονέων και κηδεµόνων αλλά και των ίδιων των καθηγητών. Όσο για την επιλογή των συντονιστών µια αντικειµενικοποίηση και ένα σύστηµα επιλογής πιο αντιπροσωπευτικό θα µας
κάλυπτε περισσότερο.
Κάνετε λόγο στο νοµοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά στο
άρθρο 5. Με το νοµοσχέδιο αυτό δεν εγγυάστε απολύτως τίποτα
για την λειτουργία και τη διασφάλιση των σπουδών στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού. Λόγου χάριν δε µας λέτε πόσους και πώς θα αποσπάτε, µε τι αποζηµίωση, πώς θα επιχορηγείτε τις εκπαιδευτικές µονάδες. Αναφέρετε µόνο την έννοια και
τον ορισµό της ψηφιακής οργάνωσης. Εµείς θα λέγαµε ότι η ψηφιακή οργάνωση από µόνη της χωρίς κονδύλια και ανθρώπους
δεν µπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
Ξέρουµε καλά, έχουµε εµπειρία απ’ όσα έχετε κάνει σε όλες
τις βαθµίδες της εγχώριας εκπαίδευσης. Έχουµε δει πώς υλοποιείται η ρήση για το ψηφιακό σχολείο την ίδια στιγµή που
υπάρχουν τροµακτικές ελλείψεις σε σχολεία και άλλο υλικό στα
σχολειά της χώρας µας. Δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν
βιβλία, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Όλα έχουν µπει στον αυτόµατο πιλότο.
Δεν χρειάζεται µεγάλη φαντασία για να καταλάβουµε τις συνέπειες της πολιτικής σας στην εκπαίδευση στο εξωτερικό. Άλλωστε η κ. Γεννηµατά ξεκαθάρισε πως επιχειρείται η άµεση
σύνδεση των δαπανών µε τη ποιότητα σπουδών, προφανώς προς
όφελος των περικοπών και εις βάρος της ποιότητας. Ήδη οι συνέπειες της κρίσης θίγουν µε έναν άµεσο, καταλυτικό και καταστρεπτικό τρόπο, θα έλεγα, την εκπαίδευση στο εσωτερικό.
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Πολύ φοβάµαι ότι κάτι ανάλογο επιχειρείται να γίνει και µε το νοµοσχέδιο αυτό στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Με λίγα λόγια τα περί ανάλογης ψηφιακής επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών φαίνονται προς το παρόν ανεφάρµοστα. Τα
υπάρχοντα προγράµµατα είναι γενικόλογα και άχρηστα µε εξαίρεση τις επιµορφώσεις που είχε οργανώσει το κέντρο ελληνικής
γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
Το τρέχον πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που λειτουργεί µε το όνοµα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» αντιµετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις και ελλείψεις εξαιτίας της
ελλιπούς στελέχωσής του. Οπότε αναρωτιέται κανείς και βάσιµα
τι περιεχόµενο µπορεί να έχει ένα τέτοιο επιµορφωτικό πρόγραµµα όταν το µόνο αξιόπιστο υπάρχον δυσλειτουργεί µε υπαιτιότητα του Υπουργείου.
Όσον αφορά στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών θεωρούµε,
κυρία Υπουργέ ότι είναι άστοχη η παράλειψη των οµογενών εκπαιδευτικών από τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα σχολεία που εντάσσονται στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση του εξωτερικού. Έχουν αναδείξει και άλλοι συνάδελφοι ότι οι οµογενείς εκπαιδευτικοί αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία, αφού ως φορείς της πραγµατικότητας και της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας της χώρας φιλοξενίας τους, αλλά και της
ελληνικής παιδείας, µπορούν να προσεγγίζουν σφαιρικά τους
οµογενείς µαθητές και να αναπτύσσουν περισσότερους διαύλους επικοινωνίας µε αυτούς µε ευεργετικά για την εκπαιδευτική
διαδικασία αποτελέσµατα.
Παράλληλα θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια απάντηση
στην οικονοµική στενότητα η οποία και εκφράζεται µε τις περικοπές δαπανών που κατά περιπτώσεις οδήγησε σε περικοπές
του επιµισθίου των αποσπασµένων εκπαιδευτικών αφού για τους
οµογενείς εκπαιδευτικούς δεν προκύπτει αντίστοιχη περίπτωση.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα µπορούσε µε πολλαπλά οφέλη να
εφαρµοστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας βρίσκει αντίθετους, όπως
και πολλούς άλλους σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, η οποιαδήποτε
πιθανότητα απόσπασης εκπαιδευτικού χωρίς την καταβολή επιµισθίου ενώ δε µας βρίσκει σύµφωνους η διακοπή χορήγησης
του επιµισθίου µετά το πέρας των τριών χρόνων και για ακόµα
δυο έτη που διαρκεί η παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών.
Τέλος, θα ήθελα να πω δυο λόγια για το ότι είναι ιδιαίτερα επισφαλής η θέση των εκπαιδευτικών µετά την απόσπασή τους,
αφού µένει ανοιχτό το παράθυρο για την ανάκλησή τους για υπηρεσιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους. Επικαλείστε µάλιστα, γι’
αυτό στην αιτιολογική έκθεση την πολύ άσχηµη δηµοσιονοµική
κατάσταση της χώρας µας, κάτι το οποίο δηµιουργεί ρευστότητα
και αβεβαιότητα και δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να κάνουν οποιοδήποτε στοιχειώδη προγραµµατισµό για τις ζωές των
ιδίων και των οικογενειών τους.
Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε τη µονοπρόσωπη
αξιολόγηση σε διοικητικό, εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο
που ιεραρχικά επιβάλλεται σε όλες τις βαθµίδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού οδηγούν τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό σε µια ιδιότυπη εργασιακή οµηρία από τους προϊσταµένους τους. Σε κάθε περίπτωση
εκτιµούµε ότι δεν δίνεται καθόλου βαρύτητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, δηλαδή στο φορέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Γι’ αυτό και για πολλούς άλλους λόγους έχουµε δηλώσει και
στην επιτροπή και εδώ ότι εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο. Όσον αφορά τα άρθρα, θα τοποθετηθούµε αύριο
ελπίζοντας να γίνουν εκείνες οι αλλαγές, οι οποίες θα συµβάλλουν σε µια καλύτερη αντιµετώπιση του όλου ζητήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναστάσιο Κουράκη, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στον κατάλογο
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των αγορητών Βουλευτών επί της αρχής.
Το λόγο έχει ο πρώτος οµιλητής ο Βουλευτής Τρικάλων του
ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Μαγκούφης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου περί της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων διαµορφώνει το
θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ελληνόγλωσσων σχολείων
της αλλοδαπής καθώς και για την ανάπτυξη και την εφαρµογή
δραστηριοτήτων και καινοτοµιών στην ελληνόγλωσση διδασκαλία στις χώρες του εξωτερικού.
Συγκεκριµένα, το παρόν νοµοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε
στη Βουλή, διαµορφώνεται συνοπτικά γύρω από τους εξής κεντρικούς άξονες: την οικονοµική και επιµορφωτική ενίσχυση των
ελληνόγλωσσων εκπαιδευτικών µονάδων του εξωτερικού. Τη δηµιουργία δίγλωσσων σχολικών µονάδων ενταγµένες ταυτόχρονα
και στα δυο εκπαιδευτικά συστήµατα. Τον εκπαιδευτικό και διοικητικό ανασχηµατισµό του συστήµατος µε την εισαγωγή της
αξιολόγησης των συντονιστών εκπαίδευσης. Τη θέσπιση εκπαιδευτικών κέντρων ως κοιτίδων ελληνισµού µε την επωνυµία
«Λόγος». Τον προσδιορισµό των βασικών αναγκών σε δαπάνες,
πόρους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού. Την εφαρµογή αξιοκρατικών
διαδικασιών στις αποσπάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Την
ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα των
χωρών της αλλοδαπής. Την ακαδηµαϊκή συνεργασία µεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων και την προώθηση των ανταλλαγών µεταξύ της Ελλάδος και των χωρών υποδοχής.
Υπό αυτό το πρίσµα το παρόν νοµοσχέδιο προσβλέπει στην εκ
νέου σχεδίαση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού βασισµένη στις τωρινές πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συγκυρίες και στοιχισµένες
γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες της διαµόρφωσης της ελληνικής παιδείας στις χώρες του εξωτερικού.
Βασικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η ένταξη των
µαθητών της οµογένειας σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου θα
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες και από τα δύο
εκπαιδευτικά συστήµατα, γι’ αυτό το λόγο, θα ήθελα να σταθώ
σε κάποια αξιοσηµείωτα µέρη.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να τονίσω τη σηµαντικότητα προσδιορισµού και εξακρίβωσης των βασικών αναγκών σε δαπάνες
και προσωπικό των ελληνόγλωσσων σχολείων. Υπήρξε και υπάρχει µια εκτεταµένη κακοδιαχείριση του µέχρι τώρα θεσµικού
πλαισίου συνοδευόµενη από αδικαιολόγητες σπατάλες, έλλειψη
σχεδιασµού και κακοδιοίκηση του συστήµατος. Κρίνεται, λοιπόν,
αναγκαία η δηµιουργία ενός µηχανισµού εξακρίβωσης του αριθµού των µαθητών που φοιτούν στα ελληνόγλωσσα σχολεία,
καθώς και της ποιότητας της εκπαίδευσης µέσω της συνεχούς
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε να
σταµατήσει η κακοδιαχείριση των οικονοµικών πόρων που αδικαιολόγητα βαραίνουν το ελληνικό κράτος και φυσικά να κρίνεται
και να βελτιώνεται η εκπαίδευση των οµογενών Ελλήνων µαθητών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αποφυγή κατασπατάλησης των δηµοσίων πόρων και η αναβάθµιση του επιπέδου των
ελληνόγλωσσων σχολείων της αλλοδαπής.
Επιπλέον, όσον αφορά τη δηµιουργία των «Κέντρων-Λόγος»
θα ήθελα να επικροτήσω την πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου
καθότι τα «Κέντρα-Λόγος» θα είναι εστίες µόρφωσης και προαγωγής τους ελληνισµού και θα αποτελέσουν κίνητρο για ποιοτικό έργο προς την κατεύθυνση αναγνώρισης και εξάπλωσης
του ελληνικού πολιτισµού. Τα «Κέντρα-Λόγος» θα αποτελέσουν
µια σηµαντική καινοτοµία.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να επικεντρωθώ σε ορισµένες διατάξεις
του νοµοσχεδίου, για τις οποίες θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση και διερεύνηση. Υπάρχουν, κατά τη γνώµη
µου, κάποια ζητήµατα του νοµοσχεδίου τα οποία αντιµετωπίζονται από το Υπουργείο Παιδείας κατά τρόπο γενικό και κάπως αόριστο.
Σύµφωνα µε το υπάρχον σύστηµα, τα ελληνικά λύκεια αποτελούν την τελευταία βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι το στάδιο εκείνο που ετοιµάζει µορφωτικά τους µαθητές
και συµβάλλει στη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων για
την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σαφώς και
τάσσοµαι κατά της εισαγωγής των Ελλήνων οµογενών µόνο στα
ελληνικά πανεπιστήµια και κρίνω τη δηµιουργία ενός δίγλωσσου
εκπαιδευτικού συστήµατος απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Γι’ αυτόν το λόγο, όµως, ζητώ την αναστολή της απόφασης άµεσης κατάργησης κάποιων τάξεων λυκείου στο Αµβούργο, στο
Βερολίνο, στο Ανόβερο, στο Μάνχαϊµ και άλλα σχολεία όπως
αναφέρονται στο συγκεκριµένο δελτίο τύπου του Υπουργείου και
προτείνω τη σταδιακή ένταξη των ελληνόγλωσσων σχολείων στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής.
Οι φωνές και οι διαµαρτυρίες από τους Έλληνες του εξωτερικού και δη από την ελληνική οµογένεια της Γερµανίας είναι πολλές. Χαρακτηριστική για την καταγγελτικότητά της αποτελεί η
επιστολή της ελληνικής κοινότητας του Gütersloh και περιχώρων
προς τους Έλληνες Βουλευτές για την κατάσταση του συστήµατος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερµανία, την οποία
καταθέτω στα Πρακτικά και την οποία οφείλει να λάβει υπ’ όψιν
του το Υπουργείο Παιδείας, µε στόχο έναν καλύτερο σχεδιασµό
για τη λειτουργία των σχολείων του εξωτερικού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαγκούφης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η άµεση κατάργηση των αµιγώς ελληνικών σχολείων του εξωτερικού προϋποθέτει την ύπαρξη ενός λεπτοµερούς σχεδιασµού,
βασισµένου σε νοµοθετικές διατάξεις που θα αναβαθµίζουν την
εκπαίδευση των Ελλήνων οµογενών. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν προβλέπεται µε το παρόν νοµοσχέδιο και δεν δίνεται επαρκής χρόνος για τη µετεξέλιξη των σχολικών µονάδων και την
προσαρµογή των Ελλήνων µαθητών στο νέο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αντιθέτως, δεν προβλέπονται επαρκείς ρυθµίσεις για
τους µαθητές της Α’ και της Β’ λυκείου των σχολείων που καταργούνται και όπως δηλώνεται, δεν υπάρχει κάποιο λύκειο σε κοντινή απόσταση.
Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, τάσσοµαι κατά της σχεδόν άµεσης
και αιφνιδιαστικής κατάργησης των αµιγώς ελληνικών σχολικών
µονάδων της οµογένειας. Αντ’ αυτού, προτείνω να υπάρξει µία
µεταβατική περίοδος τουλάχιστον τριών ετών, έτσι ώστε να επέλθει η σταδιακή µετάλλαξη των ελληνικών σχολείων σε δίγλωσσα,
βασισµένα σε έναν προσεκτικό και πλήρη σχεδιασµό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού, χωρίς όµως να παραθέτει έναν πλήρη σχεδιασµό σε
ζητήµατα µείζονος σηµασίας. Μολονότι ο εξορθολογισµός των
δαπανών είναι βασικός στόχος, δεν θα πρέπει να βαδίσουµε αποκλειστικά και µόνο προς την κατεύθυνση της µείωσης των κονδυλίων. Αδιαµφισβήτητα απαιτείται µία µεταβατική περίοδος
τριών ετών για τη δηµιουργία των δίγλωσσων σχολείων. Είναι ο
µοναδικός δρόµος, έτσι ώστε η µετάβαση να είναι οµαλή και όχι
βασισµένη σε αοριστίες, για να µην οδηγηθούµε στην αναποτελεσµατικότητα της ρύθµισης.
Ένα παράδειγµα που αφορά τους µαθητές του γυµνασίου της
Στουτγκάρδης αποδεικνύει, λόγου χάριν, το µη ολοκληρωµένο
του σχεδίου του Υπουργείου. Συγκεκριµένα, προβλέπει τη µη ένταξη των µαθητών του Ελληνόγλωσσου Γυµνασίου Στουτγκάρδης από τη νέα σχολική περίοδο 2012-2013 στο Λύκειο
Στουτγκάρδης. Εδώ τίθεται το ερώτηµα: Τι θα γίνουν αυτά τα
παιδιά µε την απότοµη αλλαγή και την επιβαλλόµενη άνωθεν ένταξή τους σε δίγλωσσο σχολείο; Ποια παιδαγωγική λογική εµπεριέχει αυτό το µέτρο;
Αυτή δεν είναι παιδαγωγική ρύθµιση, κυρία Υπουργέ, είναι παιδαγωγική απορύθµιση. Γι’ αυτό σας ζητώ να επαναξετάσετε τις
προθέσεις σας και να προβείτε σε τριετή µεταβατική περίοδο
στις προτεινόµενες ρυθµίσεις, εάν επιθυµείτε την ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολό του. Στην εσχάτη των περιπτώσεων, θα
δεχθώ να είναι τα έτη δύο. Δεν έχουµε δικαίωµα ούτε τα παιδιά
να εξοντώσουµε ούτε τις οικογένειες να διασπάσουµε, στέλνοντας τα παιδιά µε τις µητέρες τους στην Ελλάδα και κρατώντας
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τον πατέρα στην ξενιτιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Απαιτείται ο σεβασµός στον οικογενειακό και εκπαιδευτικό
προγραµµατισµό και οι µετανάστες οφείλουν να γνωρίζουν εκ
των προτέρων τις προθέσεις της µητέρας Ελλάδας, προκειµένου
να κάνουν τις δικές τους επιλογές.
Επιπλέον, θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο
κύµα µεταναστών και ιδίως προς τις χώρες της Γερµανίας και
της Αυστραλίας. Είναι και αυτό ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψιν. Είναι υποχρέωση της ελληνικής Κυβέρνησης να
θεσπίσει ένα επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο για την ενσωµάτωση
των παιδιών και των νέων µεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Απαιτείται αξιοποίηση των υπαρχουσών δοµών και ειδικές
µέριµνες για την επιµόρφωση της νέας γενιάς µεταναστών που
πασχίζουν να προσαρµοστούν και να ενσωµατωθούν σε µία καινούργια πραγµατικότητα. Τη στιγµή που δεν µπορέσαµε ως
χώρα να προσφέρουµε την οικονοµική δυνατότητα στους γονείς
τους για τη µόρφωση και εκπαίδευση αυτών των παιδιών στο
πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, οφείλουµε να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευσή τους στις χώρες του εξωτερικού. Το Υπουργείο
Παιδείας οφείλει, λοιπόν, να προχωρήσει σε δίκαιες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, που θα διασφαλίζουν µε τρόπο θεσµικό και συγκεκριµένο την εκπαίδευση των ελληνόπουλων του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο της ισότητας και των ίσων ευκαιριών, είναι υποχρέωση όλων µας να εξασφαλίσουµε στους Έλληνες µαθητές
της οµογένειας, τη δυνατότητα να διδάσκονται τα µαθήµατα της
ελληνικής παιδείας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ήταν ανέκαθεν απαραίτητο στοιχείο για την παρουσία και
εξέλιξη της ελληνικής οµογένειας και για τη συνέχιση της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό.
Σε αυτή τη λογική είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να
θέσει τις κατάλληλες βάσεις για τη διατήρηση, την ενίσχυση και
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνόγλωσσης παιδείας στις χώρες του εξωτερικού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Μαγκούφη, Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό έρχεται σε µία ιστορική
στιγµή για τη χώρα, καθώς αναµένουµε µε κοµµένη την ανάσα,
θα έλεγα, τα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση είναι απούσα, παρατηρητής του δράµατος. Αναµένει ως θεατής τις λύσεις που θα δοθούν για εµάς
χωρίς εµάς, όταν το αύριο προβάλλει τόσο απειλητικό για την
κοινωνική συνοχή. Πέρα από τις ευθύνες για την καταστροφή και
την αυτονόητη κριτική για τις διαδοχικές αποτυχίες, τις δήθεν
σωτήριες αποφάσεις της διετίας, ορθώνεται µπροστά µας το
υπέρτατο καθήκον να κρατήσουµε όρθιο οτιδήποτε στηρίζει την
ελληνική κοινωνία σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Μπορεί οι επαΐοντες των οικονοµικών επιστηµών να προβλέπουν ότι το βιοτικό επίπεδο µε αυτήν την αδιέξοδη πολιτική, θα
επιστρέψει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960 ή ακόµα και του
1950, οφείλουµε, όµως, να µην ξεχνούµε ότι ως έθνος δεν στηριζόµαστε µόνο στην οικονοµία. Η συνοχή, το ηθικό, η αποφασιστικότητά του βασίζονται πάνω και σε άλλους πυλώνες, σε
αρχές, σε αξίες, στην πολύτιµη κληρονοµιά µας. Και νοµίζω ότι
σήµερα που δοκιµάζεται η εθνική µας αξιοπρέπεια είναι επίκαι-
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ρος όσο ποτέ ο λόγος του εθνικού µας ποιητή «Μήγαρις έχω
άλλο στο νου µου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούµαι, διότι αυτή η παραίνεση δεν φαίνεται να διατρέχει το πνεύµα του νοµοσχεδίου. Γιατί
τι σηµαίνουν, κυρία Υπουργέ, αυτά τα κορακίστικα στην αιτιολογική έκθεση για «επιτακτική ανάγκη εκ νέου απεύθυνσης της ελληνικής παιδείας και πολιτισµού στους πολίτες του κόσµου µε
όρους προώθησης της ειρηνικής συµβίωσης»; Τι σηµαίνουν όλα
αυτά; Έως τώρα η ελληνική εκπαίδευση προωθούσε την εχθρότητα και την αντιπαλότητα ανάµεσα στους λαούς; Ότι σήµερα
δεν απαιτείται η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί τέλος
πάντων σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης, τι σηµασία έχει να µιλάει κανείς ελληνικά, γερµανικά, σουαχίλι ή ό,τι άλλο θέλει ο καθένας; Με τέτοια ιδεολογήµατα µπορεί να υπηρετηθεί ο στόχος
της ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις αρχές του χρόνου ήµουν
στη Γερµανία, στο Μόναχο και έγινα αποδέκτης της έντονης ανησυχίας των οµογενών µας για τις φήµες, για τα σχέδια κατάργησης των ελληνικών σχολείων. Γιατί θέλει η Κυβέρνηση να
καταργήσει τα αµιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού;
Η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Γεννηµατά υποστήριξε
στην Επιτροπή, ότι το ελληνικό κράτος δεν µπορεί να συντηρεί
σχολεία στο εξωτερικό που δεν επιτρέπουν την κινητικότητα των
µαθητών στις επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης. Έρχεται, όµως,
κυρία Υπουργέ, η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και σας
διαψεύδει πανηγυρικά.
Διαβάζω χαρακτηριστικά: «Η πρόσβαση στα γερµανικά ΑΕΙ
είναι κατά τον ίδιο τρόπο δυνατή, όπως και για τους αποφοίτους
των ελληνικών λυκείων στην ηµεδαπή. Υπάρχει πλήθος αποδήµων που µετά από επιτυχή συµµετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, έγιναν δεκτοί σε γερµανικά πανεπιστήµια».
Καταθέτω στα Πρακτικά την τοποθέτηση της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στο σχέδιο νόµου που συζητούµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, η Υπουργός για να αιτιολογήσει τη χαµηλή ποιότητα
των σχολείων της Διασποράς, επικαλείται στατιστικά στοιχεία
από τις ειδικές εξετάσεις του 2009 και του 2010.
Όπως µας αναφέρει, το 54% των υποψηφίων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση από αυτά τα λύκεια δεν έπιασαν τη βάση του «10»,
µε αποτέλεσµα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι µία θέσεις σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ να µείνουν ακάλυπτες.
Λησµονείτε, όµως, κυρία Υπουργέ, πρώτον, ότι οι θέσεις που
προβλέπονται για τους οµογενείς, αποτελούν µία πολιτική θετικής διάκρισης και είναι επιπρόσθετες από τις θέσεις για τους
απόφοιτους των ελληνικών σχολείων. Άρα, η µη πλήρωσή τους
από οµογενείς δεν στερεί θέσεις από υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων και δεν δηµιουργεί πρόσθετο οικονοµικό κόστος.
Επίσης, αντίστοιχο φαινόµενο υπάρχει και στην άλλη ειδική κατηγορία υποψηφίων, των µουσουλµανοπαίδων της δυτικής Θράκης, χωρίς αυτό να λειτουργεί στην κατεύθυνση της κατάργησης
της θετικής διάκρισης.
Δεύτερον, η επίκληση των χαµηλών επιδόσεων των οµογενών
αποτελεί, θα έλεγα, προσβολή γι’ αυτά τα παιδιά, που όντας σε
ξένες κοινωνίες, παλεύουν να διατηρήσουν την ελληνικότητά
τους και να σπουδάσουν στην πατρίδα τους. Σίγουρα συνιστά
απεριόριστη υποκρισία του ΠΑΣΟΚ, που κατήργησε τη βάση του
«10» µε την ακριβώς αντίστροφη επιχειρηµατολογία από αυτή
που χρησιµοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση για τα παιδιά των οµογενών.
Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω ότι από τους ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τριάντα χιλιάδες τετρακόσιους εννιά µαθητές, δηλαδή
ένα ποσοστό της τάξης του 35,5%, έδωσαν γραπτά µε βαθµολογίες κάτω από τη βάση.
Τρίτον, κυρία Υπουργέ, εάν πονάει το χέρι δεν το κόβεις, αλλά
το θεραπεύεις. Αναβάθµιση και µετεξέλιξη χρειάζονται τα σχολεία του εξωτερικού και όχι κατάργηση. Χρειάζονται σχολεία που
θα διατηρήσουν τους δεσµούς µε την Ελλάδα, αλλά θα δίνουν

946

και ευκαιρίες κοινωνικής εξέλιξης στη χώρα διαµονής των µεταναστών, ποιοτικά σχολεία, δίγλωσσα, αναγνωρισµένα από τις
χώρες διαµονής των Ελληνοπαίδων.
Φέρνετε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα που φουντώνει
το µεταναστευτικό κύµα, που η ανεργία ξαναπιάνει τα ποσοστά
της δεκαετίας του 1960, σαν να ζούµε ένα ριµέϊκ εκείνης της εποχής. Εσείς αποφασίζετε χωρίς διάλογο, ούτε µε τους οµογενείς,
ούτε µε την Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι παράγοντας ενίσχυσης και διατήρησης της ενότητας και της εθνικής συνείδησης
των Ελλήνων της διασποράς, να κλείσετε τα ελληνικά σχολεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή µας απαιτεί την ενίσχυση και όχι την αναδίπλωση της εκπαιδευτικής µας παρουσίας
στο εξωτερικό. Στόχος µας πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι κάθε εθνικής προέλευσης να µάθουν ελληνικά, να µυηθούν στον ελληνικό πολιτισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο απόδηµος ελληνισµός έχει τεράστιο ανεκµετάλλευτο πλούτο σε ανθρώπινο δυναµικό και οφείλει η πατρίδα να τον θέσει στην υπηρεσία του έθνους και όχι να
τον περιθωριοποιεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατανοούµε ότι η οικονοµική συγκυρία είναι αρνητική και συµφωνούµε ότι χρειάζονται µέτρα αναδιάρθρωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Μην βάζετε, όµως, κυρία
Υπουργέ, στην κλίνη του Προκρούστη τα ελληνικά σχολεία. Αναβάθµιση και µετεξέλιξη σε ποιοτικά, δίγλωσσα σχολεία, αναγνωρισµένα από τις χώρες που διαµένουν οι οµογενείς µας
χρειαζόµαστε και όχι τη διαγραφή τους µε µία µονοκονδυλιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μάξιµο Χαρακόπουλο, Βουλευτή Λάρισας της Νέας Δηµοκρατίας.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’
Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, παρακολουθήσαµε το νοµοσχέδιο το οποίο
φέρατε, όπως αντίστοιχα και τις έντονες αντιδράσεις που έχει
προκαλέσει στην ελληνική οµογένεια και ειδικά στη Γερµανία.
Εγώ είχα την τύχη να βρεθώ σε γερµανικό πανεπιστήµιο και
θεωρώ ότι ένα προς ένα τα επιχειρήµατα τα οποία φέρνετε περί
κινητικότητας, περί αρωγής των Ελληνόπουλων που βρίσκονται
στη Γερµανία, είτε να «ενσωµατωθούν», είτε να έχουν την κινητικότητα και να µπορούν να βρίσκονται στα γερµανικά πανεπιστήµια µε µεγαλύτερη ευκολία, δεν ευσταθούν. Και δεν ευσταθούν,
διότι αυτά θα ήταν επιχειρήµατα που θα µπορούσαν να ειπωθούν, ενδεχοµένως, σε µία πρώτη γενιά.
Αυτήν τη στιγµή σας πληροφορώ ότι και την κινητικότητα την
έχουν και µέσα στα γερµανικά πανεπιστήµια υπάρχουν πάρα
πολλοί Έλληνες. Πλέον έχουν γίνει και καθηγητές µέσα στα γερµανικά πανεπιστήµια.
Δεν έχουν κανένα πρόβληµα µε την γερµανική κοινωνία, για να
έρχεται τώρα ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υποτίθεται να διορθώσει τα προβλήµατα τα οποία τυχόν υπάρχουν και να τους βοηθήσουµε να έχουν τη δίγλωσση παρουσία, τα λύκεια να πάνε
αµιγώς σε γερµανικό, για να µπορέσουν να βρεθούν στα γερµανικά πανεπιστήµια. Και άλλωστε αυτό είναι µια επιλογή τους και
µπορεί να το κάνουν στην πορεία, αν τυχόν θέλουν το Abitur, για
να πάνε στο γερµανικό πανεπιστήµιο.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, υπάρχει το πρώτο βασικό θέµα τι γίνεται µε τα λύκεια. Ουσιαστικά τελειώνει εκεί πέρα όλο το θέµα.
Δεν υπάρχει επιλογή για τους Έλληνες. Παύει να υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το κοµµάτι. Δίγλωσσα σχολεία. Ανησυχούν οι
οµογενείς. Τι θα γίνει µε τα µορφωτικά πρωτόκολλα; Πότε θα
ολοκληρωθούν αυτά τα µορφωτικά πρωτόκολλα; Δεν υπάρχει
εµπιστοσύνη δυστυχώς στο ελληνικό κράτος. Και η απουσία εµπιστοσύνης στο ελληνικό κράτος µπορώ να πω ότι σε µεγάλο
βαθµό βρίσκεται και σε εµάς εδώ πέρα. Δεν ξέρουµε κατά πόσο
θα µπορέσετε να υλοποιήσετε όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Συνεπώς, τουλάχιστον να ακούσετε το αίτηµά τους που αναφέρεται
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στη βασική µεταβατική περίοδο, να µην υπάρξει πρόβληµα µε τα
λύκεια. Ούτε αυτό δεν έχετε κάνει δεκτό.
Επιµένω, όµως, στο κοµµάτι που σας λέω, ότι αυτήν τη στιγµή
ο βασικός στόχος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσής µας, όπως
λέτε –που είναι λανθασµένος όρος- της ελληνικής παιδείας είναι
να διατηρηθούν στενοί δεσµοί των Ελλήνων µε την µητέρα πατρίδα. Και το θέµα είναι τι ελληνική παιδεία έχουµε.
Και ξέρετε τι γίνεται; Αυτό το οποίο έχω βιώσει είναι ότι ο Ελληνισµός που υπάρχει µέσα στα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα
είναι πραγµατικά πάρα πολύ υψηλός και πολύ πιο σηµαντικό από
αυτό που ζούµε εδώ. Διότι άµα πάτε, κυρία Υπουργέ, σε αυτά τα
παιδιά και τους πείτε για σύνθετη ονοµασία στα Σκόπια, θα πέσουν να σας κατασπαράξουν και στην Γερµανία και στην Αµερική
και οπουδήποτε. Κατάφεραν να κρατήσουν τον Ελληνισµό, κατάφεραν να κρατήσουν την ελληνική παιδεία και δηµιουργείται
τώρα το θέµα τι γίνεται.
Οπωσδήποτε τα δίγλωσσα σχολεία θα µπορούσαν να έχουν
ένα σηµαντικό ρόλο για να δώσουµε κίνητρο και σε άλλους γονείς που επιλέγουν τα παιδιά τους να πάνε ενδεχοµένως σε αµιγώς γερµανικό σχολείο. Είναι ένα κίνητρο να πάει. Όµως, αυτό
θα έπρεπε να έχει µια προετοιµασία από το ελληνικό δηµόσιο,
να υπήρχε όλος αυτός ο χρόνος, να γινόταν η προεργασία, να
γίνονταν τα µορφωτικά πρωτόκολλα, να υπήρχε και για το επίπεδο του λυκείου και τότε να µπορούσαµε να δούµε τι κουβέντα
έχει γίνει. Εσείς ξεκινάτε από ένα άλλο στάδιο. Υπάρχει ο φόβος
ότι µπορεί να περάσει ολόκληρη χρονιά και να µην υπάρχει ελληνικό σχολείο και ανησυχούν, φοβούνται. Θα σηκωθείτε εσείς
εδώ πέρα να µας διαβεβαιώσετε γιατί; Για κάτι στο οποίο δεν θα
είστε Υπουργός ενδεχοµένως µετά; Και εµείς από ποιον θα ζητήσουµε τις ευθύνες; Ας είχατε προχωρήσει όλη αυτήν την προεργασία, να ήταν έτοιµα και να βλέπαµε το θέµα. Το να ξεκινάτε,
όµως, ουσιαστικά µε την κατάργηση των ελληνικών σχολείων και
να στηριζόµαστε στο γεγονός ότι αυτό το ελληνικό δηµόσιο που
δεν µπορεί να στείλει εγκαίρως τα χαρτιά για τις πληρωµές, θα
καταφέρει να µπει σε όλη τη διαδικασία, να λύσει το θέµα των
διαπραγµατεύσεων και πραγµατικά να έχουν όλα τα Ελληνόπουλα σχολεία, είναι κάτι για το οποίο δεν έχουµε εµπιστοσύνη.
Και ποιος θα είναι ο ρόλος του γερµανικού δηµοσίου εκεί πέρα
είναι ένα άλλο θέµα που πρέπει να διευκρινιστεί.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θα καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πιστεύουµε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες βάσεις
και η κατάλληλη συνεννόηση µε την οµογένεια την οποία σε µεγάλο βαθµό αγνοήσατε. Θέλετε να µας πείσετε ξαφνικά ότι ολόκληρη η οµογένεια στην Γερµανία λόγου χάριν έχει εναντιωθεί
µε αυτό το νοµοσχέδιο και εσείς ξέρετε καλύτερα ποιο είναι το
καλό των παιδιών που βρίσκονται εκεί πέρα, ποιο είναι το καλό
των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί πέρα που κράτησαν τον Ελληνισµό µέσα τους έχοντας αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα που
εσείς καταργείτε σήµερα. Αυτό, αν µη τι άλλο, δοκιµάστηκε, ότι
αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν τον Ελληνισµό µέσα τους. Και πάτε
να κάνετε κάτι άλλο, χωρίς να κρατήσετε ούτε αυτήν τη µεταβατική περίοδο την οποία σας ζητάνε, προκειµένου να υλοποιηθεί
όλο το σύστηµα.
Θα µπορούσε αυτό το νοµοσχέδιο να ψηφιζόταν από περισσότερες πλευρές. Θα µπορούσαµε όλοι να συµφωνούµε. Πώς
όµως; Εάν είχατε ακούσει αυτές τις ενστάσεις, εάν είχατε ακούσει τουλάχιστον το θέµα της µεταβατικής περιόδου και να µπορούσαµε να βλέπαµε τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν. Όσο,
λοιπόν, εσείς είστε αδιάλλακτοι προς αυτήν την κατεύθυνση,
εµείς θα καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Πλεύρη, Βουλευτή Α’ Αθηνών του ΛΑΟΣ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μία σύντοµη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πόσο χρόνο χρειάζεστε,
κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δεν θα τον χρειαστώ όλο, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κυρία Υπουργέ, βεβαίως το ενδιαφέρον
της ελληνικής Κυβέρνησης για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
είναι κάτι θετικό. Όµως, δεν µπορείτε να υπερασπιστείτε ούτε
αυτό, όταν οι Αλβανοί δολοφονούν τον Αριστοτέλη Γκούµα γιατί
µιλούσε τη γλώσσα τη µητρική του, την ελληνική, και δεν υπήρξε
κάποια ουσιαστική αντίδραση. Είναι µερικά πράγµατα, τα οποία
καταδεικνύουν τα φοβικά σύνδροµα που κατατρέχουν αυτήν την
Κυβέρνηση.
Και επί τη ευκαιρία, µια και µιλάµε για νοµοσχέδιο δικό σας,
κοιτάξτε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, συζητήστε το και µε την
κ. Διαµαντοπούλου. Εφέτος ειδικώς δεν µπορείτε παρά να επιτρέψετε τις µετεγγραφές φοιτητών. Δηλαδή, δύο αδέλφια δεν
µπορεί το ένα να είναι στα Γιάννενα και το άλλο στην Κοµοτηνή.
Δεν αντέχει η οικογένεια να έχει τρία σπίτια. Όταν η οικονοµική
κατάσταση είναι αυτή που είναι, τουλάχιστον αυτό να το κάνετε.
Τουλάχιστον να το κάνετε έτσι, να είναι στο ίδιο Πανεπιστήµιο τα
δύο αδέλφια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Το φαντάζεστε, κυρία Υπουργέ, µε τους µισθούς που έχουν
φτάσει, τις συντάξεις του φουκαρά του συνταξιούχου, να έχει
ένα παιδί στα Γιάννενα και ένα παιδί στην Κοµοτηνή; Ποια είναι
η δυσκολία δηλαδή σε αυτήν την οικονοµική κατάσταση να βοηθήσετε; Δεν µπορείτε παρά να σπεύσετε να το κάνετε αυτό, µόνο
για εφέτος, εξαίρεση. Αν είναι καλύτερα τα πράγµατα του χρόνου, το επαναφέρετε εκεί που είναι. Αλλά τώρα δεν µπορούν δύο
αδέλφια να φοιτούν σε δύο διαφορετικές πόλεις, όταν ο πατέρας
δεν µπορεί να πληρώσει ούτε το νοίκι του σπιτιού στην Αθήνα.
Δεν νοµίζω να διαφωνεί και κανένας από τους κυβερνητικούς
Βουλευτές. Και αν κάποιος διαφωνεί µε αυτήν την πρόταση, να
βγει ευθέως και να το πει. Εάν όµως είναι σωστή, παρακαλώ υιοθετήστε το. Υιοθετήστε το, κυρία Υπουργέ. Είναι ένα κοινωνικό
µέτρο, το οποίο είναι απαραίτητο.
Πήρα το λόγο, γιατί αύριο είναι µία εξαιρετική ηµέρα για την
Ελλάδα και όλοι πρέπει να είµαστε και υπεύθυνοι και σοβαροί,
όσο µπορεί ο καθένας, γιατί δεν µπορούν όλοι. Πριν από λίγο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εις την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεφανίσθη γνωστός Ευρωβουλευτής και είχε
το ψήφισµα της αυριανής ηµέρας, το οποίο είπε ότι το βρήκε
στους διαδρόµους του γερµανικού κοινοβουλίου. Έχει κυκλοφορήσει η απόφαση η αυριανή εις τους διαδρόµους του γερµανικού κοινοβουλίου και το κατέθεσε εις την Ολοµέλεια Ευρωβουλευτής ο οποίος γνωρίζει τους διαδρόµους τους γερµανικού
κοινοβουλίου. Αυτό είναι άλλη µία ταπείνωση για την Ελλάδα,
εξαιρετική ταπείνωση, όχι µόνο για εµάς, αλλά και για τις άλλες
χώρες. Γιατί δεν νοµίζω να έχει καµµία ψευδαίσθηση κανείς µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα; Δεν µιλάµε πλέον για Ευρωπαϊκή Ένωση,
µιλάµε για τη γερµανική κηδεµονία!
Έβγαλε η Ευρώπη κάποιον εκεί και τον έβαλε Πρόεδρο, τον
κ. Ροµπάι. Τον ακούσατε καθόλου; Στη µεγάλη κρίση της Ευρώπης, στη διάλυση της Ευρώπης, αυτόν τον ταλαίπωρο τον ακούσατε καθόλου; Κάνει κουµάντο η κυρία, η οποία κυρία θέλει να
µας φορτώσει εδώ επιτρόπους σε κάθε διεύθυνση Υπουργείου.
Υπό ποίο ρόλο; Ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας; Απλώς είναι
πλουσία η κυρία και ως πλουσία µπορεί να κάνει ό,τι θέλει στα
φτωχότερα κράτη η κυρία. Και ακούµε περίεργα πράγµατα, τα
οποία νοµίζω ότι δεν θα τα αντέξει ο ελληνικός λαός και τα οποία
πολύ δύσκολα θα παρουσιαστούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η τοποθέτησή µου αυτή έρχεται να ενισχύσει εκείνους που
έχουν πάει επάνω και των οποίων ο ρόλος, πολύ φοβούµαι δεν
είναι ο πρωταγωνιστικός όπως επιβάλλουν τα γεγονότα. Υπάρχει
µία εντελώς παθητική στάση, την οποία δεν αντιλαµβάνοµαι, από
όλους που έχουν πάει επάνω. Εποµένως, είναι µία υστάτη έκκληση, αύριο τουλάχιστον να σηκώσουν ανάστηµα, να µην είµαστε ταπεινωµένοι όλοι οι Έλληνες!
Το αµείλικτο ερώτηµα που έθεσα µετά τη συνάντηση µε τον
Πρωθυπουργό: «ή Ευρώπη και δουλεία ή µόνοι µας και φτωχοί»,
γίνεται εκρηκτικό και πιο άµεσο απ’ ό,τι τουλάχιστον το περίµενα.
Δεν πρέπει να ταπεινωθεί η Ελλάδα αύριο. Όλα όσα κυκλοφορούν –ακούστε ραδιόφωνο, ανοίξτε τηλεόραση- µιλούν για
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όλους αυτούς τους επιτρόπους που αύριο θα υποκαταστήσουν
τους Υπουργούς. Έφτασε να πει ο Γάλλος Πρόεδρος «εγώ δεν
έχω ψηφιστεί για να κυβερνώ µια άλλη χώρα»!
Οι Έλληνες, καλώς ή κακώς, πριν από δύο χρόνια ψήφισαν το
Γιώργο Παπανδρέου, καλώς ή κακώς! Δεν ψήφισαν Μέρκελ,
Μπαρόζο ή Σαρκοζί ή όλους αυτούς. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου
δεν µπορεί να σηκώσει το βάρος της κατάστασης, τότε να έλθει
εδώ και να εξηγηθεί στον ελληνικό λαό διά του Βήµατος του Κοινοβουλίου. Η ντροπιαστική αυτή κατάσταση όµως για την Ελλάδα δεν µπορεί να υπάρχει.
Κυρία Υπουργέ –και κλείνω µ’ αυτό- υπάρχει µία σπείρα που
είδε την αδυναµία της ελληνικής Κυβερνήσεως. Δεν είµαι από
αυτούς που θα τολµήσω ή θα διανοηθώ να πω τον Πρωθυπουργό
συνωµότη, όπως ευκόλως κάποιοι ανοητίζοντες το λένε εµµέσως
πλην σαφώς. Όχι, δεν είναι συνωµότης ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πολύ φοβούµαι ότι απλώς τα πράγµατα είναι τόσο σύνθετα που δεν µπόρεσε να τα παρακολουθήσει και επέτρεψε σε
κάποιους να στήσουν αυτή τη σπείρα!
Ρονάλντ Μπέργκερ, µία δεξαµενή σκέψης, που ο πολύς Γερµανός Πρόεδρός της ήλθε και έγινε δεκτός από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και συζήτησε µαζί του το σχέδιο «ΕΥΡΗΚΑ», το
σχέδιο λεηλασίας της χώρας. Αποτιµήθηκε η Ελλάδα 125 δισεκατοµµύρια. Να µας δώσουν 125 δισεκατοµµύρια, όλα τα περιουσιακά στοιχεία να τα πάρει µια εταιρεία στο Λουξεµβούργο και
εκεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η εταιρεία συνδέεται µε την
«DEUTSCHE BANK», είναι θυγατρική της.
Η «DEUTSCHE BANK» έχει τον Άκερµαν, ο οποίος είναι µέσα
σ’ εκείνο τον οργανισµό που θα αποφασίσει αν το κούρεµα είναι
πιστωτικό γεγονός ή όχι. Επίσης, ως Πρόεδρος, συνδέεται
άµεσα το πρόσωπο που έκανε αυτή τη δεξαµενή, ο κ. Ρόναλντ
Μπέργκερ, µε την «BLACKSTONE», τη µητρική της «BLACKROCK».
Η «BLACKROCK» ήλθε και κάνει τους ελέγχους των ελληνικών
τραπεζών και δια των ελληνικών τραπεζών κάνει ελέγχους σ’
όλες τις επιχειρήσεις. Ξέρει τι γίνεται σ’ όλες τις επιχειρήσεις
της χώρας, σε όλες τις τράπεζες. Η «BLACKROCK» σήµερα,
κυρία Υπουργέ, είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παίκτης-επενδυτής στο ελληνικό Χρηµατιστήριο. Ο οποιοσδήποτε λοιπόν Έλληνας φουκαράς πάει στο Χρηµατιστήριο, έχει την ίδια πληροφόρηση µε την «BLACKROCK» που ξέρει «φύλλο και φτερό» όλες
τις τράπεζες και διά των τραπεζών όλες τις επιχειρήσεις; Γίνονται
εγκλήµατα.
Ξέρετε και κάποιες λεπτοµέρειες. Είναι κύριοι µέτοχοι της
«GOLDMAN SACHS», της «MOODY’S» και της «STANDARD &
POOR’S». Αυτά τα συνδέετε στο µυαλό σας; Πτωχεύουν τη
χώρα, µειώνουν τη δύναµη του Χρηµατιστηρίου, πέφτουν οι µετοχές και έρχονται να κατασπαράξουν οι ύαινες! Πιστεύουν ότι
η Ελλάδα είναι πτώµα και έρχονται να κόψουν από το στήθος,
από τα πόδια κ.λπ.. Αυτό συµβαίνει.
Πρέπει, λοιπόν, να φθάσει το µήνυµα τώρα στις Βρυξέλλες,
ότι δεν είµαστε έτοιµοι να παραδοθούµε στους σχεδιασµούς
τους, ότι είµαστε έτοιµοι να τους αντιµετωπίσουµε, να αντισταθούµε, να φωνάξουµε, να γίνουµε µία γροθιά. Δεν µπορούµε να
επιτρέψουµε, λοιπόν, αυτήν τη λεηλασία. Είναι αδιανόητο να επιτρέψουµε αυτό το οποίο συµβαίνει.
Σήµερα στον ΟΠΑΠ έχουν πάει όλα τα µέλη της «σπείρας»: ο
ένας ως σύµβουλος για το στιγµιαίο λαχείο -ο ένας ως σύµβουλος, απ’ αυτούς που σας είπα- και ο άλλος, η ίδια εταιρεία, η
αδελφή εταιρεία, ως σύµβουλος του ΟΠΑΠ για το «Στοίχηµα».
Λεηλασία!
Πρέπει να στηρίξουµε αυτούς που βάλαµε -εσείς, η Νέα Δηµοκρατία και εµείς- στο Ταµείο Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας. Τα «κοράκια», οι βάνδαλοι, αυτοί οι οποίοι έρχονται να
λεηλατήσουν είναι πολύ ισχυρότερα πρόσωπα απ’ αυτά τα πέντε
πρόσωπα που βάλαµε. Να θωρακίσουµε, λοιπόν, πριν µας πάρουν τα ιµάτια, να θωρακίσουµε πριν ευτελίσουν την Ελλάδα, να
θωρακίσουµε πριν µας πάρουν τη συνείδηση, τον πλούτο, τη
χώρα, την ψυχή και την καρδιά µας αντί 125 δισεκατοµµυρίων!
Φωνάζω, για να ακούσουν στις Βρυξέλλες. Φωνάζω, για να θωρακίσω τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο. Φωνάζω, για να
θωρακίσω την όποια επιχειρηµατολογία του Αντώνη Σαµαρά.
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Η πόλις πρέπει να µείνει όρθια. Δεν πρέπει να ξανακουστεί
αυτό που ακούστηκε πριν από πολλά χρόνια στην Ανατολή: «η
Πόλις εάλω». Η Ελλάδα δεν θα αλωθεί, γιατί έχει τους κατοίκους
της, έχει τον πατριωτισµό των Ελλήνων, τον οποίο δείξαµε το
1940. Θα τον δείξουµε και το 2011!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κυρία Φώφη Γεννηµατά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
το λόγο στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα, κύριε Πρόεδρε,
όπως βλέπετε, γεννήθηκαν πολιτικά θέµατα στην Αίθουσα. Αντιλαµβάνοµαι ότι θα ξεφύγουµε από το νοµοσχέδιο. Διότι και ο κ.
Πρωτόπαπας ζητεί το λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ
κατανοώ την αγωνία σας αυτές τις στιγµές. Η αγωνία εξάλλου
είναι όλων µας εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά και έξω απ’
αυτήν την Αίθουσα. Καταλαβαίνω την αγωνία του Έλληνα πολίτη
όπου κι αν βρίσκεται και θεωρώ ότι ακριβώς αυτές τις ώρες εν
αναµονή των σηµαντικών, των κρίσιµων αποφάσεων της αυριανής ηµέρας, την ώρα που ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δίνουν µία ακόµα σηµαντική µάχη, ίσως την πιο κρίσιµη µάχη, αυτό
που χρειάζεται απ’ όλους µας είναι αυτοσυγκράτηση, περίσκεψη
και ενότητα, κύριε Καρατζαφέρη.
Αυτό που χρειαζόµαστε ίσως περισσότερο από ποτέ µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα είναι το να δούµε ποια είναι αυτά που µας
ενώνουν. Γιατί εµείς, οι πολιτικές δυνάµεις αυτού του τόπου, είµαστε αυτοί που πρέπει να κατευνάσουµε και την οργή του κόσµου, δικαιολογηµένη ή όχι, και να µην την αφήσουµε να
οδηγηθεί σε συγκρούσεις και σ’ έναν νέο διχασµό, γιατί δεν
έχουµε αυτή την πολυτέλεια και γιατί χρειαστήκαµε πάρα πολλές
δεκαετίες, για να επουλώσουµε πληγές του παρελθόντος.
Ο τόπος χρειάζεται µια γερή βάση, για να κάνει το επόµενο
βήµα µπροστά. Ναι, είµαστε εθνικά υπερήφανοι και µ’ αυτή την
εθνική υπερηφάνεια έχει δώσει ο Πρωθυπουργός τις µάχες µέχρι
σήµερα. Δεν πρόκειται να αλωθεί η Ελλάδα, ακριβώς γιατί στο
τιµόνι υπάρχει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, και η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έχουν δώσει τις µάχες όλο αυτό το
διάστηµα µέχρι σήµερα. Έχουµε επιφορτιστεί µε ευθύνες πολλές για πράξεις, αποφάσεις και επιλογές όλων των προηγούµενων δεκαετιών -εγώ θα έλεγα ολόκληρης της εποχής της
Μεταπολίτευσης- και βεβαίως µε τις καθοριστικές επιλογές της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας την προηγούµενη πενταετία.
Κύριε Καρατζαφέρη, δεν έχουµε δώσει σηµασία µέχρι σήµερα
στο πολιτικό κόστος. Πονάµε και πληγωνόµαστε για το κοινωνικό
κόστος, αλλά κοιτάµε µπροστά, γιατί αυτό που θέλουµε να εξασφαλίσουµε είναι προοπτική και ελπίδα στον ελληνικό λαό.
Και µία τελευταία κουβέντα για τους Ευρωπαίους εταίρους
µας. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω –είµαι αισιόδοξη- ότι θα κατανοήσουν ότι η ελληνική κρίση, είναι ευρωπαϊκή κρίση, θα κατανοήσουν ότι η Ελλάδα δεν είναι το πρόβληµα, αλλά ότι από την
Ελλάδα µπορούµε να ξεκινήσουµε για να δώσουµε οριστική
λύση στα προβλήµατα χρέους συνολικά στην Ευρωζώνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρωτού Υπουργού)
Και επιτέλους, ελπίζω να κατανοήσουµε όλοι ότι εάν δεν προχωρήσουµε σε µια πραγµατική πολιτική ενοποίηση, τότε θα είµαστε στο έλεος των κερδοσκόπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να είστε
βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών δίνουν τη µάχη κατά τον καλύτερο και σκληρότερο τρόπο στις
Βρυξέλλες, για να προασπίσουν τα πραγµατικά συµφέροντα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χώρας.
Δεν ξέρω, αν το χαρτί που επέδειξε ο κ. Βερχόφστατ στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων, είναι το προσχέδιο κάποιου σχεδίου της κ. Μέρκελ, η οποία προφανώς το
έδωσε στους Φιλελευθέρους, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε πολύ
καλά, είναι εταίροι της στον κυβερνητικό συνασπισµό. Πιθανόν
να είναι αυτό, πιθανόν να µην είναι.
Εγώ όµως, έχω να πω ότι επανειληµµένα η κ. Μέρκελ έχει µιλήσει και έχει συναντηθεί µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο
οποίος κατά τον πιο απόλυτο τρόπο έχει θέσει τα θέµατα, τα
οποία η Ελλάδα διεκδικεί σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής.
Θέλω να καταστήσω σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι γίνεται –και
αυτήν τη στιγµή που µιλάµε- µια ιδιαίτερα σκληρή διαπραγµάτευση στις Βρυξέλλες. Σαφώς, έχει µεταφερθεί στην κ. Μέρκελ,
όχι µόνο η απαίτηση για βιώσιµη λύση στο πρόβληµα, που δεν
είναι ελληνικό –είναι πρόβληµα Ευρωζώνης- αλλά έχει µεταφερθεί και η φωνή των δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων, οι οποίοι
προχθές µας είπαν: «Φτάνει πια µε τα συνεχή µέτρα. Φτάνει πια
µε τη λογική που µερικοί στην Ευρώπη καλλιεργούν» –απαράδεκτα, θα τονίσω εγώ- «δήθεν τη λογική της τιµωρίας». Ποιον τιµωρούν; Τον ελληνικό λαό;
Με τις θυσίες του ελληνικού λαού µπορεί και γίνεται αυτή η
σκληρή διαπραγµάτευση, αλλά αυτές οι θυσίες έχουν φτάσει, αν
δεν έχουν ξεπεράσει τα όριά τους. Και αυτή η φωνή –να είστε
βέβαιοι όλοι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και εσείς, κύριε Πρόεδρεότι έχει µεταφερθεί από τον Πρωθυπουργό µε τον πιο απόλυτο
και καθαρό τρόπο στους Ευρωπαίους εταίρους µας, φυσικά στην
κ. Μέρκελ και στον κ. Σαρκοζί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα να µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω σαφές ότι γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια
αυτή τη στιγµή για να ελαφρύνουµε και να καταστήσουµε το δηµόσιο χρέος βιώσιµο και να βγάλουµε βάρη από την πλάτη του
Έλληνα πολίτη. Όπως και γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια,
για να εγγυηθούµε ότι η ανάπτυξη της χώρας θα προχωρήσει,
θα δηµιουργηθεί φως, ελπίδα και προοπτική στον Έλληνα που
αυτήν τη στιγµή υφίσταται κατά τον πιο δραµατικό τρόπο, τις συνέπειες της κρίσης.
Και είναι σαφές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν δέχεται
καµµία απόφαση και κανένα σηµείο που αµφισβητεί τα ζητήµατα
της εθνικής κυριαρχίας. Ας το καταλάβουµε όλοι αυτό καλά. Μακριά από εµάς αυτές οι λογικές. Και θέλω αντίθετα να πω ότι θα
έπρεπε να βοηθήσουµε όλοι αυτήν την προσπάθεια. Δεν αµφισβητώ τον πατριωτισµό κανενός εκ προοιµίου σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα.
Αλλά θα περίµενα πράγµατι από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, κύριε Δένδια, να έχει υψώσει έντονη φωνή µέσα
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.
Ερωτώ: Μίλησε ο κ. Σαµαράς στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόµµατος; Και αν µίλησε τι είπε; Πώς είναι δυνατόν να
υιοθετήθηκαν οι απόψεις τις οποίες εξέφρασε η κ. Μέρκελ εκεί
και να µην ακούστηκε η ελληνική φωνή; Οµιλείτε για επαναδιαπραγµάτευση. Ποια επαναδιαπραγµάτευση έγινε µε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα; Ποια θέµατα τέτοια τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόµµα; Περιµένουµε όλοι µια απάντηση σε αυτό ελπίζοντας πράγµατι –αυτό ελπίζω- ότι ο κ. Σαµαράς έδρασε, όπως
έπρεπε να δράσει. Αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και πρέπει
να το γνωρίζουµε, διότι µάλλον η αντίθετη εικόνα έχει µεταδοθεί
µέχρι τώρα.
Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, δεν
υπάρχει κανένα θέµα µε κανέναν που κυκλοφορεί ανεξάρτητα τι
θέλει, ούτε µε αυτούς τους κυρίους, ούτε µε κανέναν. Και εν
τέλει δεν τους φέραµε εµείς εδώ. Ο αρµόδιος Υπουργός της
γερµανικής κυβέρνησης επέλεξε ποιοι θα είναι οι επιχειρηµατίες,
οι οποίοι θα τον συνοδέψουν και οι οποίοι θα συναντηθούν –όλοι
µαζί, εννοείται- µε τους Έλληνες Υπουργούς.
Δεν υπάρχει κανένα θέµα να εκχωρήσουµε σε κανέναν αυτά,
τα οποία είναι απαραίτητα ζητήµατα χειρισµού από την ελληνική
Κυβέρνηση, ακόµα και στο θέµα του ταµείου αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας.
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Θα γνωρίζει ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι εκεί γίνεται µια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά –διότι
έχει εκπρόσωπο και καλά κάνει και έχει- και οι άνθρωποι που είναι
εκεί κατά τον πιο σωστό, σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο χειρίζονται
ένα τόσο µεγάλο ζήτηµα, για το οποίο εξάλλου και οι πολιτικοί
Αρχηγοί πρέπει να είναι πάντα ενηµερωµένοι, όπως φυσικά και
η Βουλή των Ελλήνων.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα θέµα. Τα θέµατα αξιοποίησης της
δηµόσιας περιουσίας τα χειριζόµαστε εµείς, µε τον τρόπο που
εµείς πιστεύουµε καλύτερο και µε τις κινήσεις που εµείς ως
υπεύθυνη Κυβέρνηση, µε τον τρόπο που ως ταµείο βεβαίως αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας –που γνωρίζετε ότι έχει ευρύτερη σύνθεση στο διοικητικό του συµβούλιο- αυτοί οι άνθρωποι
σε αυτό θεωρούν ως καλύτερο.
Κλείνω, λέγοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια κρινόµαστε
όλοι. Ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
είπε ότι θέλει να βοηθήσει. Δεν το αµφισβητώ, το έχει κάνει και
στο παρελθόν. Όµως και τώρα κρινόµαστε όλοι και υπάρχει ένα
ζήτηµα απέναντι σε αυτήν τη συµφωνία που επιδιώκουµε. Όταν
µε το καλό γίνει –όταν µε το καλό γίνει!- και έλθουµε εδώ να τη
συζητήσουµε, τι θα πούµε;
Πώς θα την κρίνουµε; Θα την κρίνουµε µε όρους εθνικούς ή
όχι; Γιατί εµένα µε αφήνει αδιάφορο αυτή η συζήτηση περί εκατόν ογδόντα ή όχι. Δεν έχει κανένα νόηµα. Διευρυµένη πλειοψηφία δεν βάζεις µόνο όταν υπάρχει θέµα εθνικής κυριαρχίας και,
όπως είπα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν διαπραγµατεύεται
κανένα θέµα εθνικής κυριαρχίας –κανένα θέµα!- ούτε βεβαίως ο
Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στο
κοµµάτι που τον αφορά.
Όµως, εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι ο
καθένας µπορεί να τραβά το δρόµο του πολιτικά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν σηµαίνει ότι ο καθένας θα αδιαφορεί για τα εθνικά δίκαια
της Ελλάδας. Δεν σηµαίνει ότι ο καθένας θα αδιαφορεί και δεν
θα αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Γιατί πρώτα και κύρια τα δυο
µεγάλα κόµµατα που κυβέρνησαν τον τόπο έχουν και την κύρια
ευθύνη για την κρίση και µέχρι τώρα το ένα την έχει αναλάβει.
Εµείς σηκώνουµε το σταυρό του µαρτυρίου και κάποιοι είναι
στον καναπέ και παρακολουθούν από µακριά τις εξελίξεις.
Όµως και τα άλλα κόµµατα της Ήσσονος Αντιπολίτευσης και
φυσικά και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχουν το δικό τους
µερίδιο ευθύνης στο πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα µπροστά. Θα
κριθούµε όλοι από το πώς θα συµπεριφερθούµε και αν θα
έχουµε το πολιτικό θάρρος αύριο στο µέτρο του ότι αυτή η συµφωνία είναι καλή –και προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι καλή, αυτό
ελπίζουµε και γι’ αυτό παλεύουµε- αναλαµβάνοντας την ευθύνη
ενώπιον του ελληνικού λαού να δώσουµε τη θετική ψήφο δείχνοντας ότι παίρνουµε και ευθύνη, βοηθάµε τις προσπάθειες που
γίνονται και εγγυόµαστε ότι µπορούµε πράγµατι να βγούµε από
την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Νικόλαος Δένδιας,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που
µου δίνετε το δικαίωµα να απαντήσω για ελάχιστα λεπτά σε αυτά
που λέχθηκαν προ ολίγου σε αυτήν την Αίθουσα.
Άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τα λεχθέντα και από την κυρία
Υπουργό και από τον αγαπητό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, τον κ. Πρωτόπαπα. Άκουσα την κυρία Υπουργό να αναφέρεται σε ανάγκη ενότητος του πολιτικού κόσµου, για να κατευνάσουµε τη λαϊκή οργή, για να εµποδίσουµε ένα νέο διχασµό.
Άκουσα αναφορές και των δύο για το µεγάλο και σηµαντικό ρόλο
του Πρωθυπουργού, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος
άτεγκτος, σκληρός µάχεται για τα εθνικά συµφέροντα εναντίον
των ξένων που βυσσοδοµούν κατά της πατρίδας.
Είδα την πρόδηλη τρυφερότητα και των δύο προς το Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, ίσως αρχές επιγενοµένου ειδυλλίου, δεν
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γνωρίζω. Άκουσα το όξος κατά της Νέας Δηµοκρατίας και του
Αρχηγού της, του κ. Αντώνη Σαµαρά. Παρατήρησα την αιφνίδια
αναστροφή του κυρίου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου στο ζήτηµα των εκατόν ογδόντα, ως εάν ετέθη από κάποιον άλλο και
όχι από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Βενιζέλο.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, κατ’ αρχάς
δεν πρόκειται να διεξάγουµε µαζί κανέναν αγώνα για να κατευνάσουµε τη λαϊκή οργή. Δεν είµαστε µαζί σε αυτό. Η λαϊκή οργή
δεν απευθύνεται ενιαίως και κατά των δύο µας. Είναι δικό σας
θέµα διότι εσείς την προκαλείτε.
Εµείς απέναντί σας έχουµε σε αυτό µια πάρα πολύ σαφή θέση.
Δεν θέλουµε να αγωνιστείτε άλλο υπέρ των εθνικών συµφερόντων. Δεν θέλουµε τη σκληρή σας προσπάθεια να τη δούµε να
διαρκεί περισσότερο. Δεν θέλουµε την τροµερή και πρόδηλη κοινοβουλευτική σας αδυναµία –που εκδηλώνεται µε διάφορους
τρόπους, όπως το «εκατόν ογδόντα»- να τη δούµε να συνεχίζεται.
Σας λέµε ένα απλό και καθαρό πράγµα. Πρώτον, ότι µε το να
εγείρετε εσείς διά του κ. Βενιζέλου το θέµα των εκατόν ογδόντα
Βουλευτών δύο τινά οµολογείτε: ή ότι εκχωρείτε κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας και τότε είχατε την υποχρέωση, πριν πάτε
να ξεκινήσετε αυτήν τη διαπραγµάτευση να ενηµερώσετε για
ποια κυριαρχικά δικαιώµατα προτίθεστε να συζητήσετε, ή,
άλλως, κάνετε ένα πολιτικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουµε την
παραµικρή πρόθεση να συµµετέχουµε.
Οµολογείτε, διά της επικλήσεως των εκατόν ογδόντα, ένα και
βασικό πράγµα: ότι η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και το κόµµα
του ΠΑΣΟΚ είναι αδύνατον, µε τις εκατόν πενήντα τρεις ψήφους
που έχει, να σηκώσει το βάρος της επικύρωσης οποιασδήποτε
συµφωνίας. Θέτετε, δηλαδή, ένα ιδιόρρυθµο θέµα εµπιστοσύνης
του συνόλου, σχεδόν, της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας.
Πάνω σε αυτό σας λέµε ξεκάθαρα: Δεν πρόκειται εµείς, η Νέα
Δηµοκρατία, να ψηφίσουµε σε αυτήν την Αίθουσα οτιδήποτε δεν
συµβαδίζει µε αυτό που εµείς θεωρούµε εθνικό συµφέρον. Είτε
θέλετε εκατόν ογδόντα, είτε θέλετε διακόσιους ογδόντα, είτε θέλετε οτιδήποτε, εµείς, ό,τι δεν συµβαδίζει µε το εθνικό συµφέρον, δεν πρόκειται να το ψηφίσουµε.
Πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν είµαστε όλοι µαζί
σε αυτήν την ιστορία. Έχουµε διακριτές και απολύτως διαφορετικές θέσεις. Εσείς µε την πολιτική που ασκήσατε αυτά τα δύο
τελευταία χρόνια είσαστε η απόλυτη αιτία αυτού του κακού. Οι
συνεχείς ατυχείς διαπραγµατεύσεις του Πρωθυπουργού, οι συνεχείς αστοχίες της Κυβέρνησής σας είναι αυτές που έφεραν την
Ελλάδα σε αυτό το σηµείο της εθνικής ταπείνωσης, διότι περί
εθνικής ταπείνωσης πρόκειται!
Δεν διεξάγετε κανένα µέγιστο εθνικό αγώνα. Επισφραγίζετε
µία µακρά σειρά αποτυχιών σας. Έχετε οδηγήσει την πατρίδα
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό έχετε πράξει. Σε αυτό εµείς
έχουµε µία και µόνη υποχρέωση, όχι µόνο να το καταγγείλουµε,
αλλά να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να φύγετε όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Και αν εσείς νοµίζετε ότι εµείς είµαστε στον καναπέ, ευχαρίστως ανταλλάσουµε τη θέση σας µε τη δική µας.
Εµείς αυτό που ζητάµε από την ελληνική κοινωνία είναι να µας
δώσει το δικαίωµα µέσω των εκλογών, τις οποίες ζητάµε, να κατευθύνουµε εµείς τις τύχες του ελληνικού λαού σε ένα καλύτερο
µέλλον γιατί από εσάς και τις προσπάθειές σας έχουµε δει αρκετά. Φτάνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο για λίγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Ανησυχείτε πολύ, κύριε Πρωτόπαπα. Εγώ αύριο θα ψάξω. Θα
βάλω τους δικούς µου ανταποκριτές να το βρουν. Θα βάλω την
οµιλία του κ. Σαµαρά για να σας «αποστοµώσω»! Θα βάλω όλη
την οµιλία, γιατί βεβαίως διάβασα σε διάφορες εφηµερίδες και
σε διάφορα site ότι υπήρξε «δριµύτατος»..!
Γιατί προκαλείτε, λοιπόν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να του στείλουµε τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, να τα δει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Βεβαίως, κύριε Δένδια.
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Πείτε του κ. Πρωτόπαπα. Υπάρχει ηχητικό ντοκουµέντο. Γιατί,
δεν το βγάζει επιτέλους η Νέα Δηµοκρατία, να αποστοµώσει
τους «αναιδείς» του ΠΑΣΟΚ…;
Για την εθνική κυριαρχία, λοιπόν. Κύριε Πρωτόπαπα, σαφέστατα είναι ανέκδοτο η εθνική κυριαρχία. Ράιχενµπαχ, και µόνο
αυτό λέει πολλά.
Να σας πω και κάποια θλιβερά. Μιλήσαµε πριν για την επιτροπή αποκρατικοποιήσεων. Ξέρετε ότι τα πρακτικά διανέµονται
στα αγγλικά; Όλες οι εισηγήσεις στα αγγλικά σε ελληνική χώρα,
τη στιγµή µάλιστα που ο σοβαρότατος καθηγητής κ. Κουκιάδης
-οµιλεί άριστα τη γαλλική- δεν ξέρει αγγλικά; Είναι τρελά πράγµατα. Απόλυτη εκχώρηση εθνικών, κυριαρχικών θεµάτων! Είναι
σαν να αρχίσουµε εδώ να µιλάµε αγγλικά και όποιος δεν καταλαβαίνει να πηγαίνει στον µεταφραστή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Στο συνέδριο, όταν µιλάµε µε ξένους, κύριε Πρόεδρε...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Σας επαναλαµβάνω ότι τα πρακτικά τα
οποία θα ζητήσετε αύριο είναι στα αγγλικά. Η συνεννόηση γίνεται στα αγγλικά, οι εισηγήσεις που γίνονται είναι στα αγγλικά, τα
προγράµµατα που πηγαίνουν στους συµβούλους είναι στα αγγλικά. Έλεος, επιτέλους! Σαφώς πρέπει να το δείτε αυτό και να
το αποπέµψετε σαν πράξη, τη στιγµή µάλιστα που ο Πρόεδρος
-επαναλαµβάνω- µιλάει γαλλικά και δεν µιλάει αγγλικά.
Δεν καταλαβαίνω, γιατί η Νέα Δηµοκρατία «τσινάει» µε τους
εκατόν ογδόντα. Φίλε, κύριε Δένδια, αφού ούτως ή άλλως δεν
θα το ψηφίσετε, άστους να εκτεθούν µε το εκατόν ογδόντα. Εσύ
πάλι, γιατί τους λες να µην το βάλουν στο εκατόν ογδόντα; Για
να το πάνε στο εκατόν πενήντα και να καλυφθούν; Όχι, εκατόν
ογδόντα και να εκτεθούν!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρατζαφέρη,
ούτε εκατόν πενήντα έχουν τώρα. Ας το φέρουν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Δένδια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Άρα, γιατί τσινάει η Νέα Δηµοκρατία µε το
εκατόν ογδόντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι κοινοβουλευτική
απρέπεια αυτό που κάνετε! Σας παρακαλώ, κύριε Πρωτόπαπα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν
έχει κανένας δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το έκανα ήδη. Σας παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …να αµφισβητεί την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι κοινοβουλευτική
απρέπεια και δεν αντανακλά στο ήθος σας αυτό. Έχετε καµµία
ένδειξη επ’ αυτού; Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Πρέπει να ανακαλέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν µπορεί κανείς να αµφισβητεί την κοινοβουλευτική πράξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μα, µε εκατόν εξήντα ξεκίνησε, εκατόν πενήντα τρεις έµειναν.
Στου κρεµασµένου δεν µιλάµε για σκοινί, κύριε Πρωτόπαπα.
Με εκατόν εξήντα ξεκινήσατε, εκατόν πενήντα τρεις µείνατε. Σε
κάθε συνεδρίαση και λιγοστεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να ολοκληρώσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Να καταλάβετε πλέον ότι ο κύκλος αυτής
της Κυβέρνησης ολοκληρώθηκε. Για το καλό της Ελλάδος, µε
την επιστροφή του Πρωθυπουργού πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις άλλης δοµής, άλλης περπατησιάς. Δεν την περιγράφω,
γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στο εξωτερικό.
Όµως, το «εκατόν ογδόντα» πιστεύω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Εµείς δεν το φοβόµαστε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η
Νέα Δηµοκρατία «τσινάει».
Εσείς το φοβάστε; Πηγαίνετε µε εκατόν ογδόντα. Δεν άπτεται
κυριαρχικών δικαιωµάτων το θέµα; Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νησης και Υπουργός Οικονοµικών, ο υπεύθυνος χειριστής, µου
το είπε ευθέως εχθές στο τηλέφωνο, ότι 180% θα πάµε µε εκατόν
ογδόντα. Εάν, λοιπόν, είστε τόσο ρηχοί να βεβαιώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τον Αρχηγό ενός κόµµατος ότι θα πάµε
180% µε εκατόν ογδόντα και αυτό να αλλάζει µέσα σε µερικές
ώρες, τότε πιστεύω ότι αυτή η ρηχότητα δεν έχει θέση στη σοβαρότητα της κατάστασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτή η…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για
µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Πρωτόπαπα, είναι
δυνατόν να συζητούµε σήµερα θέµατα τα οποία ανοίγουν, ενώ
δεν υπάρχουν; Μα, θα συζητήσουµε τώρα για το «εκατόν
ογδόντα»;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο,
για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο να διαβάσει προσεκτικά
τη δήλωση του κ. Βενιζέλου, στην οποία θέτει θέµα πολιτικής ευθύνης των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Προεδρεύων, εκτιµώ ότι ακούστηκαν οι θεµιτές αγωνίες, οι απόψεις, οι προτάσεις ενόψει της κρίσιµης απόφασης
της αυριανής Συνόδου Κορυφής. Όµως, είµαι βέβαιος ότι όλοι
οι Βουλευτές και όλες οι πτέρυγες της Βουλής αντιλαµβανόµαστε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, εκπροσωπώντας τα συµφέροντα της χώρας, δίνει µάχη διαπραγµάτευσης σήµερα και
αύριο και δεν έχουµε παρά να εκφράσουµε τη στήριξη, την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι οι αυριανές αποφάσεις θα είναι προς
το συµφέρον του ελληνικού λαού, αναµένοντας να δούµε τι
βάρος θα φύγει πάνω από τις πλάτες του ελληνικού λαού.
Αυτό είναι το µείζον. Τα υπόλοιπα, τα εσωτερικά, έχουµε το
χρόνο να τα δούµε και να αντιληφθεί το κάθε κόµµα και ο κάθε
Βουλευτής όπως κρίνει και ο λαός να αξιολογήσει. Μας ενδιαφέρει να δούµε τι βάρος θα φύγει αύριο από την πλάτη του ελληνικού λαού και στηρίζουµε αυτή την ώρα τον Πρωθυπουργό
στη διαπραγµάτευσή του, πιστεύω ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθετήσεως.
Παρακαλώ, λοιπόν, να επανέλθουµε στο νοµοσχέδιο και να
ακούσουµε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Ηρακλείου κ. Ελευθέριο
Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε µεγάλες
ιστορικές στιγµές, αλλά µε πολύ µικρούς πολιτικούς άνδρες. Οι
µάσκες έπεσαν. Κατ’ αρχάς, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει
να αποδείξουν ότι είναι ηγέτες, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφασίσουν τελικά τι είδους Ευρώπη θέλουν
και θέλουµε. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει
τώρα τις ευθύνες της, γιατί κάθε µέρα αναβολής των οριστικών
αποφάσεων, κάθε κωλυσιεργία είναι πλήγµα για την ίδια την Ευρώπη.
Το βέβαιο είναι ότι το όποιο πακέτο λύσης, ιδίως για την Ελλάδα, πρέπει να προβλέπει καθαρή λύση και να εξασφαλίζει τη
βιωσιµότητα του χρέους. Όµως, πρέπει γρήγορα να ανοίξει ένας
κύκλος συζήτησης, µιας και Ευρώπη δεν είναι µόνο η Γερµανία,
δεν είναι µόνο η κ. Μέρκελ και να καταλάβουν και οι τροϊκανοί
ότι δεν είναι αλάνθαστοι.
Όµως, η ώρα της αλήθειας έφθασε και για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Οι µάσκες έπεσαν και για την Κυβέρνηση και για
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τον Πρόεδρό της, αλλά και για
τα κόµµατα της Αριστεράς. Σε αναµονή των αποτελεσµάτων της
αυριανής Συνόδου Κορυφής ή όποτε τελικά ληφθεί αυτή η απόφαση, τώρα είναι η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του
και να πάρει ξεκάθαρη θέση.
Όποιες και αν είναι οι αυριανές ή µεθαυριανές αποφάσεις στη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, είναι βέβαιο ότι οι
αποφάσεις αυτές θα είναι σκληρές και για τη χώρα, αλλά και για
τους πολίτες. Η εφαρµογή τους θα απαιτεί και θα προϋποθέτει
ευρύτερη συσπείρωση της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων
πολιτών, του υπάρχοντος πολιτικού συστήµατος, διότι καµµία
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απόφαση δεν υλοποιείται, εάν δεν υπάρχει συµµετοχή της κοινωνίας.
Βεβαίως, οι «µάσκες έπεσαν» και για τον κάθε Βουλευτή ξεχωριστά, γιατί είναι δεδοµένο ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα από την παρούσα Βουλή, από όλους εµάς και µε
αυξηµένη πλειοψηφία εκατόν ογδόντα Βουλευτών. Ήλθε η ώρα
να ληφθούν συγκεκριµένες πολιτικές πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας ισχυρής κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, που είναι η
µόνη ικανή να διαχειριστεί το βάρος των κρίσιµων περιστάσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, µε προσωπική µου
επιστολή σας κάλεσα πριν από δεκαπέντε ηµέρες να πάρουµε
εµείς οι Βουλευτές πρωτοβουλίες, που δεν παίρνουν, όπως φαίνεται, και συνεχίζουν να µην παίρνουν οι ηγεσίες των µεγάλων
κοµµάτων, καθώς φοβούνται το πολιτικό κόστος και προτάσσουν, όπως φαίνεται, το κόµµα και την καρέκλα τους πάνω από
την πατρίδα.
Επιµένω κι αυτήν την ώρα ότι έχουµε υπέρτατο χρέος απέναντι στο έθνος, στον ελληνικό λαό και στους πολίτες που µας
εξέλεξαν, ο καθένας πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση, να αναλάβει το µερίδιο της ιστορικής ευθύνης που µας αναλογεί, να τιµήσουµε τον όρκο που δώσαµε, µπαίνοντας στην Αίθουσα αυτή
ενώπιον του Συντάγµατος και του έθνους.
Κάποιοι συνάδελφοι Βουλευτές, κυρίως από το κυβερνητικό
κόµµα, δηλαδή Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, έτρεξαν εκείνες τις ηµέρες στους δηµοσιογράφους να πουν ειρωνικά ότι αυτά δεν γίνονται. Σήµερα, όµως, δεκαπέντε µέρες µετά, πρέπει να λάβουν
υπ’ όψιν τους ότι µετά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων
ηµερών, είκοσι –µπορεί να είναι και παραπάνω- Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ συντάσσονται µε την επίκαιρη, όσο ποτέ, πρόταση της
Δηµοκρατικής Συµµαχίας για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Μάλιστα -αν δεν απατώµαι- ο κ. Βρεττός προχωρά σήµερα
στην εφηµερίδα «ΜΕΤΡΟ» ένα βήµα ακόµη πιο πέρα και ζητά κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, αλλά µε πρωθυπουργό οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Γιώργο Παπανδρέου.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν απολαµβάνετε την εµπιστοσύνη
ούτε καν των Βουλευτών του κόµµατός σας, ή µέρος των Βουλευτών του κόµµατός σας. Τη στιγµή που µιλάµε, η κοινωνία προηγείται του πολιτικού συστήµατος, δηλαδή όλων εµάς. Είναι
γεγονός ότι όταν ένα πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να συµπορευθεί µε την κοινωνία που εκπροσωπεί, πρέπει να φύγει το ταχύτερο δυνατόν. Δεν µπορεί να παραµένει στην εξουσία, όχι µόνο
στην κυβερνητική, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο εξουσίας
βρίσκεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σ’ αυτές τις ιδιαίτερες
συνθήκες συζητούµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, που άπτεται ζητηµάτων της ελληνικής οµογένειας και των αποδήµων, που
συνεχίζουν να στηρίζουν τη χώρα µας ποικιλοτρόπως και να µοχθούν καθηµερινά για την πρόοδο των ιδίων, αλλά και των οικογενειών τους µακριά από την πατρίδα τους.
Βεβαίως, η Δηµοκρατική Συµµαχία δεν είναι αντίθετη µε την
αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό ή για την εκπαίδευση της ελληνικής
γλώσσας στο εξωτερικό πιο σωστά. Ωστόσο, υπάρχουν βασικά
σηµεία κριτικής, στα οποία θα αναφερθώ συνοπτικά.
Επιτρέψτε µου να διατυπώσω τέσσερα πολύ συγκεκριµένα
ερωτήµατα προς την αρµόδια Υπουργό και παρακαλώ πολύ, αν
γνωρίζετε, απαντήστε µας:
Αλήθεια, γνωρίζετε -για να µάθουµε κι εµείς- τον ακριβή
αριθµό των µαθητών που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και
τον πολιτισµό ανά τον κόσµο εντός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης;
Γνωρίζετε –για να µάθουµε κι εµείς – τον ακριβή αριθµό των
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών µονάδων που λειτουργούν
στο εξωτερικό;
Έχετε –για να έχουµε κι εµείς στη συνέχεια- σαφή εικόνα για
την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται, αλλά και το ύψος
των χρηµάτων που δαπανώνται για όλα αυτά από το ελληνικό
κράτος;
Τέλος, πριν καταλήξετε στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, είχατε
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κάποιο ουσιαστικό ή έστω εξαντλητικό, τέλος πάντων, διάλογο
µε τους φορείς των αποδήµων; Αλήθεια, µε ποιες κοινότητες
οµογενών µιλήσατε;
Πολύ φοβάµαι, κυρία Υπουργέ, ότι δεν µπορείτε να µας απαντήσετε γιατί δεν έχετε σαφή εικόνα των αριθµών και των συγκεκριµένων στοιχείων ή αλλιώς, αν έχετε, παρακαλώ πολύ
καταθέστε τα εδώ πέρα.
Παρά ταύτα, έρχεστε σήµερα να ρυθµίζετε, όπως λέτε, το θεσµικό πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, χωρίς να έχετε
πλήρη και αναλυτική ενηµέρωση πόσους και ποιους αφορούν οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις, χωρίς να έχετε πραγµατοποιήσει κανένα µα κανένα ουσιαστικό διάλογο µε φορείς των αποδήµων Ελλήνων.
Επιτρέψτε µου, επίσης, να σηµειώσω πως, κατά την άποψή
µας, δεν έχουν εξαντληθεί οι εναλλακτικές προτάσεις, πριν προχωρήσετε στο σταδιακό κλείσιµο των αµιγώς ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, κάτι που θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη ζωή,
αλλά και την καθηµερινότητα χιλιάδων παιδιών και οικογενειών
της οµογένειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα ένα λεπτό.
Όµως, εάν είχατε, κυρία Υπουργέ, στοιχειώδη επαφή µε τον
Απόδηµο Ελληνισµό, θα ξέρατε ότι η απόφαση αυτή έχει ήδη ξεσηκώσει µεγάλη θύελλα αντιδράσεων στις ελληνικές κοινότητες
όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι πρέπει να επανεξετάσετε τη θέση σας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κλείνοντας, θα ήθελα να
επαναλάβω ένα ακόµα πολύ σηµαντικό θέµα, το οποίο οφείλατε
να έχετε ρυθµίσει ή οφείλετε να ρυθµίσετε άµεσα. Αναφέροµαι
επιγραµµατικά στο θέµα της αναγνώρισης δικαιώµατος ψήφου
στους απόδηµους Έλληνες, που είναι ενδεικτικό των προτεραιοτήτων και των απόψεων της σηµερινής Κυβέρνησης.
Ως Δηµοκρατική Συµµαχία, έστω και µε αφορµή τη σηµερινή
συζήτηση, σας καλούµε να δώσετε προτεραιότητα στους Έλληνες της Διασποράς. Πρέπει να διασφαλίσουµε ότι δεν θα κλείσουν ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, που µεταλαµπαδεύουν
στα παιδιά των αποδήµων την ελληνική γλώσσα. Σας καλούµε,
επίσης, να δώσετε στους απόδηµους Έλληνες τη θέση και το
ρόλο που τους αξίζει στα πολιτικά δρώµενα της ιδιαίτερής τους
πατρίδας και να τους χορηγήσετε πολιτικά δικαιώµατα.
Βέβαια, καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Β’ Περιφέρειας Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Νταλάρα.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστηκαν πριν σε αυτήν την Αίθουσα αυτήν την κρίσιµη στιγµή πολλές απόψεις περί γλώσσας.
Κάποιοι µίλησαν για αγγλικά, µίλησαν για γαλλικά. Έχουµε και
το νοµοσχέδιο το οποίο υποστηρίζουµε. Ας θυµηθούµε, λοιπόν,
και λίγο τα λατινικά µας, mutatis mutandis, µετατρεπτέων των µετατρεποµένων.
Είναι πραγµατικά αφελές πολιτικά σε αυτήν τη µεγάλη και δύσκολη στιγµή, αυτήν τη στιγµή που όλοι δίνουµε τη δύσκολη
µάχη, για να άρουµε το πολύ µεγάλο βάρος από τον ελληνικό
λαό και να επιµερίσουµε τα βάρη στους έχοντες να συζητάµε µικροπολιτικά. Ας περιµένουµε, παρακαλώ, το τέλος της διαπραγµάτευσης. Ας σταθούµε, όπως είπε και η κυρία Υπουργός και ο
κύριος Πρόεδρος, στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κρίσιµες οι
ώρες και οι τεχνικές λεπτοµέρειες είναι σηµαντικές. Πρέπει
πρώτα να τις δούµε και µετά να τοποθετηθούµε. Πρέπει να
δούµε τις δεσµεύσεις, οι οποίες θα γίνουν για τις ιδιωτικοποιήσεις, τις δεσµεύσεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταµείου.
Έτσι νοµίζω ότι µπορούµε πραγµατικά ως Βουλευτές να δώσουµε τη µάχη µας, διότι θέλω να διευκρινίσω ότι το προσόν του
πατριώτη δεν το έχουν κάποιοι εδώ µέσα. Εµείς είµαστε εντολοδόχοι αυτών που µας έδωσαν την εντολή και κανένας δεν µειοδοτεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δεδοµένη τη συγκυρία, αυτό
το νοµοσχέδιο που θα ήταν πραγµατικά µία φυγή προς τα εµπρός γίνεται απλά µια παρηγοριά. Είναι µια παρηγοριά, γιατί
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αφορά το µέλλον, τη στήριξη της χώρας µας τα επόµενα χρόνια,
µιας και µιλάει για το βασικό και διαχρονικό πυλώνα της ιστορίας
µας, που είναι αυτός της παιδείας, κυρία Υπουργέ.
Η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
και η προσαρµογή της στα σύγχρονα δεδοµένα είναι µια µεγάλη
πρόκληση για όλους µας. Όπως είπε πολύ ορθά και ο εισηγητής
µας, θέλουµε σχολειά όπου οι µαθητές θα µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις χώρες που ζουν, θέλουµε η ελληνόγλωσση εκπαίδευση να βρει τη θέση που της αξίζει και να γίνει ο
πρεσβευτής της Ελλάδας και να συµβάλει ουσιαστικά στην αναβάπτιση της τρωθείσας εικόνας της πατρίδας. Σε αυτές τις συνθήκες το έχουµε απόλυτη ανάγκη.
Με αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επιχειρούµε να εντάξουµε την
εκπαίδευση των Ελλήνων στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας
υποδοχής και να αντιµετωπίσουµε –το έθεσαν και οι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας- τα προβλήµατα της αδιαφάνειας και της
αξιοποίησης των πόρων που κάποια στιγµή ευελπιστούµε να
έχουµε.
Είναι κι ένα µήνυµα για τους οµογενείς, που πρέπει να είναι
βέβαιοι ότι µε τη συνεργασία θα γίνει µία σωστή αξιολόγηση στη
διάθεση των κονδυλίων και θα γίνει το ποιοτικό άλµα που επιχειρούµε. Πιστέψτε µε, ταξιδεύοντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό,
αγωνιωδώς οι οικογένειες των αποδήµων Ελλήνων το διεκδικούν
για τα παιδιά τους.
Τι γίνεται, όµως, σήµερα; Το 73% των εκπαιδευτικών µονάδων
στο εξωτερικό είναι τµήµατα ελληνικής γλώσσας. Τα τµήµατα
αυτά δεν τα έχει ιδρύσει το ελληνικό κράτος, δεν είναι φορείς
του ελληνικού κράτους και της ελληνικής πολιτείας. Είναι ιδιώτες, σύλλογοι γονέων, κοινότητες, η εκκλησία, ενώ σε µερικές
περιπτώσεις δεν είναι κανείς.
Το Υπουργείο Παιδείας έστελνε εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις σε χώρους που δεν είχαν φορέα. Το 73% αυτών των µονάδων ήταν σε αυτήν την κατάσταση, εκπαιδευτικοί και χρήµατα
τσαπατσούλικα, στο πουθενά, χωρίς συγκεκριµένο πρόγραµµα,
χωρίς πρόγραµµα σπουδών, χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να
γνωρίζει πόσοι µαθητές πραγµατικά παρακολουθούν αυτά τα µαθήµατα. Εγγράφονται κάποιοι µαθητές στην αρχή της σχολικής
χρονιάς, αλλά πόσοι τέλειωσαν δεν γνώριζε ποτέ το Υπουργείο
Παιδείας, ούτε τι µαθαίνουν αυτά τα παιδιά, ποια ήταν η ουσία,
το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας, πόσες
ώρες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί, πότε πήγαιναν εκεί. Πήγαιναν
ένα δίωρο το Σάββατο και µερικές φορές ένα δίωρο κατά τη
διάρκεια της εβδοµάδας; Ήταν µία κατάσταση, που σαφώς
έπρεπε να αλλάξει.
Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι στα σχολεία δεν γινόταν δουλειά.
Θα έλεγα ότι γινόταν πολύ δουλειά και πολλές φορές δουλειά
σκαπανέα. Όµως, αυτή η δουλειά ήταν αχαρτογράφητη και γι’
αυτό υπό άλλες συνθήκες αυτό το νοµοσχέδιο -κι εύχοµαι αυτό
να γίνει όταν θα βρούµε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία- θα ήταν
πραγµατικά µία φυγή προς τα µπρος.
Με το νέο νοµοσχέδιο -που βεβαίως θα γίνει νόµος κι εύχοµαι
να βρούµε τους πόρους ώστε να τηρηθεί- ενισχύονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και στοχευµένα σε εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις, µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης κάθε
βαθµίδας που είναι ενταγµένη σε εκπαιδευτικά συστήµατα, είτε
της Ελλάδας είτε των χωρών εγκατάστασης ή αναγνωρίζονται
και επιχορηγούνται απ’ αυτά.
Θέλουµε απόδηµους Έλληνες ενταγµένους ισότιµα στον τόπο
που ζουν και µε τη διεκδίκηση που τους αξίζει. Γι’ αυτό δίδεται
απόλυτη προτεραιότητα και στήριξη στις δίγλωσσες µορφές εκπαίδευσης που και την ελληνική ταυτότητα καλλιεργούν και εντάσσουν πραγµατικά τα παιδιά στη χώρα που θα µεγαλώσουν
και θα εργαστούν, κάτι που στις δεδοµένες συγκυρίες είναι απολύτως απαραίτητο.
Πρέπει τα σχολεία έξω, να δίνουν τα ίδια εφόδια και να δίνουν
τις ίδιες ευκαιρίες µάθησης και να αποτελούν παράδειγµα προς
µίµηση. Γι’ αυτό εξασφαλίζεται, µε άλλα λόγια, η οργάνωση της
διδασκαλίας και η εποπτεία και η εγγύηση οργανωµένων εκπαιδευτικών συστηµάτων. Κυρίως ο τίτλος που χορηγείται στους
απόφοιτους, επιτρέπει την πρόσβασή τους στην επόµενη βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος χωρίς διακρίσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υιοθετώντας αυτήν την πολιτική, δεν σηµαίνει ότι αγνοούνται
οι µορφές ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό που δεν είναι ενταγµένες στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Θα εξακολουθούν να
ιδρύονται –και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό- να στηρίζονται από
τους φορείς της ελληνικής διασποράς, αποτελώντας πεδίο πρωτοβουλίας και υποβοήθησης της πολιτικής της ελληνικής πολιτείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σ’ αυτές τις µορφές, να αναβαθµίσουν την ποιότητα τους και να ενταχθούν σταδιακά στα οικεία εκπαιδευτικά συστήµατα ή να αναγνωριστούν από την
Ελλάδα ως κέντρα αριστείας «Λόγος».
Στο σηµείο αυτό υπάρχει κάτι επίσης σηµαντικό στο σχέδιο
νόµου. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει, προβάλλει και επιβραβεύει όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες και πρακτικές, που ενισχύουν την παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού
πολιτισµού στο εξωτερικό. Με το νέο νοµοσχέδιο, δηλαδή, θεσµοθετούνται τα «Κέντρα - Λόγος», αναγνωρίζονται τα κέντρα
αριστείας και τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο σηµαντικοί για τον ελληνισµό, Έλληνες
της διασποράς, αλλά και για τους πολίτες των άλλων χωρών,
κόµβοι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται για το έργο και τη σηµασία τους, κάτι που δεν έχει
γίνει για πάρα πολλά χρόνια και συνδέονται θεσµικά µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
Υπάρχουν και άλλες παράλληλες στρατηγικές, όπως είναι η
υποστήριξη φορέων, προγραµµάτων και δράσεων.
Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, πάνω
από 100 εκατοµµύρια ευρώ δίνονται κάθε χρόνο στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, χωρίς να γίνεται αυστηρός
έλεγχος.
Θα έλεγα ότι µε το δεδοµένο ότι η συγκυρία είναι δύσκολη, το
Υπουργείο είναι υποχρεωµένο να εξοικονοµήσει χρήµατα. Όµως,
αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί –και αυτή είναι µια παρατήρησησε βάρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας, ειδικά σχολείων που
ακµάζουν λόγω, δυστυχώς, της µετανάστευσης που διογκώνεται.
Αναφέρω ενδεικτικά το σχολείο του Λονδίνου, όπου εκεί δυστυχώς το νηπιαγωγείο δεν έχει νηπιαγωγό, µε αποτέλεσµα τα κενά
να καλύπτονται από δασκάλους άλλων ειδικοτήτων.
Το λέω αυτό, για τον απλό λόγο ότι καλοί είναι οι νόµοι, αλλά
χρειάζονται κατάλληλη στήριξη για να µη µείνουν κενό πουκάµισο. Γι’ αυτό ας ακούσουµε µε προσοχή, την αγωνία των γονιών
και των άξιων δασκάλων που προσφέρουν µε προσωπικό κόστος.
Ας λάβουµε υπ’ όψιν και τις προτάσεις φορέων της οµογένειας,
όπως αυτές της Συνοµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων της
Γερµανίας και ας δώσουµε στο παρόν σχέδιο νόµου λίγο χρόνο
και ένα µεταβατικό χρονικό διάστηµα, ώστε να γίνει η προσαρµογή στις νέες ρυθµίσεις.
Ήδη θεωρώ ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν κάνει οι
Υπουργοί, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ας βρεθούµε κοντά σ’
αυτούς που αγωνιούν µαζί µε µας, φυλούν Θερµοπύλες και κρατούν στην ψυχή τους και στο έργο τους κάτι από την αγωνία της
πατρίδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γείτονας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Βουλευτής κ. Ελισάβετ Βόζεµπεργκ µε επιστολή της
προς τον Πρόεδρο της Βουλής ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
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Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών κ. Αργύρης Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή, κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά για την παρουσία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας στο Λαϊκό Κόµµα και επειδή για µια ακόµα φορά σ’ αυτήν
την Αίθουσα φάνηκε η αγαστή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ και του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, όταν είναι να διατυπωθούν αιτιάσεις σε βάρος της Νέας Δηµοκρατίας, δεν χρειάζεται να
πούµε πολλά. Θα πω µόνο µια κουβέντα. Το Μάιο του 2010 µαζί
ψηφίσατε το µνηµόνιο που µας έφερε εδώ που µας έφερε.
Και αφού υπάρχει τόσο µεγάλη ευαισθησία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, όσον αφορά στην εθνική µας κυριαρχία απέναντι στην κ. Μέρκελ, θα ήθελα να θυµίσουµε, αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι πάλι τα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός, πέρυσι τέτοια εποχή, το Σεπτέµβριο
του 2010, ψήφισαν το νοµοσχέδιο για να δώσουν στους Γερµανούς 1,3 δισεκατοµµύρια για τα υποβρύχια, τα οποία δεν έχουµε
παραλάβει ακόµα. Μαζί συµφωνήσατε να κάνετε το δωράκι στην
κ. Μέρκελ, κύριοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και τώρα,
βεβαίως, λέτε αυτά τα οποία λέτε. Αυτά, όµως, είναι θέµατα υψηλής πολιτικής. Εµένα επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σε πιο
πεζά θέµατα της καθηµερινής πολιτικής, µια που έχουµε ένα σχέδιο νόµου το οποίο αναφέρεται σε ζητήµατα της παιδείας.
Θα ήθελα να θυµίσουµε ότι αυτήν τη στιγµή, δεν υπάρχουν βιβλία για τους µαθητές. Όµως, θα πρέπει να δούµε και λίγο το
ιστορικό αυτής της κατάστασης.
Θα πρέπει να πούµε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι
στις αποθήκες του Οργανισµού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,
υπήρχαν πέντε χιλιάδες τόνοι χαρτιού. Η «κακή Νέα Δηµοκρατία»
είχε αφήσει απόθεµα χαρτιού, µε το οποίο θα µπορούσατε να είχατε τυπώσει το 40% των βιβλίων. Όµως, δεν το πράξατε. Δεν
το χρησιµοποιήσατε αυτό το χαρτί. Υπήρχαν πέντε χιλιάδες τόνοι
χαρτιού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Επίσης, υπήρχαν πέντε
εκατοµµύρια βιβλία, εκ των οποίων τα τρία εκατοµµύρια, εστάλησαν και επωλήθησαν στην Κύπρο και τα άλλα δύο εκατοµµύρια, δόθηκαν στα βιβλιοπωλεία για να αγοραστούν από τους
µαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχει µια
ευαισθησία για τους µαθητές των ιδιωτικών σχολείων, διότι εκεί
φοιτούν πολλά παιδιά εκ των Υπουργών της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ.
Και έτσι, λοιπόν, δηµιουργήθηκε αυτή η κρίση και δεν είχαν βιβλία τα παιδιά. Και -ω του θαύµατος!- ενώ υπήρχε η αγωνία σε
µαθητές, δασκάλους, γονείς για το τι θα γίνει µε τα βιβλία του
2011, ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας, έδειξε µία πολύ µεγάλη
ευαισθησία για τα βιβλία του 2012, λες και τα είχε τακτοποιήσει
όλα το 2011, λες και όλα ήταν εντάξει και έπρεπε να φροντίσουν
για τα βιβλία του 2012.
Και τι έγινε, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι; Προικοδότησαν στις 23 Σεπτεµβρίου µε 25.800.000 ευρώ
τον περίφηµο «ΔΙΟΦΑΝΤΟ».
Ξέρετε τι είναι ο Διόφαντος; Θα σας το πω εγώ. Ήταν µαθηµατικός αλεξανδρινός του 3ου αιώνα. Ήταν –λέει- ο πατέρας
της άλγεβρας. Από πατέρα της άλγεβρας τον µετατρέψατε σε
πατέρα της αλχηµείας.
Διότι αν ανατρέξετε εις τα πεπραγµένα του «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ»,
αγαπητοί συνάδελφοι, τι θα δείτε; Προικοδοτήθηκε µε
25.800.000 ευρώ και ό,τι έχει γίνει από τότε, όλα είναι µε απευθείας αναθέσεις. Ο ίδιος ο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για τα βιβλία του 2012,
που θα προµηθευτεί το χαρτί και θα εκτυπώσει και τα βιβλία, για
να παρακολουθηθεί αυτή η διαδικασία –το λέω µέσα από τα δικά
σας έγγραφα- προσλαµβάνει µε απευθείας ανάθεση έναν ιδιώτη
δικηγόρο, ο οποίος τι θα κάνει; Είναι αυτός ο οποίος θα παρακολουθήσει τη διαδικασία της διάθεσης των 25.800.000 ευρώ,
λεφτά του ελληνικού λαού στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία.
Ο ιδιώτης δικηγόρος, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει µε
ποιον τρόπο θα δοθούν αυτά τα χρήµατα, για να τυπωθούν βιβλία και για να αγοραστεί το σχετικό χαρτί του χρόνου, λες και
έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήµατα µέχρι σήµερα!
Είναι φανερή η προσπάθεια η οποία γίνεται από µία Κυβέρνηση, η οποία διατείνεται και παρουσιάζεται ως θιασώτης της
διαφάνειας –βέβαια, αυτά τώρα τα έχετε ξεχάσει- να παρακάµψει
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τις διαδικασίες του δηµόσιου λογιστικού και του δήθεν κακού
Ελεγκτικού Συνεδρίου –σας φταίνε δήθεν οι δικαστές- και να τα
κάνει όλα µέσα από ένα φορέα ιδιωτικού δικαίου, καταργώντας,
βεβαίως, όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, για να µπορέσουν αυτά
τα 25.800.000 ευρώ για τα βιβλία του χρόνου να διατεθούν µε
διαφανείς διαδικασίες.
Εάν, επίσης, ανατρέξετε στα πεπραγµένα του «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ»,
θα δείτε ότι η προµήθεια αυτού του ηλεκτρονικού υλικού, των
dvd, το οποίο διενεµήθη στα σχολεία αντί των βιβλίων για φέτος,
ανετέθη σε µία επιτροπή και πάλι µε απευθείας ανάθεση. Χρησιµοποιείται µάλιστα ένας νεολογισµός. «Με διαπραγµάτευση» λέει- ανέθεσε την κατασκευή και διάθεση των συγκεκριµένων dvd
στα σχολεία, χωρίς να ξέρουµε –κάποια στιγµή νοµίζω ότι έχετε
υποχρέωση να µας πείτε- πόσο κόστισε αυτό. Βεβαίως, να µας
πείτε και ποιος ήταν ο ανάδοχος αυτής της διαπραγµάτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω. Μπορεί να λέτε αυτά τα οποία λέτε, αλλά στο τέλος
της ηµέρας, αγαπητοί συνάδελφοι, η µικροπολιτική κυριαρχεί.
Έχω στα χέρια µου διάφορες αποφάσεις του αµαρτωλού «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ», αφού, όπως είπαµε, από πατέρας της άλγεβρας, έγινε
πατέρας της αλχηµείας. Γιατί τον µετατρέψατε και γιατί τον δηµιουργήσατε; Για να προσλάβετε πάλι τα δικά σας παιδιά.
Την ώρα που στέλνετε χιλιάδες εργαζόµενους του δηµόσιου
τοµέα στην εργασιακή εφεδρεία, την ίδια στιγµή κάνετε προσλήψεις, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας διαβάσω
ονόµατα; Κοκκίνης Δηµήτριος, Κόκκινος Παναγιώτης, Σαρδέλης
Αθανάσιος, Σταµάτης Απόστολος, Γουλιάκης Θεµιστοκλής, Γιαννακόπουλος Ιωάννης και άλλες προσλήψεις ων ουκ έστιν αριθµός.
Εσείς που δεν ξέρετε τι να πείτε στους ψηφοφόρους σας,
εσείς που δεν ξέρετε τι να τους πείτε όταν σας µιλάνε για την
ανεργία, που την έχει εκτινάξει αυτή η Κυβέρνηση σε αυτά τα
ύψη που την εξετίναξε και όταν δεν έχετε τι να τους πείτε για την
εργασιακή εφεδρεία και για τις απολύσεις, ιδού τα δικά σας παιδιά, τα παιδιά του Υπουργείου πώς προσλαµβάνονται στο «ΔΙΟΦΑΝΤΟ».
Και κλείνω µε αυτό που άκουσα από την Αναπληρώτρια
Υπουργό, την κ. Γεννηµατά. Κάτι είπατε, κυρία Γεννηµατά, ότι ο
Πρωθυπουργός δεν υπολογίζει το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος. Εγώ θα σας έλεγα, γιατί γνωρίζω τη δική σας εντιµότητα…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δεν είπα αυτό.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό εννοούσατε. Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι µια που µιλήσατε ότι δεν
υπολογίζετε το πολιτικό κόστος, κοιτάξτε τουλάχιστον εσείς,
κυρία Γεννηµατά, το κόστος των βιβλίων. Γιατί ξέρετε αυτό είναι
πιο συγκεκριµένο. Να σας πω κύριοι συνάδελφοι, ότι το κόστος
των βιβλίων σήµερα είναι στα 0,80 λεπτά για κάθε βιβλίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προσέξτε, µε τις αλχηµείες του «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ», µήπως του
χρόνου –που βεβαίως δεν θα είστε Κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει- εκτινάξετε το κόστος των βιβλίων σε βάρος, βεβαίως,
των χρηµάτων του ελληνικού λαού, τα οποία για µια ακόµη φορά
µε αδιαφανείς διαδικασίες διανέµετε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Ντινόπουλε.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με αδιαφανείς διαδικασίες διανέµετε και πάλι, µέσα από απ’
ευθείας αναθέσεις, µέσα από δήθεν διαπραγµατεύσεις. Πραγµατικά, νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί µία απάντηση εν κατακλείδι,
πώς ενώ αυτήν τη στιγµή 25 Οκτωβρίου του 2011 στα σχολεία
δεν υπάρχουν βιβλία, εσείς δείξατε τέτοια σπουδή για τα βιβλία
της επόµενης χρονιάς και σπεύσατε να υπογράψετε το σχετικό
έγγραφο και να δώσετε 25.800.000 ευρώ σε ένα φορέα του ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος χωρίς καµµία διασφάλιση, διανέµει αυτά
τα λεφτά µε απ’ ευθείας αναθέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας,
θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό µόνο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα χάσετε το χρόνο
από τη δευτερολογία σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό µόνο. Δεν θα χάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο προλαλήσας συνάδελφος, έχασε την ψυχραιµία του και εκδήλωσε µία αήθη επίθεση στο πρόσωπο του Προέδρου του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού. Ήταν, πράγµατι, αήθης η επίθεση, γιατί ουσιαστικά
ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, υπερασπίστηκε τον κ. Σαµαρά έναντι των
κατηγοριών που απηύθυνε ο κ. Πρωτόπαπας, λέγοντας ότι υπάρχουν ντοκουµέντα που πιστοποιούν, πράγµατι, την ηχηρή πατριωτική παρέµβαση του κ. Σαµαρά υπέρ της χώρας στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.
Προτείνω, λοιπόν, στον αγαπητό και εκλεκτό συνάδελφο κ.
Ντινόπουλο που φέρει και τη δηµοσιογραφική ιδιότητα, να συνδράµει την προσπάθεια του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού και
αύριο να µας δώσει ο ίδιος το ηχητικό ντοκουµέντο και το dvd,
προκειµένου να παίξει κατ’ επανάληψη στις εκποµπές του «ΤΗΛΕΑΣΤΥ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην κάνετε εδώ πέρα
διαφήµιση των σταθµών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχω µάλιστα και την ρητή δέσµευση του συναδέλφου του κ. Γεωργιάδη ότι αύριο και µεθαύριο οι εκποµπές που θα κάνει θα αφιερωθούν στο ηχητικό
ντοκουµέντο του κ. Σαµαρά, που προασπίζεται µε θέρµη, µε πατριωτική ενάργεια και καθαρότητα τα συµφέροντα της χώρας,
εν όψει της επιθέσεως που θα δεχτεί από την κ. Μέρκελ. Περιµένουµε τον κ. Ντινόπουλο να µας συνδράµει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ντινόπουλε, τι
ακριβώς θέλετε;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λόγο επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα σας παρακαλώ, τι επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καθίστε κάτω παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …ζήτησα τη συνδροµή του κυρίου
συναδέλφου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη! Ρωτάω τον κ. Ντινόπουλο, γιατί ζήτησε το λόγο επί προσωπικού.
Σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Ντινόπουλε;
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η επίθεση δεν
ήταν αήθης.
Αγαπητοί συνάδελφοι του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερµού, οι
στιγµές είναι κρίσιµες. Δεν είναι ώρα, κύριε Ροντούλη, για τέτοια
παιχνίδια.
Όσον αφορά στο dvd, εγώ θα σας συνιστούσα στο εκλεκτό
κανάλι, στο οποίο τέλος πάντων θέλετε να το προβάλετε, αντί γι’
αυτό το dvd, να προβάλετε τις οµιλίες του Προέδρου σας, όταν
ήτο εδώ θιασώτης του µνηµονίου και όταν υπερψήφιζε το µνηµόνιο και όταν υπερψήφιζε το δωράκι στους Γερµανούς του 1,3
δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα υποβρύχια, τα οποία ποτέ δεν παρελήφθησαν.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτά βεβαίως σας ενοχλούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτή δεν είναι τοποθέτηση επί προσωπικού. Πάτε από τοποθέτηση σε τοποθέτηση.
Μην κάνετε διαφήµιση των σταθµών σας. Μην κάνετε διαφήµιση
ο ένας στην εκποµπή του άλλου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δείχνει πολύ καλά γιατί ήταν από
τις πρώτες πράξεις της νέας Κυβερνήσεως να αφαιρέσει το
«Εθνικής» από τον τίτλο του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς
δεν είναι «Εθνικής Παιδείας», διότι για να υπάρχει εθνική παιδεία,
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πρέπει κάποιοι να πιστεύουν στο έθνος. Πιστεύουν στη νέα µόδα
της παγκοσµιοποιήσεως ότι το έθνος είναι µία αυθαίρετη πολιτιστική κατασκευή, η οποία κατά το δοκούν µαζεύεται, µεγαλώνει,
απλώνεται. Κι αυτό είναι διάχυτο µέσα στην αιτιολογική έκθεση
του νοµοσχεδίου: θέλουµε να µορφώσουµε τους πολίτες του κόσµου, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής αλλά ζουν και θέλουν
να µείνουν µόνιµα στο εξωτερικό.
Να πω στους αγαπητούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας
–τους ελαχίστους που είναι παρόντες αυτήν την ώρα- ότι ακούσαµε και µια πληροφορία: η κ. Γιαννάκου θα επανέλθει και µάλιστα θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας
Δηµοκρατίας. Και επειδή πάει πακέτο είναι προφανές ότι θα
φέρει και τη φίλη της την κ. Ρεπούση. Βέβαια και η νυν Υπουργός
είναι των αυτών απόψεων µε τις κυρίες Γιαννάκου και Ρεπούση.
Άλλωστε υπερασπίστηκε το κατάπτυστο βιβλίο της κ. Ρεπούση.
Και επειδή µιλάµε περί δηµοκρατίας και το νοµοσχέδιο αναφέρεται στο δηµοκρατικό φρόνηµα, τι δηµοκρατικότερο από την
κυρία που την έστειλε στο σπίτι της ο ελληνικός λαός να την κάνουµε πρώτα επικεφαλής των Ευρωβουλευτών και κατόπιν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας;
Στο παρόν νοµοσχέδιο ενεγράφησαν µόνο δώδεκα οµιλητές,
εν αντιθέσει µε το προηγούµενο οικονοµικού περιεχοµένου –της
προηγούµενης εβδοµάδας- στο οποίο είχαµε εκατόν σαράντα
εννέα εγγραφές. Αυτό είναι κατάπτωση. Θεωρούµε ότι η µείωση
των µισθών ή η µείωση κάποιων προνοµίων -αν θέλετε οι οικονοµικές αδικίες- είναι παραπάνω από ό,τι είναι η παιδεία των Ελλήνων οµογενών.
Και ξέρετε την κακή συνήθειά µου να διαβάζω το Σύνταγµά
µας και να το έχω στο µυαλό µου. Λέει το Σύνταγµά µας ότι όλες
οι εξουσίες πηγάζουν εκ του λαού και υπάρχουν υπέρ αυτού και
του έθνους. Και οι Έλληνες οµογενείς, οι Έλληνες όπου γης και
αν είναι τέταρτης, πέµπτης και εικοστής εβδόµης γενιάς, ανήκουν στο ελληνικό έθνος, εκτός αν θέλουν µόνοι τους να παραιτηθούν.
Δεν έχετε το δικαίωµα εσείς να τους παρατήσετε και να πείτε
ότι αφού είναι τέταρτης και πέµπτης γενιάς, δεν µας ενδιαφέρει
τι θα γίνουν.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -όπως και όλα όσα έχει φέρει τα
τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του ενός κόµµατος «ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
ΑΕ», που λέει και ο κ. Γεωργιάδης- είναι αντισυνταγµατικό, διότι
παραβιάζει κατάφορα το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που διατάσσει τις ελληνικές κυβερνήσεις να έχουν µία
παιδεία, που θα αναπτύσσει την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των ελληνοπαίδων.
Ποια ήταν όµως η ιστορία αυτού του νοµοσχεδίου; Υπάρχει
εδώ µια επιστολή από τις 30.3.2010 προς την κυρία Αναπληρωτή
Υπουργό, στην οποία ξεκάθαρα αναφέρεται το εξής: «Οι Έλληνες της Γερµανίας λένε ότι σκοπός είναι να καταστρέψετε την
ελληνική παιδεία εκεί».
Μάλιστα λέει: «Στη συνεδρίαση της Μόνιµης Επιτροπής Ελληνισµού της Διασποράς, εκφράσατε θέσεις που µεταξύ των άλλων
µάς βρίσκουν εκ διαµέτρου αντίθετους, µιας και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα». Αναφερόµαστε στα αµιγώς ελληνικά σχολεία, τα οποία εσείς φροντίσατε να απαξιώσετε µε τη
φράση ότι δεν αποτελούν λαµπρό παράδειγµα µάθησης, ότι
έχουν αποτύχει και προτείνετε τη σταδιακή µετεξέλιξή τους σε
δίγλωσσα. Μιλάµε για την προ µνηµονίου εποχή, κύριοι συνάδελφοι.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτήν την επιστολή, γιατί δείχνει
πόσο προσχεδιασµένη και φτιαγµένη είναι όλη αυτή η εξέλιξη
και ότι ουδόλως έχει σχέση µε την οικονοµική συγκυρία. Άλλωστε και ο τίτλος του νοµοσχεδίου τι λέει; «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση». Κατ’ αρχάς, ελληνόγλωσση είναι η εκπαίδευση που
υπάρχει στην Ελλάδα αυτήν τη στιγµή, εντός της επικρατείας.
Ελληνική δεν είναι. Η ελληνική εκπαίδευση σηµαίνει φρόνηµα,
σηµαίνει ηρωικό πρότυπο ζωής, σηµαίνει η ιστορία να είναι ζωντανή, σηµαίνει το να µαθαίνουν τα παιδιά ελληνική γλώσσα και
όχι να µαθαίνουν οδηγίες καφετέριας.
Θα καταθέσω επίσης επιστολή. Τι λέει, λοιπόν, µία µαθήτρια,
η Α.Σ. στη Γ’ τάξη του γυµνασίου; «Την πρώτη µέρα στο σχολείο
τη θυµάµαι πολύ καλά. Ήµουν περήφανη για µένα. Το σχολείο
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ήταν κάτι καινούργιο και ειδικά το ελληνικό. Ο λόγος; Να µην ξεχάσω τη µητρική µου γλώσσα». Η Φ.Π., µαθήτρια της Γ’ γυµνασίου: «Φέτος φοιτώ στην Γ’ γυµνασίου και του χρόνου δεν µπορώ
να συνεχίσω στο λύκειο. Όλοι αναρωτιόµαστε τι θα κάνουµε». Η
Φ.Μ., Γ’ γυµνασίου: «Από την πρώτη µέρα κιόλας, πηγαίνοντας
στο ελληνικό σχολείο, µπαίνοντας µέσα στην τάξη όπου όλοι συζητάνε στη µητρική µου γλώσσα, ξεχνάω ότι βρίσκοµαι στην ξενιτιά και µου έρχεται στο µυαλό λίγο από το κλίµα της πατρίδας».
Όλα αυτά τα καταργείτε µ’ αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο.
Ντροπή σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Θα καταθέσω την επιστολή. Είναι της κ. Μαρίας Μακρή, φιλολόγου στο ελληνικό Γυµνάσιο του Bielefeld.
Άλλη επιστολή: «Είµαστε γονείς και κηδεµόνες των γυµνασιακών τάξεων του σχολείου του Heusteigschule». Είναι ένα δίγλωσσο σχολείο το οποίο το καταργείτε και αυτό. Θα το
καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά.
Η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων
Ρηνανίας-Βεστφαλίας Γερµανίας σας λέει ξεκάθαρα ότι διάλογος σηµαίνει δηµοκρατία, «αποφασίζουµε και διατάσσουµε» σηµαίνει δικτατορία. Δεν ακούσατε τίποτα.
Έχω επίσης επιστολή από τους µαθητές του ελληνικού λυκείου Στουτγάρδης. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος να τη διαβάσω.
Είναι, πραγµατικά, εκπληκτικές αυτές οι επιστολές που τις
έγραψαν αυτά τα παιδιά τα οποία φοιτούν εκεί, αυτοί που είναι
το µέλλον του ελληνισµού, ενώ εσείς είστε το παρελθόν. Τα καταθέτω και αυτά στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι θα κερδίσετε εδώ πέρα; Εκτός απ’ όλα αυτά, εκτός του ότι
θέλετε να προωθήσετε την παγκοσµιοποίηση, ένα µόνο µού
έκανε εντύπωση στην εισηγητική έκθεση. Λέτε ότι µία από τις αιτίες, είναι η ανάγκη να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο της αποµάκρυνσης επιστηµονικού δυναµικού από την Ελλάδα. Τι σχέση
έχει αυτό µε την κατάργηση των σχολείων; Ίσα-ίσα, εφόσον
υπάρχει αποµάκρυνση επιστηµονικού δυναµικού από την Ελλάδα, δηλαδή κάποιοι θα φύγουν για κάποια χρόνια και ενδεχοµένως τα παιδιά θα γεννηθούν εκεί πέρα, αυτά τα παιδιά δεν
πρέπει να χαθούν για τον ελληνισµό. Εσείς έρχεστε και λέτε ότι
αυτό είναι η δικαιολογία για να κλείσετε τα σχολεία.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ για ένα λεπτό
στο τι έλεγε ο προηγούµενος νόµος, ο οποίος συνετάγη από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ο ν. 2413/1996 έλεγε: «Σκοπός της ελληνικής
παιδείας στο εξωτερικό, είναι η καλλιέργεια και η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας». Στο ζ’ λέει: «Στην αµοιβαία κατανόηση, στην ειρηνική
συµβίωση και συνεργασία ατόµων κλπ.». Αντιθέτως, αυτό το ζ’
που είχε ο παλιότερος νόµος πάλι κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ,
εσείς το έχετε κάνει το κύριο αντικείµενο.
Τι θα κερδίσετε; Ποια θα είναι τα χρήµατα που θα κερδίσετε
σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;
Βγάζετε κάτι νούµερα τα οποία δεν ξέρω πόση σηµασία έχουν,
πάντως τα νούµερα τα οποία θα κερδίσετε, είναι πολύ λιγότερα.
Θα έλθω σ’ αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας, όταν συζητούσαµε για το θέµα του
Μεγάρου Μουσικής Λαµπράκη. Ας µην το λέµε Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τότε είχε πει ότι πρέπει να απαντήσουν όλοι και να
δώσουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα. Σ’ αυτήν την κρίσιµη οικονοµική
συγκυρία, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χάρισε 95 εκατοµµύρια
ευρώ στο να πάνε κάποια ψώνια, να κάνουν το ψώνιο τους.
Επαναλαµβάνω το ερώτηµα. Σήµερα, σ’ αυτήν την κρίσιµη
συγκυρία θέλουµε να υπάρχει εκπαίδευση των οµογενών; Ναι ή
όχι; Κόψτε τα χρήµατα από το Μέγαρο Λαµπράκη. Ας δουν στην
τηλεόραση µερικά ψώνια, τις παραστάσεις αυτές που τώρα τα
τουρκοκάναλα έχουν αρχίσει και τις προβάλλουν τακτικά απευθείας από τη Νέα Υόρκη. Επιτέλους, βάλτε κάποιες προτεραιότητες.
Κύριε Βούρο, είπατε, πραγµατικά, πολύ σωστά ότι «τη γλώσσα
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µου έδωσαν ελληνική». Αυτό ακριβώς είναι που στερεί από τα
παιδιά µας. Γιατί παιδιά µας είναι πραγµατικά. Κοµµάτια αναπόσπαστα του αιωνίου ελληνικού έθνους τα παιδιά των οµογενών.
Απ’ αυτά στερεί την ελληνική γλώσσα αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο, που καταψηφίζω επί της αρχής και επί όλων των άρθρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Μεταφράζετε κατά το δοκούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σπύρος Μοσχόπουλος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή και µε έκπληξη την αγόρευση του
αγαπητού συναδέλφου, κ. Ντινόπουλου, που κατηγόρησε εµάς,
την παράταξή µας, το ΠΑΣΟΚ για διορισµούς ξεχνώντας, βέβαια
ότι τους διορισµούς και το πελατειακό σύστηµα, ιδιαίτερα την
τελευταία πενταετία διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία, τους είχαν αναγάγει σε επιστήµη. Ξεχνώντας ότι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που από το 1994 µε το ν. 2190
καθιέρωσε και θεσµοθέτησε τις αντικειµενικές προσλήψεις. Και
τόσα άλλα.
Ας έρθουµε όµως στο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε
σήµερα και αφορά στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, επιδιώκει και πιστεύω ότι απαντά µε επιτυχία στη σύγχρονη
εκπαιδευτική οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα.
Αντιµετωπίζει τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήµατα, προερχόµενα από την κακή χρήση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου,
τη σπατάλη, την αδιαφάνεια και την κακοδιοίκηση.
Φιλοδοξεί δε, να παρέµβει να σχεδιάσει και να κατευθύνει µε
συγκεκριµένους τρόπους τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό.
Ήδη από τη δεκαετία του 1970, το νοµικό πλαίσιο θέσπισε και
οργάνωσε την ίδρυση και τη λειτουργία των αµιγώς ελληνικών
σχολείων στο εξωτερικό, που µάλιστα δεν αναγνωριζόταν από
τις χώρες υποδοχής. Το θεσµικό πλαίσιο αυτό συµπληρώθηκε τη
δεκαετία του ’90 µετά από επιστηµονικές, κυρίως, διαπιστώσεις
µε έµφαση στην προσφορά της ελληνικής εκπαίδευσης και παιδείας στα παιδιά των Ελλήνων µεταναστών, σε περιοχές που κάλυπταν γεωγραφικά όλες τις ηπείρους µε σηµαντική τη µεταξύ
τους διαφορετικότητα, που αρκετές φορές δεν λαµβανόταν σοβαρά υπ’όψιν.
Παρ’ όλα αυτά, η διαφύλαξη της γλώσσας και η διδασκαλία
της στις γενιές που φοίτησαν στα σχολεία αυτά, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στη διάδοση του ελληνισµού της διασποράς και συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων µε την πατρίδα.
Βέβαια, µε το πέρασµα των ετών, οι συνθήκες και οι συγκυρίες
άλλαξαν. Η δυναµική του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου εξαντλήθηκε. Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην πατρίδα µας αλλά
και παγκόσµια η ύπαρξη Ελλήνων τέταρτης και πέµπτης γενιάς
στο εξωτερικό, οι οποίοι πλέον είναι πολίτες των χωρών που διαµένουν µόνιµα και που έχουµε χρέος για πολλούς λόγους και ιδιαίτερα σήµερα να είµαστε στο πλευρό τους, η ανάγκη να γίνει η
ελληνική παιδεία και ο πολιτισµός πόλος έλξης για όλες τις εθνικότητες, η ανάδειξη κατά την τελευταία δεκαετία πρωτοπόρων
πολύγλωσσων εκπαιδευτικών µονάδων, που ανήκουν στα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών, όπως για παράδειγµα στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στο Βερολίνο ή στα δίγλωσσα
σχολεία της Αυστραλίας, η επιδίωξη πολλών ελληνικών κοινοτήτων να κινηθούν ανεξάρτητα από τις πρακτικές του ελληνικού
κράτους µε δικές τους πρωτοβουλίες και ενέργειες, οδηγούν την
ελληνική πολιτεία, να συντονιστεί µε τη νέα πραγµατικότητα παγκοσµίως, να σχεδιάσει και να εκσυγχρονίσει την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Βασική παράµετρος θεωρείται πλέον η τεχνολογία, µε τη βοήθεια της οποίας δύνανται να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και µε τη σύσταση ψηφιακής πλατφόρµας εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι προσβάσιµο από οποιονδήποτε και οποιοδήποτε µήκος και πλάτος
της γης, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, το Υπουργείο θα ενισχύει µε εκπαι-
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δευτικό δυναµικό και επιχορηγήσεις εκπαιδευτικές µονάδες, οι
οποίες χορηγούν στους αποφοίτους τους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, από τα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών µέσα
στα οποία λειτουργούν.
Μέχρι σήµερα, στα τµήµατα ελληνικής γλώσσας, χωρίς καν
εγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και σε εκείνα τα τµήµατα,
τα οποία δεν είχαν καµµία αναγνωρισιµότητα, υπηρετούσε το
38% των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, χωρίς να
παράγεται κάποιο ουσιαστικό έργο.
Για πρώτη φορά, οργανώνεται και λειτουργεί βάση δεδοµένων, στην οποία καταγράφεται ο αριθµός των µαθητών, των εκπαιδευτικών, το ωράριο λειτουργίας τους, τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα που προσφέρονται και πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας για κάθε σχολική µονάδα και πανεπιστηµιακή έδρα που
ενισχύεται από το Υπουργείο, ώστε να ελέγχονται µε τον καλύτερο τρόπο και οι δύο πλευρές.
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου, το Υπουργείο αποβλέπει
στην ένταξη των ελληνικών σχολείων στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών, στις οποίες ζουν οι Έλληνες της Διασποράς,
στην ανάπτυξη του φιλελληνισµού, του ελληνικού πολιτισµού και
της γλώσσας στο εξωτερικό αλλά και στην ενδυνάµωση των επιστηµονικών και επαγγελµατικών συνεργασιών των µεταναστών
µε την Ελλάδα. Το νοµοσχέδιο αυτό, ουσιαστικά, ανασυγκροτεί
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, αξιολογεί
την αποτελεσµατικότητα κάθε εκπαιδευτικής µονάδας, αξιοποιεί
τις νέες τεχνολογίες, εξορθολογεί τους διαθέσιµους πόρους και
προβάλλει την ελληνική εκπαίδευση σε πολυπολιτισµικό επίπεδο.
Το σχέδιο νόµου, αποβλέπει στην ένταξη της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού µας, στα εκπαιδευτικά συστήµατα των
χωρών που δραστηριοποιούνται οι Έλληνες της Διασποράς, µε
διαφάνεια, αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση, στην ενδυνάµωση
της ταυτότητας του Έλληνα της Διασποράς, µε στοιχεία ιστορικότητας και παράδοσης, εξοπλίζοντάς τον ταυτόχρονα, µε εφόδια χρήσιµα για την οµαλή ένταξή του στις κοινωνίες που ζει,
στην αξιοποίηση, την ενδυνάµωση και την ανάδειξη τοπικών και
διεθνών συνεργασιών και δικτύων µάθησης στο πλαίσιο της ελληνικής διασποράς µε ένα σύγχρονο µοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης και παραγωγής της µάθησης, που στηρίζεται στη
συλλογική λειτουργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι σίγουρος πως µε τις ρυθµίσεις που επιφέρει αυτό το σχέδιο νόµου, θα δηµιουργηθεί σηµαντική δεξαµενή καταξιωµένων Ελλήνων αλλά και φιλελλήνων,
που µέσα από τις δραστηριότητές τους, την καθηµερινή ενασχόλησή τους και την καθοριστική συµµετοχή τους στις αποφάσεις των χωρών τους, θα επιφέρουν σηµαντικά οικονοµικά και
κυρίως εθνικά οφέλη στην πατρίδα µας.
Κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να δείτε θετικά την πρότασή µας, την πρόταση αρκετών Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις
µετεγγραφές φοιτητών, που πέτυχαν µε τις εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές άλλης πόλης από αυτήν που φοιτούσε αδερφός
ή αδερφή. Η σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία, επιβάλλει
να γίνουν δεκτές αυτές οι µετεγγραφές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας, κ.
Μαρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι περίπου έξι
εκατοµµύρια Έλληνες, ζουν εκτός Ελλάδας διασκορπισµένοι σε
περισσότερες από εκατό χώρες ανά την υφήλιο. Είναι βέβαιο ότι
δεν µπορούµε να µένουµε αδιάφοροι απέναντι στη µεγάλη αυτή
διασπορά των Ελλήνων, η οποία αποτελεί για τη χώρα µας µοναδικό προνόµιο, αλλά και µεγάλη ευθύνη. Αποτελεί µοναδικό
προνόµιο, διότι εάν αξιοποιήσουµε ορθά αυτή τη Διασπορά, θα
αποτελέσει τον καλύτερο φορέα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού, µε όλα τα ευεργετικά αποτελέσµατα που
µπορεί να έχει αυτό για τη χώρα µας. Αποτελέσµατα σε οικονοµικό επίπεδο, µε την προβολή της χώρας µας, όσο και σε εθνικό
επίπεδο µέσω της άσκησης εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής,
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χωρίς να ξεχνάµε πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν στην
ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, οι ανά τον κόσµο φιλέλληνες.
Παράλληλα, συνιστά µεγάλη ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, τον Απόδηµο Ελληνισµό, να διατηρήσουµε το δίαυλο επικοινωνίας τους µε την πατρίδα και να υποβοηθήσουµε
τη διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας.
Η µεγαλύτερη δυσκολία στο εγχείρηµα αυτό, έγκειται στο γεγονός ότι οι σηµερινοί µαθητές είναι κατά πλειοψηφία Έλληνες
τρίτης ή τέταρτης γενιάς, µερικοί µάλιστα εκ των οποίων, προέρχονται από µικτούς γάµους και εποµένως, από οικογενειακό
περιβάλλον όχι αµιγώς ελληνόγλωσσο.
Τα περισσότερα, δηλαδή, παιδιά έχουν κυρίαρχη γλώσσα, αν
όχι µοναδική, εκείνη της χώρας υποδοχής.
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι ο τρόπος παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, που για πρώτη φορά αντιµετωπίστηκε οργανωµένα και συνολικά µε το ν.2413/1996, από
τον τότε Υπουργό Παιδείας Γιώργο Παπανδρέου, πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσαρµοστεί στις υπάρχουσες συνθήκες.
Χρειάζεται, δηλαδή, να ληφθούν υπόψη, οι ιδιαίτερες ανάγκες
αυτών των παιδιών, που πρέπει να διδαχθούν την ελληνική
γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονα να παρακωλύεται η ένταξή τους στις
κοινωνίες όπου διαβιούν και όπου πρέπει να ενσωµατωθούν πλήρως, αφού εκεί θα αναπτύξουν αργότερα, κατά τη φυσική εξέλιξη των πραγµάτων, επαγγελµατική και οικονοµική δραστηριότητα.
Σήµερα, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, παρέχεται οργανωµένα
σε περισσότερες από σαράντα χώρες του εξωτερικού και δαπανώνται για το σκοπό αυτό πολλά εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς παρ’
όλα αυτά, να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Από τις ετήσιες εκθέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως
αυτές παρουσιάζονται µέσα από σχετική µελέτη του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαπιστώνονται προβλήµατα και ανεπάρκειες, που δρουν µάλλον ανασταλτικά στην
προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για προβλήµατα
µη επαρκούς κατάρτισης, ακόµη και ελλιπούς ελληνοµάθειας
των διδασκόντων, µη προσαρµογής του διδακτικού προγράµµατος στις συνεχώς αυξανόµενες νέες απαιτήσεις, µη κατάλληλου
διδακτικού υλικού, ανοµοιογένειας των µαθητών, έλλειψης εποπτικών µέσων, απουσίας προγραµµατισµού και οργάνωσης και
εφαρµογής αποσπασµατικών µέτρων από αλληλεπικαλυπτόµενους φορείς.
Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα παρουσιάζει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µεικτά σχολεία,
όχι αµιγώς ελληνικά και µάλιστα ενταγµένα στα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών υποδοχής. Τα τµήµατα «Baccalaureat», που
λειτουργούν στη Γαλλία, µε δυνατότητα επιλογής της νέας ελληνικής ως κύριας ή δευτερεύουσας γλώσσας, χαίρουν µεγάλης
αναγνώρισης από τις γαλλικές αρχές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οµοίως, σύµφωνα µε τα σηµερινά ερευνητικά δεδοµένα, τα
σχολεία «charter» στις ΗΠΑ, έχουν συµβάλει σηµαντικά στην ευρύτερη διάδοση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, σε µαθητές ελληνικής και µη καταγωγής και στη
διείσδυση της ελληνικής γλώσσας στην ευρύτερη αµερικανική
κοινωνία.
Τέτοιας µορφής εκπαιδευτικές µονάδες, οφείλουµε να ενισχύσουµε και σε κάθε περίπτωση µονάδες ενταγµένες σε εκπαιδευτικά συστήµατα µε οργανωµένο σύστηµα διδασκαλίας, που να
απονέµουν αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας µε προαιρετική
µορφή, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν οδηγεί στην ουσιαστική και ποιοτική της εκµάθηση.
Δεδοµένης και της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, δεν
υπάρχουν πλέον περιθώρια αλόγιστων δαπανών και ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων σε κάθε φορέα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως του έργου που παράγεται και των στόχων που επιτυγχάνονται. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, επιχειρείται ο εξορθολογισµός στην παροχή των επιδοτήσεων, ώστε να ενισχύονται οι
φορείς που πράγµατι συντελούν στη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, µε αποτέλεσµα την ετήσια εξοικονόµηση 95 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, σύµφωνα και
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µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πέρα από το οικονοµικό όφελος, η ενίσχυση των εκπαιδευτικών µονάδων, που είναι ενταγµένες σε εκπαιδευτικά συστήµατα
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, έχει και ιδιαίτερη σηµασία για το
επίπεδο του διδακτικού έργου, την αναβάθµιση των σπουδών,
την καλύτερη ενσωµάτωση των Ελλήνων στη χώρα υποδοχής,
την αναγνώριση των πτυχίων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στους µαθητές να εισαχθούν και στα ξένα πανεπιστήµια και
τέλος, συµβάλλει στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και σε
αλλόφωνους µαθητές, που επιθυµούν να γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισµού και να διδαχθούν την Ελληνική ως ξένη
γλώσσα, όπως συµβαίνει στα δίγλωσσα σχολεία της Αυστραλίας.
Παράλληλα, βέβαια, προστατεύονται και εκείνοι οι φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, οι οποίοι, αν και δεν είναι ενταγµένοι
σε εκπαιδευτικό σύστηµα, παρουσιάζουν εν τούτοις ιδιαίτερα σηµαντικό έργο. Πρόκειται για εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν µε ικανότατους εκπαιδευτικούς, ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις και επί σειρά ετών έχουν διαπαιδαγωγήσει µεγάλο αριθµό µαθητών και έχουν αναδείξει σπουδαίους επιστήµονες. Οι εκπαιδευτικές αυτές µονάδες, εφόσον χαρακτηριστούν από τον Υπουργό ως «Κέντρα-Λόγος», ενισχύονται µε
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και κατ’ εξαίρεση µε µειωµένες επιδοτήσεις.
Ταυτόχρονα, µε τις νέες διατάξεις, καθιερώνεται ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα διοίκησης και εποπτείας. Τίθενται κριτήρια
για την παροχή ενισχύσεων, δηµιουργείται το πλαίσιο για ορθολογική κατανοµή του προσωπικού -συντονιστών και εκπαιδευτικών- και δηµιουργείται Βάση Δεδοµένων, ώστε να καταγράφονται λεπτοµερώς και να είναι εφικτός ο έλεγχος των πόρων
που διατίθενται, των επιχορηγήσεων, των αποσπάσεων εκπαιδευτικών που συντελούνται ύστερα από έγκαιρο ετήσιο προγραµµατισµό, καθώς και των κάθε είδους δαπανών.
Σηµαντικές είναι και οι ρυθµίσεις για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης. Ο θεσµός αυτός -παλαιότερα «Συµβούλιο Εκπαίδευσης»- ενισχύθηκε µε το ν.2413/1996, οπότε και ο συντονιστής
ανέλαβε καθήκοντα συµβουλευτικά, επιστηµονικά, διοικητικά και
εποπτικά, συγκεντρώνοντας τις αρµοδιότητες του Σχολικού Συµβούλου και του Προϊσταµένου Διεύθυνσης, µε αυξηµένο εποπτικό και συντονιστικό ρόλο.
Στην πορεία, όµως, έχουν ανακύψει προβλήµατα στη λειτουργία του θεσµού, µε βασικότερο, αυτό της ανορθόδοξης κατανοµής τους και της ελλιπούς ενηµέρωσης και επιµόρφωσής τους.
Παρόµοια είναι τα θέµατα που ανακύπτουν και µε τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τα τµήµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στη Γερµανία για παράδειγµα, αποστέλλονται οι
περισσότεροι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί και οι εννέα από τους
είκοσι έξι συντονιστές, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες.
Όσον αφορά στην επιµόρφωση συντονιστών και εκπαιδευτικών, το βασικό πρόβληµα, συνίσταται στο ότι δεν γίνεται εξειδικευµένη ενηµέρωση ανάλογα µε την κάθε χώρα υποδοχής, ώστε
µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες, να σχεδιάζεται και η αντίστοιχη
εκπαιδευτική πολιτική.
Με τις νέες διατάξεις, ο αριθµός των συντονιστών εκπαίδευσης µειώνεται σε δεκαπέντε, εξειδικεύεται το αντικείµενο ενασχόλησής τους σε κάθε έναν από τους τρεις τοµείς δράσης και
συµβουλευτικό – διοικητικό – εποπτεικό θεσπίζεται αντικειµενική
ετήσια διαδικασία αξιολόγησης από τριµελή επιτροπή.
Οµοίως, αντίστοιχη διαδικασία, καθιερώνεται για τους εκπαιδευτικούς και το διδακτικό τους έργο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επιµόρφωσή τους, τόσο µε εξ αποστάσεως
ψηφιακή διδασκαλία πριν αναλάβουν καθήκοντα, όσο και µε υποχρεωτική ενδοσχολική επιµόρφωση.
Για τους σκοπούς αυτούς της συνεχούς επιµόρφωσης του
προσωπικού, όσο και την από απόσταση εκπαίδευση µαθητών
και κάθε ενδιαφεροµένου να έρθει σε επαφή µε την ελληνική
γλώσσα, θα λειτουργεί ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρµα εκπαιδευτικού υλικού.
Τέλος, απαραίτητος ήταν και ο εξορθολογισµός των διοικητικών δοµών µε την κατάργηση περιττών υπηρεσιών. Πέρα από το
υψηλό λειτουργικό κόστος, η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, παρακωλύει την ταχεία και αποτελεσµατική λειτουργία του συστή-
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µατος, οπότε εκτός από το δηµοσιονοµικό όφελος της ρύθµισης
αυτής, αναµένεται και λειτουργικό όφελος µετά τη µεταφορά
των αρµοδιοτήτων και του προσωπικού στις αντίστοιχες διευθύνσεις των οικείων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.
Σε συνέχεια, λοιπόν, των µεγάλων µεταρρυθµίσεων που προωθούνται στην παιδεία, µεταξύ των οποίων ο ν.3848 για την αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, την αξιολόγηση και την
αξιοκρατία στην εκπαίδευση και ο ν.4009/2011 για τα ΑΕΙ, έρχεται το σηµερινό νοµοσχέδιο να ολοκληρώσει την προσπάθεια
αναδόµησης του ελληνικού εκπαιδευτικού µας συστήµατος τόσο
στη µητροπολιτική Ελλάδα όσο και στον Απόδηµο Ελληνισµό,
στις βάσεις της αξιοκρατίας, της αξιολόγησης του προσωπικού,
του εκσυγχρονισµού και της ορθολογικής διαχείρισης των
πόρων.
Κυρίως, όµως, οφείλουµε να στηρίξουµε αυτήν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία, διότι ενισχύει τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας
και του πολιτισµού µε ένα σύστηµα ανταποκρινόµενο στις προσδοκίες και απαιτήσεις αλλογενών και οµογενών τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Νοµού Ηλείας, κ. Γεώργιος Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη εδώ
και χρόνια, να επανεξεταστεί το θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής
εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Όλοι γνωρίζουµε ότι πίσω από την
αδιαµφισβήτητη προσφορά των Ελλήνων εκπαιδευτικών και στο
όνοµα της διατήρησης και προώθησης της ελληνικής γλώσσας
στο εξωτερικό, συνέβαινε ό,τι συνέβη και εντός των συνόρων της
χώρας. Κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος και προώθηση
των ηµετέρων. Εποµένως, µόνο ως θετική µπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την πρόθεση της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που γίνεται για εξορθολογισµό των
δηµοσίων δαπανών και αναµόρφωση του νοµικού πλαισίου σε
θέµατα παιδείας, να φέρει στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, µε στόχο
να µπει τάξη στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Για παράδειγµα, είναι απολύτως χρήσιµη η δηµιουργία βάσης
δεδοµένων για διατιθέµενους πόρους, αποσπώµενους εκπαιδευτικούς, επιχορηγήσεις, δαπάνες κλπ., όπως και η διαδικασία επιλογής των συντονιστών. Γενικότερα, οποιοσδήποτε έλεγχος
προτείνεται µέσα από το νοµοσχέδιο, είναι αποδεκτός, αρκεί
πάντα να στηρίζεται στην απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία.
Πραγµατικά, όµως, δεν ξέρω πώς κατάφερε πάλι η Κυβέρνηση
και οι προθέσεις της διαφέρουν από το τελικό αποτέλεσµα.
Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, ακούσατε την κραυγή αγωνίας αυτών
των ανθρώπων; Συζητήσατε τις προτάσεις τους, για σταδιακή
εφαρµογή των όποιων αποφάσεων προκύψουν µέσα από έναν
ειλικρινή διάλογο; Γιατί αγνοείτε και την πρόταση όλων των κοµµάτων, για εφαρµογή των διατάξεων από την Α’ γυµνασίου;
Πόσο ευσταθούν τελικά οι κατηγορίες που διατυπώνουν οι οµογενειακές οργανώσεις για έλλειψη διαλόγου; Γιατί αυτή η ένταση
και η αντιπαράθεση των οµογενών µε το Υπουργείο Παιδείας;
Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, όταν επισκέφτηκε τη Γερµανία, ότι πρόθεσή σας δεν είναι
το κλείσιµο των σχολείων και ότι σε καµµία περίπτωση δεν θα
υπάρξει αιφνιδιασµός, οι οµογενείς υποστηρίζουν ότι στην πραγµατικότητα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και σχολεία κλείνουν και
ο χρόνος προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και για τους µαθητές
αλλά και για το ίδιο το Υπουργείο, είναι µικρός.
Αλήθεια, έχει γίνει ο σχεδιασµός για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα εφαρµοστεί στα δίγλωσσα σχολεία; Στα νέα σχολεία, αν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι οκτώ ώρες
εβδοµαδιαίως, θα παρέχονται ισότιµοι τίτλοι σπουδών µε αυτά
της ηµεδαπής και πώς θα γίνεται αυτό, από τη στιγµή µάλιστα
που δεν διευκρινίζεται ακριβώς τι θα περιλαµβάνει το οκτάωρο
αυτό;
Επίσης, τι θα γίνει µε την εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου
του εξωτερικού σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας, µε δεδοµένο ότι καταργείται η ασφαλιστική δικλίδα του 3%; Επίσης, παράγοντες,
όπως η γεωγραφική θέση, η προσβασιµότητα των µαθητών στα
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νέα σχολεία, το κόστος µετακίνησης προς τα νέα σχολεία, η πολιτιστική, ιστορική, εθνική αξία και η προσφορά των αµιγώς ελληνικών σχολείων, έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν κατά την
εκπόνηση του νοµοσχεδίου. Όµως, προφανώς όλα αυτά αγνοήθηκαν και οι αποφάσεις ελήφθησαν µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια εξ ού και οι έντονες αντιδράσεις των οµογενών.
Φυσικά και υπάρχουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, όµως,
δεν µπορούµε να τα ισοπεδώνουµε όλα. Σε κάθε περίπτωση, το
ελληνικό κράτος πρέπει να µεριµνά για τη διατήρηση των δεσµών των οµογενών µε τη µητέρα πατρίδα, αφού οι Έλληνες του
εξωτερικού, είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της χώρας µας και οι
ισχυρότεροι υποστηρικτές των εθνικών µας θεµάτων και τα όπλα
µε τα οποία µπορούµε να τους ενισχύουµ,ε είναι η γλώσσα, η
ιστορία και ο πολιτισµός µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις κρίσιµες ώρες που ζούµε,
πρέπει να ενεργοποιούµε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, για να
ακούγεται πιο καθαρή και πιο δυνατή η φωνή της Ελλάδος. Και
σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό, αυτό έχει σχέση µε την ενότητα
του οµογενειακού στοιχείου. Αλλά σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό
αυτό συνδέεται άµεσα µε την ενότητα των πολιτικών δυνάµεων
της χώρας. Η ενότητα, που εµείς ως Βουλευτές πρέπει να δείχνουµε, µπορεί αν στείλει ηχηρά µηνύµατα στο εξωτερικό όσο
και στο εσωτερικό, όπου ζητούµενο είναι η διατήρηση της εύθραυστης κοινωνικής συνοχής. Πρέπει, όµως, ως αντιπρόσωποι
του λαού να γνωρίζουµε ότι στις κρίσιµες αυτές ώρες, η ευθύνη
του καθενός εξ’ ηµών απέναντι στην πατρίδα και στο λαό είναι
ατοµική, προσωπική και όχι κοµµατική. Το να κρύβουµε την ατολµία µας πίσω από την οποιαδήποτε κοµµατική εντολή, δεν συνάδει ούτε µε τα συµφέροντα της πατρίδας και του λαού ούτε όµως
και µε το Σύνταγµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ κ. Χρύσα Αράπογλου.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνεχίσω από την παρατήρηση που ξεκίνησε ο κ. Κοντογιάννης, ότι µιλώντας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό ή την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, αγγίζουµε όλες
τις µεγάλες στιγµές και του ελληνισµού εκτός συνόρων και όλες
τις δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα και τις παθογένειες του
ελληνικού κράτους, όπως, για παράδειγµα τη συγκλονιστική από
τον Όµηρο ως τον Ελύτη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που
οργανώνεται εκ νέου ιστορικά µετά τον 15ο αιώνα στον παροικιακό ελληνισµό.
Βέβαια να σηµειώσουµε, γιατί έχει σηµασία η ιστορία, την αυτάρκεια στην υποστήριξη των ευεργετών και των κοινοτήτων
εκείνης της εποχής, καθώς η παιδεία για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήταν προτεραιότητα, µιας και ελληνικό κράτος δεν
υπήρχε. Να θυµηθούµε, λοιπόν, ότι το σχολείο στην Αγκόνα έγινε
το 1622, το 1801 έγινε στην Τεργέστη, το 1806 στο Λιβόρνο. Στη
Βιέννη έχουµε ελληνικό σχολείο το 1804, από το 1814 στην
Οδησσό. Από το 16ο αιώνα έχουµε ελληνικό σχολείο στην Αίγυπτό.
Με υποτροφίες Ελλήνων της διασποράς και των κοινοτήτων
καλύπτονταν τα έξοδα φοιτητών, οι οποίοι αποφοιτούσαν και πήγαιναν στα Πανεπιστήµια του εξωτερικού, στην Πραιτόρια, στην
Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, την ίδια
εποχή περίπου ή λίγο µετά, στο Λονδίνο από το 1870, όπως και
στο Μάντσεστερ. Εξαιρετικά σχολεία έχουµε στο Σοχούµι από
το 1809, από το 1895 στο Βατούµι, από το 1916 στην Αντίς Αµπέµπα. Ο «Πλάτων» ιδρύθηκε στο Μόντρεαλ το 1910. Στο Μπουένος Άιρες έχουµε σχολείο το 1934. Ο «Σωκράτης» στο Σικάγο
συµπλήρωσε εκατό χρόνια ζωής. Ο θεµέλιος λίθος της Τραµπείου Σχολής στο Χαρτούµ του Σουδάν µπήκε το 1923.
Πώς έζησαν όλα αυτά τα σχολεία; Από το ελληνικό κράτος;
Όχι, βέβαια. Από τις ελληνικές κοινότητες, από τους Έλληνες
του εξωτερικού, από τον παροικιακό Ελληνισµό, από τη δύναµη
και την πίστη τους ότι η παιδεία είναι προτεραιότητα και ότι την
παιδεία και τα σχολεία, όπως και τις εκκλησίες, θα πρέπει να µπορεί κανείς να τα συντηρεί ιδίοις εξόδοις.
Τότε, βεβαίως, έχουµε τον Τοσίτσα, τον Στουρνάρη, τον Καρτσιώτη, τους Ζωσιµάδες, τον Βαρβάκη, τον Αρσάκη, τον Σίνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε τη Ζωσιµαία Σχολή, την Ελληνοεµπορική Σχολή της
Οδησσού δαπάναις Μαρασλή, το Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο,
την Τοσιτσαία Σχολή, την Εµπορική Γραικική Ακαδηµία Μόσχας.
Έχουµε, δηλαδή, µια ζωή πέντε αιώνων περίπου ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.
Αυτά τα αναφέρω, για να ξέρουµε µε τι κάνουµε την αναµέτρηση, τι ακριβώς κάνουµε ως νεώτερο ελληνικό κράτος. Αυτό
αφορά και τον ελληνισµό του εξωτερικού πια, διότι, βλέπουµε να
έχουν χαθεί οι δοµές, οι επίσηµοι θεσµοί, όπως είναι το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, χωρίς να θέλω να υποτιµήσω απολύτως κανέναν.
Δεν εννοώ µε αυτήν την αναφορά ότι πρέπει όλη η εκπαίδευση
του εξωτερικού να συντηρείται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Κάθε άλλο. Εννοώ, όµως, ότι τα πράγµατα πρέπει να βάζουµε λίγο στη θέση τους και θα πρέπει να µην παρασυρόµαστε
από εύκολες εθνικές κορώνες περί παιδείας και περί γένους και
να µένουµε στο τέλος στην εθνική µας µοναξιά εντός της Αίθουσας. Γιατί αυτές οι συζητήσεις περί την παιδεία είναι πολύ µεγάλες κουβέντες, τις οποίες θα έπρεπε να έχουµε σε πρώτη
προτεραιότητα, πέρα από την αριθµολογία, µε την οποία καταπιανόµαστε και έχει µονοπωλήσει την καθηµερινότητά µας.
Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο και µ’ αυτό το θέµα αγγίζουµε όλες τις
λαµπρές στιγµές του ελληνισµού και όλη την κακοδαιµονία του
ελληνικού κράτους. Γιατί στη συνέχεια έχουµε την πολυδάπανη,
αλλά ελληνότροπη –µε ό,τι αυτό σηµαίνει- απόπειρα του ελληνικού κράτους που κατάφερε να µετατρέψει την υποστήριξη της
Ελλάδας προς τα ελληνικά σχολεία της νεώτερης αποδηµίας που ορθώς έπρεπε και πρέπει να υποστηρίζει- σε εξαγωγή των
εγχώριων παθογενειών: ρουσφέτια, έλλειψη αξιολόγησης, διάχυτη βοήθεια, χωρίς κανέναν απολογισµό, έλλειψη σύνδεσης µε
τις έδρες ελληνικών και βεβαίως, µε τους πυρήνες διάδοσης της
ελληνικής γλώσσας από σπουδαίες πρωτοβουλίες. Έχω αναφερθεί. Και στην Αυστραλία έχουµε και στην Αµερική έχουµε και στο
Μοντεβιδέο έχουµε το Ίδρυµα Τσάκος, όπου βρίσκεται το εξαιρετικό που διαβάζει κανείς µπαίνοντας –το λέω κάθε φορά που
µιλάω γι’ αυτό, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο- ότι ένας λαός
απλώνεται µέχρι εκεί που µιλιέται η γλώσσα του.
Είναι ωστόσο και µία πολύ ωραία σηµειολογική αντίστιξη για
το πότε συζητάµε για την ελληνική εκπαίδευση, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Μοιάζει µε πολυτέλεια, τέτοιες ζοφερές µέρες να νοµοθετούµε για την ελληνική παιδεία
και γλώσσα καθ’ υπέρβαση της συνήθειας της αριθµολογίας των
ηµερών, καθώς καµµία πολιτική δύναµη και καµµιά κυβέρνηση
δεν ιεράρχησε τη γλώσσα µέχρι σήµερα ως µία αναπτυξιακή δύναµη για τη χώρα µας, που χρειάζεται εν τέλει να βρεθούν οι φιλέλληνες, να βρεθεί µια Γιουρσενάρ, να βρεθεί ένας Γκοντάρ για
να µας θυµίσει ότι για τη συνεπαγωγή, το «άρα» και το «εποµένως» πρέπει η παγκόσµια κοινότητα να πληρώνει, να καταθέτει
κάτι, τουλάχιστον έναν φόρο τιµής στην ελληνική γλώσσα.
Γιατί, εν τέλει, δεν θα µας θρέψουν οι αριθµοί, θα µας θρέψει
η δύναµή µας. Και η γλώσσα όπως οι κλασικές σπουδές για την
Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι µία αναπτυξιακή προτεραιότητα.
Τι κάνει το παρόν νοµοσχέδιο; Το περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνει τα αυτονόητα, αυτά που µέχρι σήµερα δεν έγιναν
για µία εικοσαετία τουλάχιστον: καταγραφή, αξιολόγηση, αξιοκρατία, διαφάνεια, ποιότητα σπουδών, διασύνδεση µε τις άλλες
δοµές - γλώσσες και επιτέλους βάζει τις βάσεις γι’ αυτό που λέει
«Κέντρα-Λόγος». Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, κυρία Αναπληρωτή
Υπουργέ, έχουµε πολύ δρόµο ακόµη να κάνουµε για να πάρουν
σάρκα και οστά όλα αυτά και µάλιστα, σε συνθήκες οικονοµικών
προβληµάτων,
Ωστόσο, θα πρέπει να θέσω πολύ γρήγορα, µε την ανοχή σας,
κύριε Πρόεδρε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, δύο θέµατα. Το ένα είναι ότι είναι πολύ δειλή η απόπειρα διασύνδεσης
των τριών Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισµού µε
το Υπουργείο Παιδείας και µε το Υπουργείο Εξωτερικών. Λέω
«δειλή», γιατί δεν γίνεται να υπάρχει όλη αυτή η πολυδιάσπαση
δυνάµεων, οι έδρες των Ελληνικών Σπουδών να ανήκουν στο
Υπουργείο Πολιτισµού, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση να ανήκει
στο Υπουργείο Παιδείας, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το
οποίο κάνει µια σπουδαία δουλειά, να είναι εκεί, το Ελληνικό
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Ίδρυµα Πολιτισµού κάπου αλλού, τα «Κέντρα-Λόγος» τώρα. Όλα
αυτά δεν µπορούν να συνδεθούν µε αυτές τις επιτροπές βάσει
του καινούργιου νόµου. Καλό είναι, είναι το πρώτο βήµα, αλλά
δεν αρκεί. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει µία κεντρική κυβερνητική απόφαση, ώστε όλες αυτές οι αρµοδιότητες να ανήκουν
σε ένα Υπουργείο, κατά την ταπεινή µου γνώµη στο Υπουργείο
Παιδείας, όπως ακριβώς ανήκουν και οι έδρες Ελληνικών Σπουδών, οι εγχώριες, της Ελλάδας, στο Υπουργείο Παιδείας και η
υπόλοιπη κλασική δοµή.
Τώρα, θέλω να σταθώ σε ένα θέµα. Ειλικρινά σας λέω ότι, αν
δεν είχα την εµπειρία, τη σχέση δηλαδή µε τον απόδηµο ελληνισµό, εδώ και µία δεκαεπταετία, µία εικοσαετία περίπου και δηµοσιογραφικά και πολιτικά και αυτοδιοικητικά, θα είχα πειστεί και
εγώ ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε την κατάργηση των αµιγών
σχολείων, κυρίως στη Γερµανία, από αυτό τον καταιγισµό των
µηνυµάτων, των επιστολών κ.λπ. της τελευταίας εβδοµάδας. Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει τι συµβαίνει. Μία εικοσαετία περίπου
παρακολουθώ µία συζήτηση, η οποία γίνεται και µέσα στην Ελλάδα και στους κόλπους των θεσµικών οργάνων του Απόδηµου
Ελληνισµού για το ότι θα πρέπει σιγά-σιγά τα αµιγώς ελληνικά
σχολεία να καταργούνται και να υποκαθίστανται από δίγλωσσα
σχολεία υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το κλασικό, το βασικό
συµπέρασµα που βγαίνει από όλα τα συνέδρια και τις ηµερίδες,
που έχω παρακολουθήσει και πιστέψτε µε ότι είναι πάρα πολλά
και εσωτερικά και κοµµατικά και κεντρικά και επιστηµονικά και
ό,τι µπορείτε να φανταστείτε, παντού.
Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια λέγαµε: Επιτέλους, γιατί δεν βρίσκεται µία κυβέρνηση να πάρει αυτό το µέτρο; Λοιπόν, µε το που
βρίσκεται µία Κυβέρνηση να πάρει αυτό το µέτρο, υπάρχει µία
έξαρση, µία πολύ µεγάλη αντίδραση. Πραγµατικά, υπάρχει µεγάλη αντίδραση. Εγώ συµφωνώ µε τους συναδέλφους που το
θέτουν. Υπάρχει αντίδραση, καταγράφεται αντίδραση. Βεβαίως,
όχι σε όλα τα κρατίδια. Αυτή είναι µια άλλη απορία που έχω. Δεν
έχω καταλάβει δηλαδή γιατί σε κάποια κρατίδια είναι πολύ σηµαντικό κανείς να πηγαίνει σε δίγλωσσο σχολείο και σε κάποια
άλλα κρατίδια θα πρέπει να παραµείνουν τα αµιγώς ελληνικά
σχολεία.
Θέλω να σας κάνω µία πρόταση, διότι φυσικά είµαι υπέρ των
δίγλωσσων σχολείων, γιατί αυτό λένε όλες οι επιστηµονικές
έρευνες και όλη η διαβούλευση µέχρι σήµερα. Υπάρχει όµως και
ο φόβος -αυτόν τον φόβο τον συµµερίζοµαι και εγώ- ότι για πολλούς λόγους -που µπορεί να µην αφορούν εσάς, µπορεί να αφορούν µία επόµενη κυβέρνηση, έναν επόµενο Υπουργό, µπορεί να
αφορούν τη γερµανική πλευρά- µπορεί να µην υπάρξει µέσα
στην επόµενη διετία, όπως σχεδιάζεται, η δυνατότητα της ίδρυσης των δίγλωσσων σχολείων και να έχουµε το φαινόµενο για το
οποίο ανησυχούν πολλοί να φύγουν τα παιδιά, να µην θέλουν τα
παιδιά να ασχοληθούν να µάθουν ελληνικά, δηλαδή να πάνε σε
σχολείο στο οποίο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Σας κάνω, λοιπόν, µία πρόταση και θα έλεγα να το συµπεριλάβετε και στο νόµο και πιστεύω ότι δεν είναι κακό: Κάθε εξάµηνο
-από την πρώτη µέρα της ψήφισης του νόµου και µέσα στους
επόµενους έξι µήνες- στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
να γίνεται µία ενηµέρωση για όλα τα κρατίδια, δηλαδή για την
εξέλιξη η οποία υπάρχει στις διαβουλεύσεις, προκειµένου να
δούµε σε τελευταία ανάλυση και να διορθώσουµε, αν κάτι πρέπει
να διορθωθεί.
Προσωπικά πιστεύω ότι µπορούν τα πράγµατα να εξελιχθούν
όπως τα έχετε σχεδιάσει, αλλά είναι πολλοί οι παράγοντες που
τα επηρεάζουν.
Θα έλεγα να δεσµευθείτε στο πρώτο εξάµηνο να γίνει µία ενηµέρωση για την πορεία της διαβούλευσης, προκειµένου να ηρεµήσουν τα πνεύµατα και να ησυχάσουν κι όλοι όσοι έχουν τις
αντίστοιχες αγωνίες.
Ευχαριστώ θερµά για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Άλλωστε έχετε τον
τίτλο της Προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, γι’
αυτό και σας παραχώρησα αυτό το χρόνο. Έχω µάθει επίσης ότι
είστε πολύ ανεκτική κι εσείς όταν µιλάνε οι συνάδελφοι, οπότε
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είχα υποχρέωση να το κάνω. Βλέπω και τον κ. Ροντούλη που το
επικροτεί.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα ολοκληρώσουµε
τον κατάλογο των συναδέλφων οµιλητών µε τον Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Χίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί να µην είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων, όπως η προλαλήσασα συνάδελφος, ωστόσο το
θέµα µε αγγίζει για έναν επιπλέον λόγο. Υπήρξα κι εγώ απόδηµος. Έζησα τη µισή σχεδόν ζωή µου στο εξωτερικό. Τα παιδιά
µου έχουν φοιτήσει σε ελληνόγλωσσο σχολείο: στο ελληνικό
τµήµα του ευρωπαϊκού σχολείου.
Ας δούµε πρώτα απ’ όλα, σε ποιο περιβάλλον εντάσσεται αυτό
το νοµοσχέδιο. Είναι σαφές ότι ο οικουµενικός Ελληνισµός σηκώνει µεγάλα βάρη, όχι µόνο µέσα στην Ελλάδα, αλλά και στο
εξωτερικό. Ντρέπεται για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα.
Όποιος συνοµιλεί µε απόδηµους Έλληνες µπορεί να καταλάβει
πώς ακριβώς αισθάνονται. Χρειάζεται, λοιπόν, κάτι που να έχει
εθνική απήχηση. Κι αυτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι η γλώσσα. Η
γλώσσα µας είναι ο οµφάλιος λώρος που συνδέει τους Έλληνες
σ’ όλο τον πλανήτη µε το εθνικό κέντρο. Ένας κύκλος µε κέντρο
την Ελλάδα. Είναι επίσης και το µέσο για την προώθηση του πολιτισµού µας.
Είναι και κάτι ακόµη, αν θέλετε: το όπλο που διαθέτουµε για
να ξεπεράσουµε αυτήν τη δύσκολη στιγµή. Θα ανακαλέσω στη
µνήµη µου το Χιώτη Αδαµάντιο Κοραή. Ο Κοραής θεωρούσε ότι
αυτή η κοινή µας γλώσσα είναι το µέσο για τη µόρφωση των Ελλήνων, η δε µόρφωση είναι το µέσο για την απελευθέρωσή τους
από τον τούρκικο ζυγό.
Ένα πρώτο θέµα που θέλω να αναφέρω, το οποίο µε στενοχώρησε πάρα πολύ, είναι η διακοπή των εκποµπών της «Φωνής
της Ελλάδας» στα βραχέα κύµατα από τις 6 το πρωί µέχρι τις 6
το απόγευµα. Το ραδιοφωνικό αυτό µέσο σύνδεσης του Απόδηµου Ελληνισµού µε το κέντρο, παρείχε πληροφόρηση για τα
εθνικά θέµατα. Αυτό είναι κάτι που ίσως να µην γίνεται µέσω διαδικτύου, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχουν όλοι οι απόδηµοι
Έλληνες πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Καταθέτω σχετική αναφορά µου στα Πρακτικά. Το θέµα δεν
αφορά στο δικό σας Υπουργείο. Ωστόσο νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να το εξετάσουµε.
Έρχοµαι τώρα, σε ένα δεύτερο θέµα που επίσης µε στενοχώρησε. Σας είχα καταθέσει, κυρία Υπουργέ, µία ερώτηση παλαιότερα, το Σεπτέµβριο του 2010, µε την οποία ζητούσα να µου
εξηγήσετε για ποιο λόγο ανακαλέσατε αποσπασµένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, γιατί «παγώσατε» νέες αποσπάσεις και
γιατί προχωρήσατε, χωρίς προγραµµατισµό, στο κλείσιµο και τη
συγχώνευση ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό. Καταθέτω στα
Πρακτικά την ερώτηση και την ενδιαφέρουσα απάντησή σας:
«Για να περιορίσουµε τη σπατάλη των πόρων, οικονοµικών και
ανθρώπινων», µου είπατε τότε.
Θα διαβάσω ένα απόσπασµα από την αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου, κυρία Υπουργέ: «Επιπλέον, επιδιώκεται να αντιµετωπιστούν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα, που χρονίζουν και
είναι απότοκα προεχόντως της µακροχρόνιας και εκτεταµένης
κακής χρήσης του θεσµικού πλαισίου που παρήγαγε φαινόµενα
αδιαφάνειας, σπατάλης και κακοδιοίκησης». Κατ’ αρχάς θα πρέπει κάποια στιγµή να συµφωνήσουµε να σταµατήσουµε να διαποµπεύουµε τη χώρα µας και µέσα από τα νοµοθετήµατα. Στοπ!
Πρέπει να τελειώσει αυτό. Να κουβεντιάζουµε τα προβλήµατα
στη Βουλή και τα ραδιόφωνα. Αλλά να µην τα γράφουµε στους
νόµους.
Δεύτερον, σας ρώτησα τότε αν είχατε στοιχεία, µε βάση τα
οποία πήρατε τις αποφάσεις για την άρση ή το «πάγωµα» των
αποσπάσεων και το κλείσιµο ή την συγχώνευση των σχολείων.
Μου είπατε τότε ότι: «το µελετάµε».
Επανέρχοµαι στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Λέτε
τώρα: «Χαρακτηριστικό για τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι σήµερα δεν υπάρχει δυνατότητα να εξακριβωθεί ο αριθµός των µα-
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θητών που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό
ανά τον κόσµο, ο ακριβής αριθµός των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών µονάδων που λειτουργούν, η ποιότητα εκπαίδευσης
που παρέχεται και το ύψος των χρηµατικών ποσών που δαπανώνται για όλα αυτά από το ελληνικό κράτος».
Δηλαδή, η Κυβέρνηση νοµοθετεί, χωρίς να έχει συλλέξει τα
στοιχεία που χρειάζονται για να πάρει µια πολιτική απόφαση και
το οµολογεί. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα δεν µπορούσε να γίνει µια
λειτουργική επισκόπηση της κατάστασης στο εξωτερικό, µια
αποτύπωση, ένα µητρώο -που τόσο πολύ αγαπάει η Κυβέρνηση
σας- αφού δεν υπάρχει ένα νοµοσχέδιο που να µην θεσπίζει ένα
Μητρώο. Και όµως, έρχεστε και νοµοθετείτε χωρίς καµµιά απολύτως γνώση των στοιχείων. Λυπάµαι, γι’ αυτό.
Κυρία Υπουργέ, είστε τυπικός Υπουργός, δεν είστε άτυπος
Πρωθυπουργός. Καλά τα µανιφέστα, υγιής η φιλοδοξία, αλλά
εδώ πρέπει να υπάρχει ένα παραδοτέο. Πρέπει όλοι να γνωρίζουµε τι συµβαίνει µε την εκπαίδευση στο εξωτερικό. Πόσο κοστίζει; Η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι
η εξοικονόµηση που θα πετύχετε είναι εν ισοζυγίω µε τις δαπάνες που προκαλεί το νοµοσχέδιο, περίπου 96 εκατοµµύρια ευρώ.
Διαψεύστε µε αν κάνω λάθος. Αυτό θυµάµαι πάντως αν και δεν
το έχω µελετήσει βαθιά. Χωρίς να έχετε στοιχεία, πώς γνωρίζετε
πόσους πόρους εξοικονοµείτε; Αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
Συµφωνούµε, πάντως, µε τον εκσυγχρονισµό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αν µου επιτρέπετε όµως, µια µη επιστηµονική
παρέµβαση, κ. Αράπογλου, ο όρος «ελληνόγλωσσο», ακούγεται
λίγο κακόηχος σε εµένα.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και σε εµένα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν θα µπορούσε να τον
αντικαταστήσετε µε το «ελληνική εκπαίδευση»; Επειδή, µιλάµε
για δίγλωσσα σχολεία, πρέπει να αποκλείσουµε τον όρο «ελληνική εκπαίδευση»;
Επίσης, γιατί αποκλείονται οι οµογενείς δάσκαλοι; Ένας που
έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, έχει αποφοιτήσει από ελληνικό σχολείο, γιατί να µην µπορεί να διοριστεί ως εκπαιδευτικός; Πώς θα
ασκείται η εποπτεία των προγραµµάτων σπουδών, ποιος θα πληρώνει τους ξένους ή τους Έλληνες εκπαιδευτικούς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω τρία ακόµη ερωτήµατα:
Πρώτον, µήπως πριν κάνουµε νοµοθετική παρέµβαση θα
έπρεπε πρώτα να αναγνωριστούν τα δίγλωσσα σχολεία από τις
εκπαιδευτικές αρχές των άλλων χωρών;
Δεύτερον, µήπως θα έπρεπε να γίνει πρώτα ένα πιλοτικό πρόγραµµα, για να δοκιµαστούν οι λύσεις; Και εφόσον δοκιµαστούν
και πετύχουν, τότε θα γίνουν και αποδεκτές από τους απόδηµους
Έλληνες, που τώρα φωνάζουν. Σας το είπαν οι συνάδελφοι, προηγουµένως.
Τρίτον, γιατί το νοµοσχέδιο, έστω και έτσι, δεν πάει ένα βήµα
παραπέρα; Γιατί δεν δηµιουργεί πρότυπα ελληνικά σχολεία που
να προσελκύουν και µη Έλληνες µαθητές; Για παράδειγµα στην
Ελλάδα έχουµε πολλά. Εγώ έχω τελειώσει ένα καλό γαλλικό σχολείο, τη «Λεόντειο» και είµαι περήφανος γι’ αυτό, όπως και οι
συµµαθητές µου.
Να ρωτήσω και κάτι ακόµη. Στρατηγική υπάρχει; Είναι το αγαπηµένο µου θέµα. Όχι. Δεν υπάρχει στρατηγική της Κυβέρνησης,
κυρία Υπουργέ. Ποιο είναι το στίγµα που θέλουµε να περάσουµε
στον οικουµενικό ελληνισµό µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο;
Άλλες χώρες το κάνουν. Και ξέρετε πώς;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με όχηµα τα ιδρύµατα που διαθέτουν στο εξωτερικό: το «Γαλλικό Ινστιτούτο», το «Βρετανικό Συµβούλιο», το «Ινστιτούτο Μιγκέλ ντε Θερβάντες» κ.λπ.. Και προσοχή, δεν πρόκειται µόνο για
ιδρύµατα που προωθούν την εκπαίδευση ή τον πολιτισµό αλλά
έχουν και πολιτικό ρόλο. Δεν πιστεύω να αµφιβάλλει κανείς σε
αυτήν την Αίθουσα.
Γιατί, λοιπόν, δεν παίρνουµε κι εµείς τέτοιες αποφάσεις; Στο
τέλος-τέλος, γιατί η ελληνόγλωσση, η ελληνική εκπαίδευση στο
εξωτερικό, να µπαίνει σε αυτή την διαχειριστική λογική του «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Να το πάω και πιο παραπέρα. Ας
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έχουµε και απώλειες πόρων.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο ζητήµατα. Διάβασα για τα
Charter Schools στην Αµερική, είδα ότι υπάρχουν στη Φλόριντα,
στο Μαιάµι κ.ο.κ.. Πρόκειται για σχολεία που δηµιουργούν φιλέλληνες. Είναι σχολεία που δεν φιλοξενούν µόνο Έλληνες µαθητές,
δεν εκπαιδεύουν µόνο Έλληνες, εκπαιδεύουν και Αµερικανούς.
Πήρα πληροφόρηση από την Ουάσινγκτον, όπου δεν διαθέτουµε
ένα τέτοιο σχολείο. Οι καθηγητές που θέλουν να διδάξουν στην
Αµερική επιθυµούν να δουλεύουν µόνο στα Charter Schools, διαφορετικά κάθονται. Μου λένε ότι στην Ουάσινγκτον γίνονται µεγάλες προσπάθειες, για να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο σχολείο,
χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ενδιαφέρον από το Υπουργείο
σας. Δεν σας βρίσκουν. Νοµίζω ο σύµβουλος. Δείτε το αυτό.
Υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω: είναι η έκρηξη µεταναστευτικής ροής. Οι νέοι µας φεύγουν στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι παρακολούθησα το Συνέδριο Απόδηµων Χίων και κατέγραψα ότι υπάρχουν ήδη πενήντα χιλιάδες αιτήσεις –όχι από Χιώτες,
ευτυχώς- µετανάστευσης στην Αµερική.
Όλοι αυτοί θα βρεθούν εκεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δηµιουργήσουµε εκπαιδευτικές υποδοµές υποδοχής; Θα εγκαταλείψουµε δηλαδή και την επόµενη γενιά που θα προκύψει µετά από
τη µετανάστευση αυτή; Θα τους εγκαταλείψουµε τελείως;
Ο Ελληνισµός, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, χρειάζεται
αυτήν την ώρα εµψύχωση. Σε δυο µέρες αρχίζουν οι παρελάσεις
της 28ης Οκτωβρίου. Οι παρελάσεις αυτές είναι ένα µέσο εµψύχωσης. Το πιστεύω αυτό. Κινδυνεύουν, όµως, κάτω από το κλίµα
που επικρατεί, να παρουσιάσουν µια τελείως διαφορετική αποκαρδιωτική εικόνα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, συντάσσοµαι µε την πρόταση που κατέθεσε
ο Μανώλης Γλέζος, οι παρελάσεις να γίνονται µπροστά από τα
µνηµεία των θυσιών και όχι µπροστά από τις τέντες των κυβερνητικών αξιωµατούχων και των λοιπών αιρετών και επισήµων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας καταθέτει την έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παράγραφος 2α του Κανονισµού της
Βουλής.
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ’- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΣ Β’)
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατά τη B’ Τακτική Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου, η Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας συνεστήθη µε την υπ’ αριθµ.
12652/9082 από 4 Νοεµβρίου 2009, απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 43A του Κανονισµού της Βουλής.
Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκατρία (13) Μέλη και αποτελέστηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιο Αλευρά, Ιωσήφ Βαλυράκη, Απόστολο Κακλαµάνη, Εµµανουήλ Μπεντενιώτη,
Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, Αθανάσιο Τσούρα, Γεώργιο Φλωρίδη,
Προκόπιο Παυλόπουλο, Βύρωνα Πολύδωρα, Ιωάννη Τραγάκη,
Γαρυφαλλιά (Λιάνα) Κανέλλη, Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη και Βασίλειο Μουλόπουλο.
Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη, στις 5 Νοεµβρίου 2009, ο
κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Το αξίωµα του Α’ Αντιπροέδρου της
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Επιτροπής κατέλαβε ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, του Β’ Αντιπροέδρου η κυρία Γαρυφαλλιά (Λιάνα) Κανέλλη και του Γραµµατέα
ο κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.
Με την υπ’ αριθµ. 13792/9245 από 15 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής, κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης στη θέση του Βουλευτού, κ. Μαυρουδή
(Μάκη) Βορίδη και, στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ.13952/9368
από 19 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής, κ. Ιωάννης Κοραντής στη θέση του
Βουλευτού, κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη.
Επίσης, µε την υπ’ αριθµ 6132/4055 από 28 Ιουνίου 2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, αντικαταστάθηκαν ο Βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου,
που κατέλαβε υπουργικό αξίωµα και ο Βουλευτής κ. Γεώργιος
Φλωρίδης. Νέα µέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι Βουλευτές, κ.
Παναγιώτης Ρήγας και κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Στις 30 Ιουνίου
2011 πραγµατοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Προέδρου. Πρόεδρος εξελέγη ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Τσούρας.
Αντικείµενο της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 43A του Κανονισµού της Βουλής, είναι: «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α,
καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιµου για
τη µελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συµβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δηµόσιας ζωής της
χώρας και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Στην ίδια Επιτροπή ανήκει η άσκηση του, κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 15 του Συντάγµατος, κοινοβουλευτικού ελέγχου
επί των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.).
Επίσης, στην επιτροπή θεσµών και διαφάνειας ανήκει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήµατα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)…».
Επίσης, «η Επιτροπή µπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς
του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δηµόσιο πρόσωπο για θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των θεσµών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η Επιτροπή
µπορεί να καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
τον γενικό επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και τον γενικό επίτροπο των διοικητικών δικαστηρίων για θέµατα
που αφορούν σε λειτουργικά ζητήµατα της δικαιοσύνης προς το
σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας.
Η Επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 146 και 147.
Η Επιτροπή, στο τέλος κάθε συνόδου, υποβάλλει έκθεση στην
Ολοµέλεια της Βουλής, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και
για την οποία γίνεται συζήτηση στην Ολοµέλεια σε ειδική συνεδρίαση, χωρίς διεξαγωγή ψηφοφορίας, µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 137».
Η Επιτροπή πραγµατοποίησε τριάντα τέσσερις (34) συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας ενενήντα µιας (91) ωρών, κατά
τις οποίες εκλήθησαν σε ακρόαση, προς ενηµέρωση των µελών
της, Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων,
επικεφαλής και µέλη Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Επιτροπών, Πρόεδροι Ενώσεων, Συλλόγων, µέλη Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, καθώς και στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως
εµφαίνεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο της Έκθεσης.
Επίσης, τα µέλη της Επιτροπής ενηµέρωσαν ο Πρόεδρος και
οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Η Επιτροπή επιπλέον, διατύπωσε γνώµη, σύµφωνα µε το
άρθρο 43Α παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής, για την καταλληλότητα των προτεινοµένων για διορισµό στη θέση:
α) της Εισηγητού της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κυρίας Εµµανουέλλας Τρούλη,
β) του Διευθυντή του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ. Κωνσταντίνου Γκώνια,
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γ) των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, κ.κ. Δηµητρίου Ραχιώτη και Μιλτιάδη Ασλάνογλου,
δ) του Προέδρου της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, κ.
Βασιλείου Τσιαµαντή, της Αντιπροέδρου, κυρίας Αγαθής Καρρά,
των Τακτικών Μελών, κ. Γεωργίου Λυµπερόπουλου, κυρίας Αναστασίας Βέρρα και κ. Αστέριου Τσαβδάρη και των Αναπληρωµατικών Μελών, κ. Σεραφείµ Κάπρου, κυρίας Χρυσής Μισιούδη και
κυρίας Ελένης Παραδεισοπούλου – Φωτείνη και
ε) των Τακτικών Μελών της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, κ.κ. Παναγιώτη Θεοτοκάτου, Γεωργίου Σαραντόπουλου, Παναγιώτας Καρατζαφέρη, Αντωνίου Βλυσίδη, Μαρίνας Σουγιουλτζή, Αδαµαντίου Σταµατάκη, Αντωνίου
Βιδάλη, Νικολάου Μάρκου, Γεωργίου Αυγουστή, Ιωάννη Δήµα
και Κωνσταντίνου Γεωργάρα.
Η Επιτροπή επελήφθη αιτηµάτων πολιτών, στα οποία ανταποκρίθηκε και, αναλόγως των περιπτώσεων, τα διεβίβασε στις αρµόδιες υπηρεσίες για τις αναγκαίες ενέργειές τους.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ
1. Συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2010
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγµένων του έτους 2009 της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Χρίστου Γεραρή.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι κ.κ. Αντώνης Ρουπακιώτης, Λεωνίδας Κοτσαλής, Αγάπιος Παπανεοφύτου και Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς τακτικά µέλη της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Γραµµατή Πάντζιου, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Βασίλειος Ζορκάδης, Προϊστάµενος της Γραµµατείας και η κυρία Ζωή Καρδασιάδου,
Νοµικός – Ελέγκτρια της Αρχής.
2. Συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2010
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Νέο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων και µελετών.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.κ. Δηµήτριος Ρέππας και
Ιωάννης Μαγκριώτης, αντίστοιχα.
3. Συνεδρίαση της 25ης Νοεµβρίου 2010
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Ακρόαση από τα µέλη της Επιτροπής, σύµφωνα µε τα
άρθρα 43Α και 49Α του Κανονισµού της Βουλής και την παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.
3784/2009, για τη διατύπωση γνώµης, σχετικά µε τον διορισµό
της προτεινοµένης από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, στη θέση Εισηγητού της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κυρίας Εµµανουέλας Τρούλη.
B) Προγραµµατισµός του έργου της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης και Κωνσταντίνος Ρόβλιας, αντίστοιχα.
4. Συνεδρίαση της 30ής Νοεµβρίου 2010
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα µέλη της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 2935/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3569/2007, για τη διατύπωση
γνώµης, σχετικά µε τον διορισµό του προτεινοµένου από τον
Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
(Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.), κ. Ιωάννη Διαµαντίδη, στη θέση του Διευθυντή του
Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του ως άνω Υπουργείου, κ.
Κωνσταντίνου Γκώνια.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, κ. Ιωάννης Διαµαντίδης.

962

5. Συνεδρίαση της 7ης Δεκεµβρίου 2010
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ηπειρωτικά Κληροδοτήµατα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ.
Δηµήτριος Κουσελάς, η Προϊσταµένη της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, κυρία
Αγλαΐα Βασιλοπούλου, η Προϊσταµένη Τµήµατος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων, κυρία Δήµητρα Γκαραβέλη,
καθώς και οι κ.κ. Σπυρίδων Εργολάβος, Φρίξος Πούρλης και
Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης, µέλη της Επιτροπής Αγώνα για τα
Ηπειρωτικά Κληροδοτήµατα.
6. Συνεδρίαση της 15ης Δεκεµβρίου 2010
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Εθνικά Κληροδοτήµατα.
Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Ανδρέα Μαρτίνη.
B) Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ. Θεόκλητο, Πρόεδρο του Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Αγαθοεργά
Καταστήµατα Ιωαννίνων».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ.
Δηµήτριος Κουσελάς, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, κ. Ανδρέας Μαρτίνης, η Προϊσταµένη της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων,
κυρία Αγλαΐα Βασιλοπούλου, η Προϊσταµένη του Τµήµατος της
Διεύθυνσης Εθνικών κληροδοτηµάτων, κυρία Δήµητρα Γκαραβέλη και εκ µέρους της Διοικούσας Επιτροπής «Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων», οι κ.κ. Φίλιππος Φίλιος, Γεώργιος
Τζώρτζης και Γεώργιος Τσουµάνης.
7. Συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα µέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 27 του ν. 3377/2005, των
προτεινοµένων, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, για διορισµό στις θέσεις των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ.κ. Δηµητρίου Ραχιώτη και Μιλτιάδη Ασλάνογλου, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης
και ο Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ. Νικόλαος Βασιλάκος.
8. Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Κληροδοτήµατα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Θωµάς Σφηκόπουλος, Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Σίµος Σιµόπουλος, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Βασίλειος Παπάζογλου, Ειδικός
Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
9. Συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Πόρισµα για τα Κληροδοτήµατα.
Εισηγητές: Αθανάσιος Τσούρας και Προκόπιος Παυλόπουλος.
10. Συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ.
Σπυρίδων Κουβέλης, οι Γενικοί Γραµµατείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. κ. Ιωάννης Λιβανός (Νέας
Γενιάς) και Θεόδωρος Τσέκος (Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων), ο κ. Αθανάσιος Θεοδωράκης, Γενικός Διευθυντής
Υ.Δ.Α.Σ. και η κυρία Ελένη- Σοφία Κασφίκη, Διευθύντρια Γραφείου Νέας Γενιάς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11. Συνεδρίαση της 22ας Φεβρουαρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση φορέων και προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών,
του Εθελοντισµού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Κωστής Παπαϊωάννου,
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος και Νικόλαος Ραΐσης, µέλη
της «ΚΑΜΠΑΝΙΑ Μ.Κ.Ο. για το Σύνταγµα και τους Θεσµούς»,
Μαρία Χατζηδάκη, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εθελοντικών
Μ.Κ.Ο. Ελλάδος, Αικατερίνη Γιαννακοπούλου, Γενική Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Εθελοντικών Μ.Κ.Ο. Ελλάδος, Παναγιώτης Ζάννης και Θεανώ Μανουδάκη, µέλη της «Βουλή της
Κοινωνίας Πολιτών», Βασίλης Τακτικός, µέλος της «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ
Μ.Κ.Ο.» και Νικόλαος Πιτσούλης, µέλος της «ΔΗΜΗΤΡΑ – Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση».
12. Συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα µέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 23 του ν. 3891/2010, των
προτεινοµένων, από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δηµήτριο Ρέππα, για διορισµό στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής µε την επωνυµία «Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.κ. Δηµήτριος Ρέππας και
Σπυρίδων Βούγιας.
13. Συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση φορέων και προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών,
του Εθελοντισµού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού
Τµήµατος «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ», Απόστολος Βεΐζης, Υπεύθυνος Προγραµµάτων του Ελληνικού Τµήµατος «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΡΑ», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», Χαρίκλεια Γροσδάνη
και Μαρία Κονταξή, από τον Σύλλογο «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
14. Συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγµένων για το έτος 2010
της Επιτροπής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και ακρόαση του Προέδρου και του αναπληρωτή Προέδρου αυτής, κ.κ. Παναγιώτη Νικολούδη και Γεωργίου Παντελή,
Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.
15. Συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ελληνική Δικαιοσύνη.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Παναγιώτης Πικραµµένος,
Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι του Συµβουλίου, κ.κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Φιλοκτήµων Αρναούτογλου, Δηµοσθένης Πετρούλιας, Αθανάσιος Ράντος, Αγγελική Θεοφιλοπούλου
και Αικατερίνη Συγγούνα.
16. Συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Προβλήµατα διοίκησης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι του Αρείου
Πάγου, κ.κ. Ηλίας Γιαννακάκης, Ελισσάβετ Μπρίλλη – Μουγάκου,
Ρένα Ασηµακοπούλου, Χαράλαµπος Ζώης και Μιχαήλ Θεοχαρίδης.
17. Συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2011
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Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα µέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 7 του ν. 3691/2008, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3932/2011, των
προτεινοµένων, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, για διορισµό στις θέσεις των τακτικών µελών της «Αρχής Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες
και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», κ.κ. Παναγιώτη Θεοτοκάτου, Γεωργίου Σαραντόπουλου, Παναγιώτας Καρατζαφέρη,
Αντωνίου Βλυσίδη, Μαρίνας Σουγιουλτζή, Αδαµαντίου Σταµατάκη, Αντωνίου Βιδάλη, Νικολάου Μάρκου, Γεωργίου Αυγουστή,
Ιωάννη Δήµα και Κωνσταντίνου Γεωργάρα.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Χαράλαµπος Καστανίδης.
18. Συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο και
τους Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και από
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, για τα προβλήµατα λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Δικαιοσύνης γενικότερα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Καραβοκύρης, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας, κ. Διονύσιος Λασκαράτος, καθώς και οι Αντιπρόεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.κ. Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία
Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς, Ιωάννης Σαρµάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και Σωτηρία Ντούνη.
19. Συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Δικαιοσύνης.
B) Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Γεώργιο Σούρλα, σχετικά µε την αναφορά του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά
στη νοθεία στα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων και στο λαθρεµπόριο.
20. Συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. Γεώργιο Σούρλα, επί της αναφοράς του
προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά µε τη νοθεία
καυσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις και το λαθρεµπόριο.
B) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως 2010 της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακρόαση του
Προέδρου, κ. Χρίστου Γεραρή.
21. Συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγµένων για το έτος 2010
του Συνηγόρου του Πολίτη και ακρόαση της Αναπληρώτριας Συνηγόρου, κυρίας Καλλιόπης Σπανού και των Βοηθών Συνηγόρων
του Πολίτη, κ.κ. Ιωάννη Σακέλλη (Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας), Γεωργίου Μόσχου (Κύκλος Δικαιωµάτων του Παιδιού),
Σταµατίνας Γιαννακούρου (Κύκλος Ισότητας των Φύλων), Ευαγγελίας Μπαλλά (Κύκλος Ποιότητας Ζωής) και Βασιλείου Καρύδη
(Κύκλος Δικαιωµάτων του Ανθρώπου).
22. Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
«Ελλάδα και Βρετανία: Παλαιές Δηµοκρατίες, Νέες Προκλήσεις».
Κοινή συνεδρίαση µε την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων και τις Διαρκείς Επιτροπές Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
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και Δικαιοσύνης, µε κεντρικό οµιλητή τον Πρόεδρο της Βουλής
των Κοινοτήτων του Κοινοβουλίου του Ηνωµένου Βασιλείου The
Rt Hon John Bercow MP.
23. Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων (2010)
του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου,
κ. Ευάγγελου Ζερβέα.
B) Προγραµµατισµός των εργασιών της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστη και ο κ. Δηµήτριος Μάρκου,
Αναπληρωτής του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
24. Συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγµένων του έτους 2010 της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Λεωνίδα Κανέλλου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν και οι Αντιπρόεδροι της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ.κ. Άγγελος Συρίγος (Τοµέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) και Μιχαήλ
Σακκάς (Τοµέας Ταχυδροµικών Υπηρεσιών).
25. Συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.
26. Συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Συζήτηση επί της Έκθεσης Απολογισµού έτους 2010 της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας
και ακρόαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, κ. Αντωνίου Δουκιαντζάκη.
B) Συζήτηση επί της Έκθεσης Απολογισµού Έργου - Δραστηριοτήτων έτους 2010 του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του
Λιµενικού Σώµατος και ακρόαση του Διευθυντή του Γραφείου, κ.
Κωνσταντίνου Γκώνια.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστη ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής.
27. Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Συζήτηση επί του Πορίσµατος της Επιτροπής για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Εισηγητές: Αθανάσιος Τσούρας και Ιωάννης Τραγάκης.
B) Προγραµµατισµός του έργου της Επιτροπής.
28. Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Διάλογος των πολιτικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου, σχετικά
µε τα φαινόµενα βίας που παρατηρούνται την τελευταία περίοδο,
µε σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις από την Επιτροπή, οι
οποίες θα αξιοποιηθούν από τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας.
29. Συνεδρίαση της 26ης Ιουλίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συνέχιση «του διαλόγου των πολιτικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου, σχετικά µε τα φαινόµενα βίας που παρατηρούνται την
τελευταία περίοδο, µε σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις από την
Επιτροπή, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τα αρµόδια όργανα
της Πολιτείας».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη,
Βουλευτής και Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας, ο κ. Βασίλειος Οικονόµου, Βουλευτής – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του «Πανελλήνιου Άρµατος Πολιτών», ο κ. Ιωάννης – Σπυρίδων
Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο κ. Ελευθέριος Οικονόµου, Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας.
30. Συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συνέχιση «του διαλόγου των πολιτικών δυνάµεων του Κοινο-
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βουλίου, σχετικά µε τα φαινόµενα βίας που παρατηρούνται την
τελευταία περίοδο, µε σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις από την
Επιτροπή, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τα αρµόδια όργανα
της Πολιτείας».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Βουλευτής, κ. Νικόλαος Τσούκαλης, εκ µέρους του Κόµµατος της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) και ο κ. Νικόλαος Ανασόπουλος,
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Π.Ο.).
31. Συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συνέχιση «του διαλόγου των πολιτικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου, σχετικά µε τα φαινόµενα βίας που παρατηρούνται την
τελευταία περίοδο, µε σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις από την
Επιτροπή, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τα αρµόδια όργανα
της Πολιτείας».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη, κ.κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Χρήστος Παπουτσής.
32. Συνεδρίαση της 30ής Αυγούστου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης (2010) του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ακρόαση του Προέδρου του, κ. Γεωργίου Βέη.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι του
Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κ.κ. Δηµήτριος
Σουλτανιάς και Φώτιος Μπολόφης.
33. Συνεδρίαση της 6ης Σεπτεµβρίου 2011
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί του προσχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Περιουσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών, υπέρ του Δηµοσίου και σχολάζουσες κληρονοµίες».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης, κ. Κωνσταντίνος Βολτής, πρώην Αντιπρόεδρος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
34. Συνεδρίαση της 13ης Σεπτεµβρίου 2011
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
A) Συζήτηση επί του προσχεδίου νόµου της Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, µε Πρόεδρο τον κ. Χρίστο Γεραρή,
µε θέµα: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας των
συνταγµατικά κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών».
B) Συζήτηση για το ενδεχόµενο συγχωνεύσεων των Ανεξάρτητων Αρχών: Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.),
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.),
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι κ.κ. Ιωάννης Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ανδρέας Λαµπρινόπουλος, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και Εύη Δεµίρη,
µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα κυριότερα θέµατα που ετέθησαν, οι διαπιστώσεις και τα βασικά συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων της Επιτροπής στη Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου, µπορούν να συνοψισθούν – σε περίληψη –
στις εξής ενότητες:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Κατά τη διάρκεια της Β’ Συνόδου η Επιτροπή, στο πλαίσιο της
δικαιοδοσίας που της παρέχει ο Κανονισµός της Βουλής, πραγµατοποίησε σειρά ακροάσεων των Προέδρων και των µελών
τόσο των συνταγµατικά κατοχυρωµένων όσο και των συσταθεισών µε νόµο Ανεξάρτητων Αρχών της χώρας.
Στις ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγµένων τους, αλλά και σε Ειδικές
Εκθέσεις που έχουν υποβληθεί έως σήµερα στην Επιτροπή, καταγράφονται λειτουργικά και οργανικά προβλήµατα, ζητήµατα
«τεµνοµένων αρµοδιοτήτων» µεταξύ των Αρχών αλλά και δυσχέρειες συνεργασίας µε την Κυβέρνηση, τη Δηµόσια Διοίκηση και
τη Δικαιοσύνη, που επηρεάζουν την απόδοσή τους και κατ’ επέκταση την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Η Κυβέρνηση µετά από πρόταση της Επιτροπής µας συγκρότησε µε την υπ’ αριθµ. 123814/7.12.2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
–όπως τροποποιήθηκε µε τη µεταγενέστερη υπ’ αριθµ. 24773/
4.4.2011 απόφαση– Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µε
σκοπό τη διερεύνηση τυχόν βελτιώσεων στο νόµο 3051/2002, ο
οποίος αποτελεί τον εκτελεστικό νόµο του άρθρου 101Α του Συντάγµατος για τις Ανεξάρτητες Αρχές και θεσπίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Πιο συγκεκριµένα, αντικείµενο της Ειδικής αυτής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι:
α) η εξέταση του ενδεχόµενου συγχώνευσης των ήδη λειτουργουσών Ανεξάρτητων Αρχών και
β) η επεξεργασία ρυθµίσεων για την τροποποίηση της ισχύουσας, γενικής και ειδικής, νοµοθεσίας που διέπει την οργάνωση
και λειτουργία τους.
Η Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, µετά από έντεκα
(11) συνεδριάσεις, υπέβαλε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Σχέδιο Νόµου καθώς και
Αιτιολογική Έκθεση για την τροποποίηση και συµπλήρωση της
νοµοθεσίας των συνταγµατικά κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων
Αρχών.
Ως κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου Νόµου καταγράφονται οι
εξής:
• Η διευκόλυνση της επιλογής κατάλληλων προσώπων ως
µελών των Ανεξάρτητων Αρχών
• Η ενίσχυση της προσωπικής ανεξαρτησίας τους
• Η ενιαία υπηρεσιακή και µισθολογική µεταχείριση του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που επιτελεί την κύρια αποστολή
των Αρχών.
Όσον αφορά το ενδεχόµενο συγχώνευσης των Ανεξάρτητων
Αρχών η Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσει τις εργασίες της. Ωστόσο, ζήτησε και
έλαβε τη γνώµη των εν ενεργεία τακτικών Καθηγητών του Συνταγµατικού Δικαίου των τριών νοµικών τµηµάτων της χώρας,
καθώς και του γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας κατά την τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, για
τα τυχόν τυπικά συνταγµατικά κωλύµατα που θα προέκυπταν µε
τη συγχώνευση Αρχών µε συναφές αντικείµενο και επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες.
Το ενδεχόµενο συγχώνευσης των Ανεξάρτητων Αρχών καθώς
επίσης, και οι διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου συζητήθηκαν εκτενώς σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών στις
13/9/2011.
Οι τοποθετήσεις που κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι αν και οι Ανεξάρτητες
Αρχές, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν συµβάλλει σηµαντικά
στο θεσµικό εκσυγχρονισµό της χώρας, εντοπίστηκαν µε το
χρόνο µία σειρά προβληµάτων στη δοµή και λειτουργία τους που
έχουν αντίκτυπο στην αποστολή τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(1) Οι προσδοκίες των πολιτών από τις Ανεξάρτητες Αρχές αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο. Οφείλει λοιπόν, η Πολιτεία να επανεξετάσει συνολικά το θεσµό των Ανεξάρτητων Αρχών. Με
έµφαση στη δηµιουργία ή την ενίσχυση κανόνων και ασφαλιστικών δικλίδων, που θα θωρακίζουν στην πράξη το ρόλο και το
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σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν.
(2) Η ενίσχυση και υποστήριξη του έργου τους µέσω βελτιωτικών νοµοθετικών τροποποιήσεων, µε γνώµονα πάντοτε την ταχύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία
τους, κρίνεται απαραίτητη για το µέλλον του θεσµού.
(3) Οι ρυθµίσεις που προτείνονται µε το σχέδιο νόµου θα πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο διαµορφωµένες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές:
• θα αποτελούν ασπίδα προστασίας των δικαιωµάτων των πολιτών,
• θα ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης,
• θα υπερασπίζονται, µαζί µε τη Δικαιοσύνη, τον πολίτη,
• θα προστατεύουν τον καταναλωτή,
• θα εγγυώνται τις δηµοκρατικές ρυθµίσεις και τη διαφάνεια
στη λειτουργία των αγορών,
• θα συνεισφέρουν έγκυρα και άµεσα σε όλες τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται.
(4) Το υλικό που συλλέχθηκε από τις καταγραφείσες θέσεις,
απόψεις και προτάσεις κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής απεστάλη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων προκειµένου να υποβοηθήσει το έργο της µεταρρύθµισης που επιχειρείται.
Οι επιµέρους εξελίξεις ως προς την οργάνωση, λειτουργία και
αποτελεσµατικότητα καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε
αρχής έχουν ως εξής:
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.)
Η Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί µε επάρκεια στο συνεχώς
αυξανόµενο όγκο των ερωτηµάτων και προσφυγών των πολιτών
κυρίως λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται σε ανθρώπινο
δυναµικό και υλικοτεχνική υποδοµή.
Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικής εκπλήρωσης της αποστολής της προτείνεται η έµφαση στην προληπτική δράση, µε
την έκδοση αποφάσεων – προτύπων για τον αυτεπάγγελτο
έλεγχο επιχειρήσεων ίδιου κλάδου. Η επίσπευση της έκδοσης
Οδηγιών στους κυριότερους τοµείς επεξεργασίας προσωπικών
δεδοµένων θα συµβάλλει καθοριστικά στη µείωση της ενασχόλησης της Αρχής µε τις πολυάριθµες ατοµικές υποθέσεις.
Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει η πρόταση για συγχώνευσή
της µε την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Α.Δ.Α.Ε.) ή/και µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) λόγω της επικάλυψης αρµοδιοτήτων κατά
τον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιµη η σαφής οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων µεταξύ ανεξάρτητων Αρχών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ευρύτερο τοµέα.
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.)
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων είναι
επιφορτισµένη µε τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της
αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών. Η δραστηριότητά της συνδέεται δηλαδή, κυρίως µε
τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό µέρισµα.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ. συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήµατα:
• των ελέγχων που διεξάγει για το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων,
• της χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
• των προστίµων που επιβάλλονται στους κατόχους παράνοµων κεραιών,
• της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους καταναλωτές οι πάροχοι δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
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• της εποπτείας των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι έχει δροµολογήσει την αποτίµηση του φάσµατος, προκειµένου τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο
έκδοσης µιας σειράς απαραίτητων νοµοθετικών πράξεων, Προεδρικών Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων για την ολοκλήρωση της µετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.
Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή µας πραγµατοποίησε κατά την
προηγούµενη Σύνοδο µια ολοκληρωµένη συζήτηση µε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς (σε οκτώ συνεδριάσεις) και υπέβαλε
προτάσεις για τα θέµατα λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., καθώς και για τα γενικότερα προβλήµατα που συνδέονται µε την ελευθεροτυπία. Τα βασικά συµπεράσµατα
απεστάλησαν σε όλους τους αρµόδιους Υπουργούς και καταγράφονται αναλυτικά στην προηγούµενη Έκθεση της Επιτροπής.
Τέλος, περαιτέρω διερεύνησης χρήζει η αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων των Ανεξάρτητων Αρχών που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, Ε.Ε.Τ.Τ. και Α.Δ.Α.Ε.) ώστε να υπάρξει αποτελεσµατικότερος έλεγχος και ευχερέστερη αντιµετώπιση των
θεµάτων του τοµέα παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί µία Ανεξάρτητη Αρχή που
είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιµη στους πολίτες. Κατά το τελευταίο
έτος, επιχειρείται η αναπροσαρµογή των µεθόδων παρέµβασής
του ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότερο
τρόπο στην αποστολή του.
Ωστόσο, καλείται να επιτελέσει το έργο της διαµεσολάβησης
και καταπολέµησης της κακοδιοίκησης αντιµετωπίζοντας τα
πάγια αλλά και συγκυριακά προβλήµατα, τις καθυστερήσεις και
τις αδυναµίες της Δηµόσιας Διοίκησης, οι οποίες προκαλούν
σύγχυση στους πολίτες και εντοπίζονται συνοπτικά στα εξής:
• Άκρατη γραφειοκρατία των δηµόσιων φορέων και προβλήµατα συναρµοδιοτήτων.
• Μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόµα και παράλειψη απάντησης
στα αιτήµατα των πολιτών.
• Πολυνοµία ή πανσπερµία αποσπασµατικών διατάξεων.
• Πολυπλοκότητα του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
• Έλλειψη κωδικοποίησης και υπερβολική χρήση διευκρινιστικών εγκυκλίων.
• Έλλειψη συνολικού σχεδιασµού για µείζονα ζητήµατα.
• Οργανωτική αδράνεια κατά την εφαρµογή και υλοποίηση
νοµοθετικών διατάξεων.
• Υπολειτουργία ορισµένων υπηρεσιών.
Τέλος, διαπιστώνεται ότι οι φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης
επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα ως προς την ανταπόκριση στα
αιτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη και διστάζουν να υιοθετήσουν τις προτεινόµενες από αυτόν λύσεις.
Συνήγορος του Καταναλωτή
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί το εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών µεταξύ προµηθευτών και πολιτών.
Παρά τα όποια θετικά βήµατα παρατηρήθηκαν κατά το τελευταίο έτος, η συγκεκριµένη Ανεξάρτητη Αρχή, αν και εξαιρετικά
χρήσιµη ως θεσµός και επιφορτισµένη πρόσφατα και µε νέες αρµοδιότητες (π.χ. της εξωδικαστικής ρύθµισης χρεών), εξακολουθεί να εµφανίζει περιορισµένη αναγνωρισιµότητα στους καταναλωτές.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι το θεσµικό πλαίσιο του Συνηγόρου του
Καταναλωτή χρήζει συµπλήρωσης, κυρίως δε σε ό,τι αφορά στις
αρµοδιότητες ελέγχου των τιµών στην αγορά καθώς µέχρι σήµερα ο ρόλος του περιορίζεται σε απλές συστάσεις και παραινέσεις προς τους προµηθευτές κυρίως όταν διαπιστώνονται
επιθετικές εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν µεγάλο αριθµό
καταναλωτών.
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Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
(1) Ο νόµος 3812/2009 βελτίωσε σηµαντικά τις δυσλειτουργίες
και καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα.
(2) Θεµελιώδους σηµασίας υπήρξε η θεσµοθέτηση µε το νόµο
3868/2010 ενός νέου, προτύπου συστήµατος για την πρόσληψη
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού βάσει «Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης».
(3) Σηµαντικό επίσης, νοµοθέτηµα υπήρξε ο νόµος 3839/2010,
στον οποίο προβλέπεται η επέκταση των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου. Πιο συγκεκριµένα:
• ανατίθεται στο ΑΣΕΠ η ευθύνη για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης που προβλέπεται στο πλαίσιο του νέου συστήµατος επιλογής προϊσταµένων ως κριτήριο επιλογής για τις
οργανικές µονάδες όλων των επιπέδων,
• αναβαθµίζεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ µε την πλειοψηφική συµµετοχή τεσσάρων (4) µελών του στην πενταµελή σύνθεση του
Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙΣΕΠ), το οποίο
αναλαµβάνει την επιλογή προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης και
την τοποθέτηση ενός Αντιπροέδρου του ΑΣΕΠ στην προεδρία
του νέου οργάνου.
(4) Ωστόσο, δεν επιλύθηκαν ζητήµατα που είχαν επανειληµµένα επισηµανθεί και στο παρελθόν από το ΑΣΕΠ και συγκεκριµένα:
• Δεν έχει δροµολογηθεί µέχρι σήµερα η τοποθέτηση στο
ΑΣΕΠ Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την
υποστήριξη των θέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
• Δεν έχει ληφθεί µέχρι σήµερα µέριµνα για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση µε την απόδειξη της γλωσσοµάθειας.
(5) Κρίσιµη θεωρείται το τελευταίο διάστηµα και η εµπλοκή
του ΑΣΕΠ στις µεταρρυθµίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση για
την αναδιοργάνωση του δηµοσίου τοµέα, στο πλαίσιο της τρέχουσας δηµοσιονοµικής συγκυρίας.
Επιτροπή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας
Η Επιτροπή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές Δραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας συνιστά µία Υπηρεσία ιδιαίτερης και πολλαπλώς βαρύνουσας σηµασίας, για την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή
της χώρας καθώς αποτελεί την εθνική µονάδα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και µέχρι πρόσφατα, παρά το αξιόλογο έργο που επιτέλεσε, παρουσίασε µια
σειρά προβληµάτων που την εµπόδιζαν να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις προκλήσεις που θέτουν η ποικιλοµορφία και ποσοτική
εξάπλωση του εθνικού και διασυνοριακού οικονοµικού εγκλήµατος και ο διαρκής εκσυγχρονισµός των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την αθέµιτη διακίνηση και απόκρυψη κεφαλαίων.
Οι παραπάνω δυσλειτουργίες είχαν ως αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η εκπλήρωση της αποστολής της και η Επιτροπή τελικά, να παράγει πενιχρά αποτελέσµατα τόσο στο
εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό.
Χαρακτηριστικό είναι ότι εξαιτίας των αδυναµιών της, τον
Οκτώβριο του 2009 η Διεθνής Εποπτεύουσα Αρχή για το Βρώµικο Χρήµα (FATF) έθεσε την Επιτροπή Καταπολέµησης στο
«στάδιο της στοχευµένης παρακολούθησης» και την κατέταξε
στις τελευταίες θέσεις αξιολόγησης σε διεθνές επίπεδο.
Με το νόµο 3932/2011 (ΦΕΚ Α’ 49/2011) αποκαθίστανται οι
ατέλειες στο θεσµικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής.
Η Επιτροπή ενισχύεται, αναβαθµίζεται και αποκτά λειτουργική
και διοικητική ανεξαρτησία, ενώ διευρύνονται και οι αρµοδιότητές της. Μετονοµάζεται δε σε «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµι-
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µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης», µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
καταπολέµηση τριών ιδιαίτερα ζηµιογόνων εγκληµατικών συµπεριφορών:
α) του ξεπλύµατος χρήµατος,
β) του παράνοµου πλουτισµού και
γ) της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Η αναβάθµιση της Αρχής εντάσσεται σε µια συνεχιζόµενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών,
θωράκισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ανόρθωσης της
δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας της χώρας.
2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Μετά από εισήγηση των Βουλευτών κ.κ. Αθανασίου Τσούρα
και Προκόπη Παυλόπουλου η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη συνεδρίαση
της 1ης Φεβρουαρίου 2011, κατέληξε στο παρακάτω Πόρισµα
ως προς τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει να επέλθουν στο πεδίο οργάνωσης και λειτουργίας των Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
Ι. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, κατά τη
συνεδρίασή της στις 25.11.2010, αποφάσισε ν’ ασχοληθεί µε την
υπόθεση των Εθνικών Κληροδοτηµάτων και να υποβάλει τις προτάσεις της στην Κυβέρνηση. Προς το σκοπό αυτό έλαβαν χώρα
τρεις συνεδριάσεις:
Α. Συνεδρίαση της 7ης Δεκεµβρίου 2010.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ηπειρωτικά Κληροδοτήµατα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από το Υπουργείο Οικονοµικών
ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Υφυπουργός και οι κυρίες Αγλαΐα Βασιλοπούλου, Προϊσταµένη της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων και Δήµητρα Γκαραβέλη,
Προϊσταµένη Τµήµατος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Από την Επιτροπή Αγώνα για τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήµατα οι κ.κ. Σπυρίδων Εργολάβος, Φρίξος Πούρλης και
Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης.
Β. Συνεδρίαση της 15ης Δεκεµβρίου 2010.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Εθνικά Κληροδοτήµατα.
Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Ανδρέα Μαρτίνη.
2. Ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ. Θεόκλητο, Πρόεδρο του Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από το Υπουργείο Οικονοµικών
ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Υφυπουργός και οι κυρίες Αγλαΐα Βασιλοπούλου, Προϊσταµένη της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων και Δήµητρα Γκαραβέλη,
Προϊσταµένη Τµήµατος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης,
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκ µέρους της Μητρόπολης Ιωαννίνων παρέστησαν οι κ.κ. Φίλιππος Φίλιος, Γεώργιος Τζώρτζης και Γεώργιος Τσουµάνης, µέλη της Διοικούσας
Επιτροπής «Αγαθοεργά Καταστήµατα Ιωαννίνων».
Γ. Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2011.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Κληροδοτήµατα
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ο κ. Βασίλειος Παπάζογλου,
Ειδικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και η κυρία Αθηνά
Βελή, Διευθύντρια Μελετών και Στατιστικής Εκπαίδευσης. Από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο κ. Σίµος Σιµόπουλος, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και οι κυρίες Παναγιώτα Μαλιώτου, Προϊσταµένη Τµήµατος Διαχείρισης
Περιουσίας και Βασιλική Νικολαϊδου, Γραµµατέας. Από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών οι κ.κ. Θωµάς
Σφηκόπουλος, Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
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Ανάπτυξης, Νικόλαος Αλιβιζάτος, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και η κυρία Αρσενία Καββαδά,
Διευθύντρια Κληροδοτηµάτων. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ο κ. Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Από το Υπουργείο
Οικονοµικών η κυρία Αγλαΐα Βασιλοπούλου, Προϊσταµένη της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων.
ΙΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από την ακρόαση των φορέων, αλλά και την προηγούµενη
έρευνα της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
προκύπτουν, ως προς το υπό έρευνα ζήτηµα, και τα ακόλουθα:
Α. Αιτίες της σηµερινής κατάστασης.
Οι σηµαντικότερες από τις κακοδαιµονίες, στις οποίες οφείλεται κατά κύριο λόγο η κρίσιµη κατάσταση πολλών Κληροδοτηµάτων, µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
1. Πρώτον, η πεπαλαιωµένη νοµοθεσία. Πράγµατι, όπως έχει
στην πράξη αποδειχθεί, ο α.ν. 2039/1939 , µε τις όποιες ως τώρα
τροποποιήσεις του, είναι αδύνατον ν’ ανταποκριθεί στις εξελίξεις
των καιρών καθώς και στο έργο το οποίο καλούνται σήµερα να
επιτελέσουν τα Κληροδοτήµατα αυτά. Και δηµιουργεί, ευλόγως,
ερωτηµατικά η πολύ µεγάλη, διαχρονικώς, καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου των κατά καιρούς Επιτροπών, οι οποίες συνεστήθησαν για να διαµορφώσουν το νέο σύγχρονο νοµοθετικό
πλαίσιο.
2. Δεύτερον, το γεγονός ότι επιµέρους ρυθµίσεις του α.ν.
2039/1939 και οι τροποποιήσεις του έχουν θεσµοθετήσει µια
πανσπερµία διατάξεων, µε αποτέλεσµα αφενός να µην υπάρχει
ενιαίο καθεστώς – πράγµα απαραίτητο κυρίως για τον απαιτούµενο έλεγχο επ’ αυτών- και, αφετέρου, να δηµιουργούνται, συνακόλουθα, ανισότητες οι οποίες παραβιάζουν σαφώς τις περί
ισότητας διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγµατος.
3. Τρίτον, σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως δε όταν πρόκειται
για Κληροδοτήµατα που αφορούν την εκπαίδευση ή την Εκκλησία της Ελλάδος, η επ’ αυτών εποπτεία διασπάται, αφού ανατίθεται σε διαφορετικές αρχές. Με αποτέλεσµα να καθίσταται
από αναποτελεσµατική έως ανύπαρκτη, πρωτίστως επειδή οι αρµόδιες αρχές κυρίως του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ουδέποτε συνεστήθησαν µε τρόπο
ορθολογικό και, γι’ αυτό, έχουν σήµερα ατροφήσει.
4. Τέταρτον, αλλά και ο έλεγχος, υπό την µορφή εποπτείας,
προληπτικής ή κατασταλτικής, που ασκείται από τις αρµόδιες
αρχές του Υπουργείου Οικονοµικών (κυρίως από τη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτηµάτων),
είναι επιδερµικός. Η έλλειψη προσωπικού, η απουσία της κατάλληλης εκπαίδευσης και αυτού ακόµη του ελάχιστου προσωπικού,
οι υποτυπώδεις υποδοµές -κυρίως ως προς την ολοκληρωµένη
διαµόρφωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης- σε συνδυασµό
µε τη γενικευµένη παθογένεια ως προς την οργάνωση και λειτουργία των εποπτευόµενων Κληροδοτηµάτων, έχουν οδηγήσει
πια σε µια κατάσταση αδυναµίας επίβλεψης του τρόπου λειτουργίας τους, η οποία έχει δραµατικές επιπτώσεις τόσον ως προς
την αποτελεσµατικότητα εκπλήρωσης του σκοπού τους όσο και
σε θέµατα διαφάνειας της όλης δράσης τους.
5. Τέλος, πέµπτον, η κατάσταση πολλών από τα Κληροδοτήµατα αυτά, και όσον αφορά την εν γένει οργάνωση και διαφανή
λειτουργία τους και όσον αφορά τον τρόπο εκπλήρωσης του
σκοπού τους, οδηγεί στη διαπίστωση ότι συγκεκριµένα Κληροδοτήµατα έχουν εκτραπεί από την επίτευξη του σκοπού για
τον οποίο συνεστήθησαν. Και τούτο άλλοτε –ίσως τις περισσότερες φορές- µε δική τους ευθύνη και άλλοτε για λόγους αντικειµενικούς. Ήτοι, η όλη κατάσταση, όπως ήδη συνοπτικώς
περιγράφηκε, δεν τους επιτρέπει, παρά τις προσπάθειες των διοικήσεών τους, ν’ ανταποκριθούν στη βούληση του διαθέτη και
στις επιταγές της έννοµης τάξης, όπως αυτή διαµορφώνεται µε
βάση το άρθρο 109 του Συντάγµατος και την εντελώς ελλιπή,
κατά τα προαναφερθέντα, εκτελεστική του νοµοθεσία.
Β. Τεκµηρίωση των ως άνω διαπιστώσεων.
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Οι προµνηµονευόµενες διαπιστώσεις τεκµηριώνονται και από
τα ακόλουθα δεδοµένα:
1. Τα Αριθµητικά δεδοµένα
Το σύνολο των Κοινωφελών Περιουσιών σήµερα –µικρών και
µεγάλων- είναι, κατά προσέγγιση, 11.000. Εξ αυτών, περίπου
2.500 είναι Ιδρύµατα και Κληροδοτήµατα, 3.000 είναι Σχολάζουσες Κληρονοµίες, ενώ οι υπόλοιπες 5.500 περιουσίες είναι υπό
εκκαθάριση. Και εκκαθαρίζονται από την Διεύθυνση Εθνικών
Κληροδοτηµάτων του αρµόδιου Υπουργείου, µε ρυθµό εκκαθάρισης το πολύ 20 υποθέσεων το χρόνο! Χωρίς να έχουν ευθύνες
οι απλοί υπάλληλοι, θ’ απαιτηθούν, µε τα σηµερινά δεδοµένα, περισσότερα από 300 χρόνια (!!!) για να εκκαθαριστούν όλες οι περιουσίες. Στο µεταξύ θα έχουν σωρευθεί περισσότερες από
15.000 νέες υποθέσεις, αν λάβουµε υπόψη ότι προστίθενται 50,
περίπου, νέες υποθέσεις κάθε χρόνο.
2. Η περιουσία των Κοινωφελών Περιουσιών
Η συνολική αξία της περιουσίας των 11.000 Κοινωφελών Περιουσιών είναι άγνωστη και είναι αδύνατο να υπολογισθεί. Πρέπει
όµως να λάβουµε υπόψη ότι:
α. Οι 115 περιουσίες της Άµεσης Διαχείρισης έχουν περιουσία
41.000.000 ευρώ. Αντιστοιχούν δηλαδή, κατά µέσον όρο,
356.000 ευρώ στην κάθε περιουσία.
β. Οι περιουσίες που αφήνονται για κοινωφελείς σκοπούς ξεκινούν από 200.000 ευρώ και πάνω και φθάνουν, σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ.
Μπορούµε, άρα, σύµφωνα µε τους προεκτεθέντες αριθµούς,
να προσεγγίσουµε µε αναλογική µέθοδο τη συνολική αξία των
Κοινωφελών Περιουσιών σε τουλάχιστον 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και, µάλιστα, χωρίς να περιλαµβάνεται η περιουσία – κινητή και ακίνητη – των πολύ µεγάλων Κοινωφελών Περιουσιών,
την οποία δεν γνωρίζουµε.
3. Οι Σχολάζουσες Κληρονοµίες
Είναι άγνωστο το µέγεθος της περιουσίας που καλύπτεται
πίσω από κάθε Σχολάζουσα Κληρονοµία. Το βέβαιο είναι ότι ο
τοµέας αυτός έχει, παραδόξως, υποβαθµισθεί. Η τοποθέτηση
λιγότερων από πέντε, µόνον, υπαλλήλων στο αρµόδιο Υπουργείο για να παρακολουθούν τις 3.000 υποθέσεις και την όλη
πορεία της εκκαθάρισής τους το αποδεικνύει. Οι κηδεµόνες
σπάνια αποδίδουν λογαριασµό των ενεργειών τους και, ηθεληµένα ή αθέλητα, βλάπτουν το Δηµόσιο, στερώντας τον κρατικό
προϋπολογισµό από σηµαντικά έσοδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του Γ.Λ.Κ. εισρέουν κάθε χρόνο αρκετά χρήµατα στις Δ.Ο.Υ. από
τις Σχολάζουσες Κληρονοµίες. Τα έσοδα αυτά θα µπορούσε να
είναι πολύ υψηλότερα εάν υπήρχε πρόγραµµα ταχείας εκκαθάρισης των Σχολαζουσών Κληρονοµιών και δεν παρέµεναν τόσες
πολλές υποθέσεις 20 και 30 χρόνια χωρίς να έχουν ακόµα περαιωθεί.
4. Οι υποτροφίες
Ο συνολικός ετήσιος αριθµός των υποτροφιών που χορηγούνται από τις Κοινωφελείς Περιουσίες είναι αδύνατο να υπολογισθεί. Μόνον οι 115 περιουσίες της Άµεσης Διαχείρισης
χορήγησαν το 2006, 200 υποτροφίες. Τα Ιδρύµατα και Κληροδοτήµατα που εποπτεύει η περιφέρεια Αττικής χορήγησαν το
2006 περισσότερες από 500 υποτροφίες. Δεν γνωρίζουµε πόσες
υποτροφίες χορήγησαν οι υπόλοιπες 12 Περιφέρειες καθώς και
οι περιουσίες που εποπτεύει η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Εδώ δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιήσουµε
αναλογική µέθοδο, επειδή δεν χορηγούν υποτροφίες όλα τα
Ιδρύµατα – Κληροδοτήµατα.
5. Η κοινωνική συνείδηση.
Η µακροχρόνια κακοδιαχείριση των κοινωφελών περιουσιών
από τους διαχειριστές τους, σε συνδυασµό µε την απουσία ουσιαστικού ελέγχου και αποτελεσµατικής εποπτείας της Πολιτείας
όσον αφορά την εκτέλεση της βούλησης των διαθετών, έχει το
δικαιολογηµένο αποτέλεσµα της δυσφορίας της κοινής γνώµης
και της δηµιουργίας αρνητικής κοινωνικής συνείδησης απέναντι
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στο θεσµό της ευεργεσίας γενικότερα. Η κοινή γνώµη εξαιρεί
τους µεγάλους Εθνικούς Ευεργέτες που αφιέρωσαν τα πάντα
για το καλό της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοιοι
άνθρωποι δεν υπάρχουν σήµερα... Είναι γνωστά τα συνεχή δηµοσιεύµατα για συγκεκριµένα µεγάλα Κληροδοτήµατα, των
οποίων η κοινή διαχείριση και αδιαφάνεια έχει απασχολήσει τις
αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με βάση τ’ ανωτέρω καταλήγουµε στο γενικότερο συµπέρασµα ότι απαιτείται, και µάλιστα αµέσως, συνολική αλλαγή του
νοµοθετικού καθεστώτος που διέπει την οργάνωση, λειτουργία
και εποπτεία των Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Σε συνδυασµό, βεβαίως, µε την αυτονόητη ανάγκη πλήρους και χωρίς εκπτώσεις
εφαρµογής του νέου νοµοθετικού καθεστώτος, αξιοποιώντας
παραλλήλως όλα τα µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας για την
εµπέδωση της διαφάνειας, τόσο ως προς την εν γένει λειτουργία
των Κληροδοτηµάτων όσο και ως προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες εποπτεύουσες κρατικές υπηρεσίες. Συγκεκριµένα οι επιµέρους προτάσεις µας στο πλαίσιο αυτό προσανατολίζονται στις
εξής κατευθύνσεις:
Α. Καταγραφή των Κληροδοτηµάτων και της περιουσίας
τους.
Απαιτείται να πραγµατοποιηθεί επειγόντως καταγραφή όλων
των Κληροδοτηµάτων, µε αντίστοιχη καταγραφή της περιουσίας
του καθενός και περιγραφή της φυσιογνωµίας τους, µε βάση το
σκοπό τους. Και τούτο είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από τη θεσµική µεταρρύθµιση, για την οποία έγινε
λόγος προηγουµένως. Μέσα από την καταγραφή αυτή µπορεί
και πρέπει, επίσης:
1. Να διερευνηθεί, µε βάση τα στοιχεία που διαθέτουν ή µπορεί ν’ αναζητήσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, η πραγµατική βούληση του κάθε διαθέτη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η διοίκηση
και διαχείριση του κάθε κληροδοτήµατος πραγµατοποιείται κατά
τη βούληση αυτή, όπως κατά νόµο απαιτείται. Τούτο θα οδηγήσει στο να επιτευχθεί η συµµόρφωση των Κληροδοτηµάτων, που
δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, στη βούληση του διαθέτη.
2. Να διερευνηθεί, στο ίδιο πλαίσιο, ποια κληροδοτήµατα
έχουν καταστεί ανενεργά και ποια είναι εκείνα ως προς τα οποία
η πραγµατοποίηση του σκοπού τους, σύµφωνα µε τη βούληση
του διαθέτη, έχει καταστεί πραγµατικά ανέφικτη, προκειµένου,
µε πλήρη τήρηση του άρθρου 109 του Συντάγµατος και της αντίστοιχης εκτελεστικής νοµοθεσίας, να διατεθούν οι περιουσίες
τους για παρεµφερείς σκοπούς.
Β. Νέος Κώδικας Κληροδοτηµάτων.
Πρέπει, επιτέλους, να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής ως προς τη σύνταξη του νέου Κώδικα Κληροδοτηµάτων, στο
πλαίσιο του οποίου θα τροποποιηθεί ο παρωχηµένος α.ν.
2039/1939. Ως προς τη µείζονα αυτή θεσµική µεταρρύθµιση επισηµαίνονται τ’ ακόλουθα:
1. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τοµές και ως
προς την οργάνωση και λειτουργία των Κληροδοτηµάτων και
ως προς την επ’ αυτών εποπτεία, µε βάση και τις προτάσεις
που εκτίθενται στη συνέχεια. Με άλλες λέξεις για να είναι αποτελεσµατική µια τέτοια θεσµική µεταβολή δεν µπορεί να περιορισθεί σε µιαν επιδερµική κωδικοποίηση των ισχυουσών σήµερα,
εντελώς ανεπαρκών, ρυθµίσεων.
2. Στο πλαίσιο της ριζικής τροποποίησης του α.ν. 2039/1939
για το νοµικό καθεστώς των Κληροδοτηµάτων, είναι ανάγκη να
ληφθεί υπόψη ότι στο καθεστώς αυτό πρέπει, όπως είναι ευνόητο, να υπαχθούν όλα, ανεξαιρέτως, τα Κληροδοτήµατα. Ειδικότερα:
α. Οι κανόνες των νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων πρέπει να
διέπουν τα κάθε είδους Κληροδοτήµατα, ανεξάρτητα από την
ιδιοµορφία του σκοπού τους.
β. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και ως προς την επ’ αυτών εποπτεία από τις αρµόδιες αρχές, κεντρικές και περιφερειακές. Διότι
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είναι αδύνατο µια τέτοια εποπτεία να λειτουργήσει αποτελεσµατικά όταν διασπάται µε την ανάθεσή της σε διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν µε διαφορετική νοοτροπία και,
κυρίως, µε διαφορετική δυναµική. Τονίζεται εδώ µε έµφαση ότι
πρέπει, κατά τα προεκτιθέµενα, να καταργηθεί η εποπτεία που
ασκείται σήµερα, σε συγκεκριµένα Κληροδοτήµατα, από το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Και
τούτο γιατί η πράξη έχει αποδείξει ότι, λόγω της ανεπάρκειας
των συγκεκριµένων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, η εποπτεία πάνω σε τεράστιας, πολλές φορές, σηµασίας Κληροδοτήµατα είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Συµπερασµατικώς
εισηγούµεθα η κάθε είδους εποπτεία επί των Κληροδοτηµάτων
ν’ ανατεθεί αποκλειστικώς στις κεντρικές και περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών οι οποίες, βεβαίως,
είναι απαραίτητο ν’ αναµορφωθούν πλήρως, όπως εκτίθεται στη
συνέχεια.
3. Κατά τη θεσµοθέτηση και, κυρίως, εφαρµογή των προµνηµονευόµενων ενιαίων κανόνων οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των Κληροδοτηµάτων πρέπει να ληφθούν, όπως είναι
αυτονόητο, υπόψη οι ιδιοµορφίες συγκεκριµένων Κληροδοτηµάτων, ιδίως µε γνώµονα του ποια είναι η φυσιογνωµία και η αποστολή των φορέων, µε τους οποίους συνδέονται αµέσως τα
Κληροδοτήµατα αυτά. Έτσι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί κατά τη θεσµοθέτηση των κανόνων που διέπουν τα Κληροδοτήµατα π.χ.:
α. Των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, κατά το άρθρο
16 του Συντάγµατος. Με δεδοµένο µάλιστα το γεγονός ότι τα
Α.Ε.Ι. θα έχουν, εκ των πραγµάτων, πάντοτε αυξηµένο ρόλο εποπτείας επί των Κληροδοτηµάτων τους, είναι ανάγκη οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις να προσδιορίζουν το πλαίσιο µέσα στο
οποίο τα Α.Ε.Ι. µπορούν και πρέπει ν’ αξιοποιούν όχι µόνο τα Κληροδοτήµατά τους αλλά και την εν γένει περιουσία τους. Με βάση
την ακρόαση των φορέων τους και την ως τώρα εµπειρία θεωρούµε ότι η δηµιουργία αντίστοιχων Κτηµατικών Εταιρειών των
Α.Ε.Ι. εµφανίζεται αναποτελεσµατική. Είναι, αντιθέτως, πιο πρόσφορη η δηµιουργία ειδικής υπηρεσίας ανά Α.Ε.Ι., η οποία, σε
συνδυασµό µε την αρµονική συνεργασία και επικουρία αλλά και
αυστηρή εποπτεία των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µπορεί ν’ αποδώσει τα µέγιστα. Και, σε πολλές περιπτώσεις µεγάλων Α.Ε.Ι., να διασφαλίσει την οικονοµική τους
αυτοτέλεια, ώστε να υπάρξει εντυπωσιακή εξοικονόµηση πόρων
από την πλευρά του κεντρικού Κράτους.
β. Της Ακαδηµίας Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτηµά της, το οποίο διατυπώνεται µε την από
27/1/2011 επιστολή της προς την Επιτροπή µας, χωρίς να είναι
αναγκαία η πλήρης εξαίρεσή της από τις διατάξεις του α.ν.
2039/1939, όπως αποτυπώνεται στην επιστολή αυτή. Διότι δεν
πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις στο πλαίσιο του νέου νοµοθετικού καθεστώτος πλην όµως αυτό, όπως προεκτέθηκε, µε βάση
και την κατά το άρθρο 4 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας
που σηµαίνει ίση µεταχείριση ουσιωδώς όµοιων αλλά και άνιση
µεταχείριση ουσιωδώς ανόµοιων καταστάσεων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων περιπτώσεων
Κληροδοτηµάτων, πρωτίστως µε βάση το δηµόσιο συµφέρον
που υπηρετούν οι επιµέρους φορείς τους.
γ. Των Ηπειρωτικών, υπό την ευρεία του όρου έννοια, Κληροδοτηµάτων. Ως προς τα Κληροδοτήµατα αυτά, µε τα οποία
επισταµένως ασχολήθηκε η Επιτροπή µας, επισηµαίνεται ότι:
γ1. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν τα
όσα ήδη προηγουµένως αναφέρθηκαν περί καταγραφής αυτών
και της περιουσίας τους και διαπίστωσης του αν και κατά πόσο
λειτουργούν σύµφωνα µε τη βούληση των διαθετών τους και ως
το ποιοι ευθύνονται για τυχόν παρεκκλίσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί ή πρόκειται να διαπιστωθούν. Τούτο δε είναι εντελώς
ανεξάρτητο από τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις του α.ν. 2039/1939.
Ιδιαίτερη έµφαση, λόγω της σηµασίας τους, πρέπει να δοθεί ως
προς τα δεδοµένα λειτουργίας των Ζωσιµαίων Κληροδοτηµάτων
καθώς και των Κληροδοτηµάτων Γεωργίου Σταύρου, Δήµου και
Ελένης Ζωγράφου και Γεωργίου Τούλη.
γ2. Με πολλή προσοχή πρέπει ν’ αντιµετωπισθεί και το ζήτηµα
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της εποπτεύουσας αρχής επί των Κληροδοτηµάτων του νοµού
Ιωαννίνων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’βαθµού
του νοµού αυτού, κυρίως δε του Δήµου Ιωαννιτών. Εδώ πρέπει
να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1473/1984
είναι επαρκέστατα σαφείς ως προς το ποια Κληροδοτήµατα
καταλαµβάνει στο πλαίσιο εφαρµογής τους. Απλή ανάγνωσή
τους αρκεί για να καταδείξει ότι καταλαµβάνει τα κάθε είδους
Κληροδοτήµατα που υπάγονται στον νοµό Ιωαννίνων, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και εκείνων που υπάγονται στον Δήµο
Ιωαννιτών. Άρα δεν χρειάζεται τροποποίηση του ως άνω άρθρου
37 του ν. 1473/1984, προκειµένου να γίνει σαφέστερο. Αντιθέτως, αρκεί απλή ανάκληση – µε τη διαδικασία ανάκλησης παράνοµης διοικητικής πράξης – της υπουργικής εκείνης απόφασης
η οποία έκανε δεκτή εσφαλµένη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Γ. Οργάνωση της εποπτείας επί των Κληροδοτηµάτων.
Όπως ήδη τονίσθηκε, εδώ και πολλά χρόνια η εποπτεία επί
των Κληροδοτηµάτων είναι από εντελώς ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Απαιτείται λοιπόν, πέραν της αναγκαίας ενοποίησής της
στο πλαίσιο των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και, συγκεκριµένα, της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, πλήρης αναδιοργάνωσή
της προς τις εξής, κυρίως, κατευθύνσεις:
1. Θα ήταν χρήσιµη, όχι µόνο για την καλλίτερη αξιοποίηση
των Κληροδοτηµάτων αλλά και της Δηµόσιας Περιουσίας γενικότερα, η δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και Κληροδοτηµάτων στο Υπουργείο Οικονοµικών.
2. Επειδή όµως προφανώς δεν αρκεί η κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, απαιτείται ουσιαστική αποκέντρωσή
της. Απαιτείται δηλαδή δηµιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών, τουλάχιστον σ’ επίπεδο διεύθυνσης, σε κάθε µια από τις επτά Αποκεντρωµένες Διοικήσεις (άρθρο 6 του νόµου µε τον οποίο
θεσµοθετήθηκε ο «Καλλικράτης»), ώστε να καθίσταται εφικτή η
εποπτεία των επιµέρους Κληροδοτηµάτων µε βάση την έδρα
τους. Διευκρινίζεται µε έµφαση ότι η πρότασή µας αφορά αποκέντρωση της επί των Κληροδοτηµάτων εποπτείας και όχι παραχώρηση αυτής στις αυτοδιοικούµενες νέες Περιφέρειες µετά την
εφαρµογή του «Καλλικράτη». Και τούτο διότι, όπως είναι αυτονόητο, µια τέτοια εποπτεία συνιστά εθνική και όχι τοπική υπόθεση και, άρα, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος δεν
µπορεί να παραχωρηθεί σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόµη και β’βαθµού.
3. Είναι αναγκαία η στελέχωση των κατά τ’ ανωτέρω κεντρικών και περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών εποπτείας των
Κληροδοτηµάτων µε όλο εκείνο το εξειδικευµένο προσωπικό, το
οποίο µπορεί ν’ ασκήσει πραγµατικά µια τέτοια εποπτεία. Χωρίς
το προσωπικό αυτό η όποια µεταρρύθµιση του νοµικού καθεστώτος των Κληροδοτηµάτων είναι θέµα χρόνου να καταστεί γράµµα
κενό περιεχοµένου.
4. Είναι, τέλος, αναγκαία η πλαισίωση των κεντρικών και περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών εποπτείας των Κληροδοτηµάτων µε όλα τα σύγχρονα µέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έτσι ώστε και να επιτυγχάνεται επιτάχυνση ως προς την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και να τηρούνται όλοι οι όροι
διαφάνειας, τους οποίους επιβάλει η τόσο ευαίσθητη αποστολή
τους. Μόνον έτσι, άλλωστε, θα µπορέσουν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το οποίο τίθεται
σταδιακά σ’ εφαρµογή. Και µια τέτοια τοµή, µε τα µέσα που παρέχουν σήµερα κυρίως το πρόγραµµα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και η εθνική
δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», µπορεί ευχερώς να επιτευχθεί, και µάλιστα χωρίς καµία πρόσθετη θεσµική µεταβολή.
Δ. Καθεστώς διαφάνειας των Κληροδοτηµάτων.
1. Πρέπει αµέσως να επιβληθεί – και πάλι χωρίς να υφίσταται
ανάγκη σηµαντικής πρόσθετης θεσµικής µεταβολής – καθεστώς
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πλήρους διαφάνειας ως προς την οργάνωση και λειτουργία
των κάθε είδους Κληροδοτηµάτων. Προς τούτο δε είναι ανάγκη
να τεθεί συγκεκριµένος χρονικός ορίζοντας προσαρµογής των
επιµέρους Κληροδοτηµάτων στο καθεστώς διαφάνειας, µε επιβολή των αναγκαίων αυστηρών κυρώσεων σ’ όσα Κληροδοτήµατα δεν είναι διατεθειµένα να συµµορφωθούν. Ειδικότερα
πρέπει να επιβληθεί στα Κληροδοτήµατα η υποχρέωση να γίνονται διαδικτυακώς γνωστά σε κάθε ενδιαφερόµενο, µε ειδική ιστοσελίδα για κάθε Κληροδότηµα, µεταξύ άλλων κυρίως:
α. Οι ετήσιοι προϋπολογισµοί και απολογισµοί τους καθώς
και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τα όργανα διοίκησής
τους.
β. Η προκήρυξη των υποτροφιών τους καθώς και τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων διαδικασιών επιλογής των συγκεκριµένων υποτρόφων.
2. Πρέπει να αντιµετωπισθεί, το συντοµότερο δυνατό, το τεράστιο πρόβληµα των Σχολαζουσών Κληρονοµιών, οι οποίες
δεσµεύουν, κατ’ αποτέλεσµα, τεράστια ποσά, όπως ήδη προεκτέ- θηκε. Ειδικότερα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης της θεσµικής εκείνης διεξόδου, µέσα από την οποία οι
Σχολάζουσες Κληρονοµίες θα µπορούν πρώτα να περιέρχονται
στο Δηµόσιο και ύστερα να εκκαθαρίζονται. Μόνον έτσι θα µειωθούν στο ελάχιστο οι πρωτοφανείς καθυστερήσεις εκκαθάρισης και τα φαινόµενα αδιαφάνειας που παρατηρούνται σήµερα.
Ε. Ρυθµίσεις ως προς την εν γένει οικονοµική διαχείριση
των Κληροδοτηµάτων.
Επαναλαµβάνουµε ότι είναι ανάγκη να επιβληθούν αµέσως
όλες οι προαναφερόµενες υποχρεώσεις στα κάθε είδους Κληροδοτήµατα, ώστε να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων της εθνικής αποστολής την οποία οφείλουν να φέρουν σε
πέρας. Από την άλλη όµως πλευρά, και µε δεδοµένο το γεγονός
ότι πρέπει ακριβώς να λαµβάνεται υπόψη από τον νοµοθέτη
τόσο η ευαισθησία όσο και η σηµασία της αποστολής τους
αυτής, κρίνεται αναγκαίο να θεσµοθετηθούν συγκεκριµένες αλλαγές, οι οποίες θα διευκολύνουν, χωρίς εκπτώσεις ως προς τη
διαφάνεια και χωρίς αντίθετες προς την αρχή της ισότητας διακρίσεις, την εκπλήρωση της ως άνω αποστολής και του αντίστοιχου δηµόσιου συµφέροντος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προτείνεται
ιδίως:
1. Η τροποποίηση του ιδιαίτερα επιβαρυντικού για τα Κληροδοτήµατα ισοπεδωτικού φορολογικού συστήµατος και η προσαρµογή του στην ιδιαιτερότητα της αποστολής τους, µε
δεδοµένο το γεγονός ότι τα Κληροδοτήµατα αυτά είναι προϊόν
δωρεών, τις οποίες το κράτος πρέπει να ενισχύει και όχι να τις
απωθεί. Υπό τα σηµερινά φορολογικά δεδοµένα η παράδοση
των Εθνικών Ευεργετών οδηγείται σε αποδυνάµωσή της. Ιδίως
δε πρέπει να επιβληθεί όσο το δυνατόν ενιαίο φορολογικό καθεστώς ως προς τα Κληροδοτήµατα, µε αντίστοιχη κατάργηση αυθαίρετων αλλά και αναποτελεσµατικών στην πράξη διακρίσεων.
2. Η αναπροσαρµογή του νοµικού καθεστώτος δανεισµού
των Κληροδοτηµάτων. Συγκεκριµένα θεωρούµε χρήσιµη την καθιέρωση δυνατότητας χαµηλότοκου δανεισµού των Κληροδοτηµάτων που αντιµετωπίζουν άµεσα προβλήµατα εκπλήρωσης της
αποστολής τους σύµφωνα µε τη βούληση του διαθέτη τους. Υπό
τον απαραίτητο, βεβαίως, όρο ότι τούτο ισχύει µόνο για Κληροδοτήµατα τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας, πράγµα που σηµαίνει ότι η δυσχερής
οικονοµική τους κατάσταση οφείλεται σε αντικειµενικές συνθήκες και όχι σε φαινόµενα κακοδιαχείρισης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει, επίσης, να εξετασθεί η δυνατότητα επιχορήγησης
των Κληροδοτηµάτων τόσο από το Δηµόσιο όσο και από επιµέρους Οργανισµούς Πρόνοιας.
3. Η καθιέρωση ειδικού πλαισίου ένταξης των Κληροδοτηµάτων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα τόσο κοινωνικής όσο και εκπαιδευτικής πολιτικής, υπό τον αυτονόητο βεβαίως όρο ότι τούτο
όχι µόνο συνάδει προς τον σκοπό τους αλλά και διευκολύνει την
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εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Και πάλι τονίζεται ότι κάτι τέτοιο
µπορεί ν’ αφορά µόνο Κληροδοτήµατα, τα οποία δεν εµφανίζουν
προβλήµατα από πλευράς νοµιµότητας διαχείρισης και διαφάνειας.
4. Η διαµόρφωση αντίστοιχου µε την ιδιαιτερότητα της γενικότερης αποστολής των Κληροδοτηµάτων νοµικού καθεστώτος
ως προς την εκµετάλλευση, ιδίως δε ενοικίαση και πώληση
των ακινήτων τους. Το σηµερινό καθεστώς, µε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που εµφανίζει, είναι υπαίτιο για πολλές από τις
κακοδαιµονίες οι οποίες µαστίζουν τα οικονοµικά των Κληροδοτηµάτων και, κατά συνέπεια, τις δυσχέρειες ως προς την αποτελεσµατική διεκπεραίωση της αποστολής τους, χωρίς υπαιτιότητα
των διοικήσεών τους. Τονίζεται βεβαίως εδώ ότι όλες αυτές οι
διευκολύνσεις πρέπει να παρασχεθούν στα Κληροδοτήµατα
µόνο εφόσον οι σχετικές διαδικασίες θ’ αναπτύσσονται υπό
όρους πλήρους διαφάνειας, µέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας
κάθε Κληροδοτήµατος, όπως ήδη προεκτέθηκε.
Έτσι, π.χ. πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση του κανόνα ότι οι
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των Κληροδοτηµάτων, οι
οποίες αφορούν την κάθε είδους αξιοποίηση της περιουσίας
τους, υπόκεινται σε κατασταλτικό έλεγχο νοµιµότητας, όχι όµως
και προληπτικό.
5. Η θεσµοθέτηση ειδικών κανόνων ως προς τον προσδιορισµό και την καταβολή αποζηµίωσης στα Κληροδοτήµατα σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας
τους, όπως π.χ. στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης των ακινήτων
αυτών, ανταλλαγής τους για παρεµφερείς σκοπούς ή χαρακτηρισµό τους ως κοινόχρηστων χώρων ιδίως από τους οικείους
ΟΤΑ. Και τούτο διότι το σηµερινό νοµικό καθεστώς, µέσα από τις
τεράστιες καθυστερήσεις που συνεπάγεται ως προς τις ως άνω
διαδικασίες, επιφέρει µακροχρόνιες δεσµεύσεις των περιουσιακών στοιχείων των Κληροδοτηµάτων, οι οποίες έχουν άµεσες
επώδυνες επιπτώσεις ως προς την αξιοποίηση της περιουσίας
τους και, άρα, ως προς την εκπλήρωση του σκοπού τους, χωρίς
φυσικά δική τους υπαιτιότητα.
6. Τέλος, για την καλλίτερη και, ιδίως, ταχύτερη εκδίκαση των
διαφορών, οι οποίες αφορούν την τύχη και την προοπτική των
Κληροδοτηµάτων, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που αναθέτουν τη
σχετική αρµοδιότητα στο Εφετείο Αθηνών, προς την κατεύθυνση της ανάθεσης της αρµοδιότητας αυτής σ’ όλα τα Εφετεία της Χώρας, µε κριτήριο καθορισµού της κατά τόπο
αρµοδιότητάς τους την έδρα του κάθε Κληροδοτήµατος.
3. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Μετά από εισήγηση των Βουλευτών κ. κ. Αθανασίου Τσούρα
και Ιωάννη Τραγάκη η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη συνεδρίαση της 12ης
Ιουλίου 2011, κατέληξε στο παρακάτω Πόρισµα ως προς τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες πρέπει να επέλθουν στο πεδίο
οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Μ.Κ.Ο.
Ι. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α. Συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2011.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών,
ο κ. Σπυρίδων Κουβέλης, Υφυπουργός, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι κ.κ. Ιωάννης Λιβανός, Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς και Θεόδωρος Τσέκος, Γενικός
Γραµµατέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, η κυρία
Ελένη - Σοφία Κασφίκη, Διευθύντρια Γραφείου Νέας Γενιάς,
καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Β. Συνεδρίαση της 22ας Φεβρουαρίου 2011.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση φορέων και προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, του Εθελοντισµού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Κωστής Παπαϊωάννου,
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Σωτήρης Παπασπυρόπουλος και Νικόλαος Ραϊσης, µέλη
της «ΚΑΜΠΑΝΙΑ Μ.Κ.Ο. για το Σύνταγµα και τους Θεσµούς»,
Μαρία Χατζηδάκη, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εθελοντικών
Μ.Κ.Ο. Ελλάδος, Αικατερίνη Γιαννακοπούλου, Γενική Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Εθελοντικών Μ.Κ.Ο. Ελλάδος, Παναγιώτης Ζάννης και Θεανώ Μανουδάκη, µέλη της «Βουλή της
Κοινωνίας Πολιτών», Βασίλης Τακτικός, µέλος της «Σύµπραξις
Μ.Κ.Ο.», Νικόλαος Πιτσούλης, µέλος της «ΔΗΜΗΤΡΑ – Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση», καθώς και ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας
Βουδούρης, µη µέλος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
Γ. Συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2011.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης:
Ακρόαση φορέων και προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, του Εθελοντισµού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν oι κ.κ. Νικόλαος Αναλυτής, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού
Τµήµατος «Γιατροί χωρίς Σύνορα», Απόστολος Βεϊζης, Υπεύθυνος Προγραµµάτων του Ελληνικού Τµήµατος «Γιατροί χωρίς Σύνορα», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού», Χαρίκλεια Γροσδάνη και
Μαρία Κονταξή, επίσης από το Σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Επιτροπή διερεύνησε τη δοµή, τη δράση και τη λειτουργία
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) στην Ελλάδα, µε
στόχο να υποβάλλει προτάσεις, ιδίως ως προς τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει να επέλθουν στο πεδίο οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Μ.Κ.Ο. Βασικές πηγές για τη
διερεύνηση αυτή αποτέλεσαν:
1. Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία για την οργάνωση και
λειτουργία των Μ.Κ.Ο. σε παγκόσµιο επίπεδο.
2. Τα στοιχεία µε τη χρηµατοδότηση των διαφόρων Μ.Κ.Ο. από
τα Υπουργεία που απεστάλησαν κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής.
3. Οι θέσεις, απόψεις και προτάσεις που ανεδείχθησαν στις
Συνεδριάσεις της Επιτροπής είτε από τα µέλη της, είτε από
όσους εκλήθησαν για να συνεισφέρουν στο τελικό πόρισµα.
Δυστυχώς, οι αρχικές διαπιστώσεις περί θολού και µη επαρκώς χαρτογραφηµένου τοπίου επαληθεύτηκαν κατά τη διάρκεια
των τριών συνεδριάσεων και των ακροάσεων αντιπροσωπευτικών
φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.
Με βάση λοιπόν, τα προαναφερθέντα προκύπτουν οι παρακάτω ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΙΙI. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Α. Η Κατάσταση σήµερα στην Ελλάδα
Ο τοµέας των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έχει
συχνά περιγραφεί ως άκρως ποικιλόµορφος και ετερογενής
καθώς απαρτίζεται από οργανισµούς µε υπερβολικά διαφορετικούς στόχους, διάρθρωση και κίνητρα.
Στη χώρα µας συγκεκριµένα, ο αριθµός και η δηµοσιότητα που
απολαµβάνουν σήµερα οι Μ.Κ.Ο. απέχει παρασάγγας από τις περασµένες δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά το τοπίο δράσης και λειτουργίας τους παραµένει νεφελώδες. Χαρακτηριστικό δε είναι
ότι λίγες από αυτές λειτουργούν µε πάγιες αρχές, προκαθορισµένες και συµβατές µε την έννοια της ανεξάρτητης οργάνωσης,
ενώ είναι αισθητή η απουσία ενός ξεκάθαρου θεσµικού πλαισίου,
η αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης των Μ.Κ.Ο. αλλά και η ανεπάρκεια ενός συντονισµένου ελέγχου των χρηµατοδοτήσεων
των σχετικών δράσεών τους.
1. Ορισµός Μ.Κ.Ο.
Ο όρος «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (Μ.Κ.Ο.) στα ελληνικά,
αποτελεί µετάφραση του αντίστοιχου όρου στα αγγλικά «Νon
Governmental Organization» (NGO).
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Παρά τις µέχρι σήµερα προσπάθειες της κοινωνιολογικής θεωρίας, της πολιτικής και νοµικής επιστήµης, η επιστηµονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ένα κοινά αποδεκτό σαφή ορισµό
των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», λόγω της πολυπλοκότητας των δράσεών τους και της πολυµορφίας των δοµών τους.
Εξακολουθεί δε να µην αποτελεί µέχρι σήµερα νοµικό όρο,
καθώς δεν περιλαµβάνεται σε βασικά νοµικά κείµενα, ούτε αποτελεί δυνατή νοµική µορφή. Πρόκειται για ένα περισσότερο γενικό και εν πολλοίς αδιευκρίνιστο όρο της θεωρίας. Η χρήση του
επιλέγεται σε γενικές γραµµές ελεύθερα από τις ίδιες τις οργανώσεις προς αυτοχαρακτηρισµό τους ή από τρίτους.
Συνεπαγωγικά ωστόσο, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τις
Μ.Κ.Ο., ως ενώσεις (οµάδες ή κινήµατα), οι οποίες δεν έχουν
κερδοσκοπικό σκοπό και ιδρύονται, από ιδιώτες, που επιθυµούν
να δραστηριοποιηθούν, σε τοπικό, εθνικό, διεθνές ή διακρατικό
επίπεδο. Πρόκειται για Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,
που ξεχωρίζουν από τη συµµετοχή, σε αυτές, µελών, που συµµερίζονται ίδιους προβληµατισµούς, σε µία βάση καθαρά εθελοντική, χωρίς να έχουν σκοπό τον προσπορισµό κέρδους.
Σηµειώνεται τέλος, ότι οι συνηθέστερες µορφές Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου – στις οποίες συγκαταλέγονται και οι
Μ.Κ.Ο. – και προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα είναι: Σωµατείο (ΑΚ άρθρα 78- 107), Ίδρυµα και Κοινωφελές Ίδρυµα (ΑΚ
άρθρα 108- 121), Επιτροπή Εράνου (ΑΚ άρθρα 122- 126), Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΚ άρθρα 741- 784) ή Ενώσεις προσώπων (ΑΚ άρθρο 107).
2. Απουσία ενιαίου, σαφούς θεσµικού πλαισίου.
Στο εγχώριο δίκαιο καταγράφεται ένας κατακερµατισµός των
υφιστάµενων ρυθµίσεων σχετικά µε τις Μ.Κ.Ο. καθώς και ένα
πλήθος ασυστηµατοποίητων νοµικών κανόνων σχετικά µε αυτές.
Διαφορετικοί κανόνες προσδιορισµού ισχύουν για τις Μ.Κ.Ο.
ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησής τους, µε αποτέλεσµα
να παρατηρούνται νοµοθετήµατα περιορισµένης εµβέλειας ή
ακόµα και ανεφάρµοστα.
3. Αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης
Ο συνολικός αριθµός των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται
στον ελλαδικό χώρο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς
δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα αποτελέσµατα και ακριβή στατιστικά στοιχεία.
Η αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης του τοπίου και εξαγωγής στατιστικών πληροφοριών οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα
δεν τηρεί εθνικό κατάλογο για τις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται ανά την επικράτεια.
Ωστόσο, ορισµένα Υπουργεία και φορείς διαθέτουν µητρώα
εγγεγραµµένων Μ.Κ.Ο., τα οποία όµως, παρουσιάζουν έντονα
προβλήµατα είτε γιατί είναι ελλιπή, είτε γιατί συχνά περιλαµβάνουν διαφορετικές και τελείως ανοµοιογενείς µεταξύ τους οργανώσεις. Τις περισσότερες δε φορές τα µητρώα αυτά συνιστούν
κατ’ ουσία κατάλογο παρά µητρώο.
4. Ανεπάρκεια συντονισµένου ελέγχου των χρηµατοδοτήσεων
Η χρηµατοδότηση των Μ.Κ.Ο. από την αίτηση και την κατανοµή, έως τον έλεγχο διαφάνειας και απολογισµού έργου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα, αλλά ταυτόχρονα
αµφιλεγόµενο ως προς τα υπάρχοντα θεσµικά πλαίσια και την
εφαρµογή τους.
Από τα στοιχεία µε τις χρηµατοδοτήσεις διαφόρων Μ.Κ.Ο. που
παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από τα Υπουργεία, επιβεβαιώθηκε
ανάγλυφα η αδυναµία ενός συντονισµένου ελέγχου των χρηµατοδοτήσεων, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χρηµατοδότησης Μ.Κ.Ο. µε αµφισβητούµενη ή ακόµα και ελάχιστη δράση.
Ενώ εντοπίστηκε µεταξύ άλλων το φαινόµενο της ύπαρξης
Μ.Κ.Ο. «δύο ταχυτήτων»:
α) οργανώσεις µε ευρύτερη εµβέλεια και αποτελεσµατικότερη
δοµή που εξασφαλίζουν ευκολότερα πόρους για τη λειτουργία
τους και ως εκ τούτου αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες, υιοθετώντας σταδιακά µια µορφή επαγγελµατισµού,
β) οργανώσεις µε χαλαρή σύνδεση και ασυνεχή λειτουργία
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που αντιµετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήµατα χρηµατοδότησης,
τα οποία επιδρούν ανασχετικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων,
µε αποτέλεσµα την αναπαραγωγή ενός φαύλου κύκλου.
5. «Νέφος Καχυποψίας»
Η έννοια και ο τρόπος λειτουργίας και συµµετοχής των Μ.Κ.Ο.
στο δηµόσιο βίο δεν έχουν προσδιοριστεί µε σαφήνεια νοµικά ή
διοικητικά. Διαµορφώνονται ωστόσο, στην πράξη. Με αυτό τον
τρόπο αυξάνονται και ενισχύονται οι απόψεις περί «θολού τοπίου» ως προς τη λειτουργία των Μ.Κ.Ο. στη χώρα µας και περί
απροσδιοριστίας και µη ελεγχόµενης διαφάνειας στην παρεµβατική τους συµµετοχή.
Β. Τεκµηρίωση των ως άνω διαπιστώσεων.
Οι προµνηµονευόµενες διαπιστώσεις τεκµηριώνονται και από
τα ακόλουθα δεδοµένα:
1. Ισχύον νοµικό πλαίσιο
Τη λειτουργία των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα καθορίζουν ουσιαστικά
δύο συγκεκριµένα νοµοθετήµατα:
Α) Ο νόµος 2731/1999 (ΦΕΚ Α’138), του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει του οποίου προωθούνται, συντονίζονται και εποπτεύονται µέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου, οι δράσεις των Μ.Κ.Ο.
στο εξωτερικό.
Β) Ο νόµος 2646/1998 (ΦΕΚ Α’236), του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του οποίου συστάθηκε το
Ανεξάρτητο Τµήµα Ανάπτυξης Εθελοντισµού µε αντίστοιχες αρµοδιότητες για τις Μ.Κ.Ο. που αφορούν τον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη των δυο αυτών νοµοθετηµάτων
αναφορικά µε τις Μ.Κ.Ο., είναι χαρακτηριστικό ότι η Δηµόσια Διοίκηση τις αντιµετωπίζει µε διαφορετικό τρόπο και ανάλογα µε
τις κατά κλάδο αρµοδιότητες των υπηρεσιών της. Ενώ η συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας µε τις Μ.Κ.Ο. στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά και
συγκεκριµένες προβλεπόµενες διαδικασίες.
Επιπλέον, σε περισσότερα από 52 νοµοθετήµατα, διαφόρων
Υπουργείων, παρατηρείται απλή αναφορά στις Μ.Κ.Ο. και µόνο
σε επίπεδο συνεργασίας των υπηρεσιών τους µε αυτές για συγκεκριµένα θέµατα των αρµοδιοτήτων τους.
2. Μητρώα Μ.Κ.Ο. στα Υπουργεία
Παρατηρείται ανοµοιογένεια στους δηµόσιους φορείς και τα
Υπουργεία ως προς τη συγκέντρωση στοιχείων για τις Μ.Κ.Ο.
Είναι ενδεικτικό ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή, δυο Υπουργεία (Εξωτερικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) τηρούν ένα είδος Μητρώου Μ.Κ.Ο.
µε τις οποίες κατά καιρούς συνεργάζονται και χρηµατοδοτούν,
και ένα µόνο Υπουργείο (Προστασίας του Πολίτη) τηρεί ένα
είδος µητρώου εθελοντικών οργανώσεων (µε την µορφή Σωµατείων, αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, νοµικών προσώπων
Δήµων και οµάδων εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Ο.Τ.Α.).
Πέραν τούτου, επισηµαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των Υπουργείων τηρεί απλούς καταλόγους εγγεγραµµένων
Μ.Κ.Ο., οι οποίοι όµως, παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα είτε
γιατί είναι ελλιπείς, είτε γιατί συχνά περιλαµβάνουν διαφορετικές
και τελείως ανοµοιογενείς µεταξύ τους οργανώσεις.
3. Χρηµατοδότηση – Έλεγχος – Εποπτεία
Στην Ελλάδα, µοναδικό γνώµονα για τη διαδικασία επιλογής
και χρηµατοδότησης µιας Μ.Κ.Ο., αλλά και εποπτείας και παρακολούθησης του έργου της, αποτελούν οι δύο προαναφερθέντες
νόµοι των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πέραν τούτων, παρατηρείται ένα έλλειµµα θεσµοθετηµένων
αυστηρών και δεσµευτικών κριτηρίων και προϋποθέσεων όπως
και συγκεκριµένων ηθµών διαφάνειας για τις χρηµατοδοτήσεις
και τις χορηγίες από κρατικούς φορείς στις Μ.Κ.Ο.
Απόρροια του φαινοµένου αυτού – όπως αναδεικνύεται από
τα στοιχεία που απεστάλησαν στην Επιτροπή από τα Υπουργεία
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– είναι η επιχορήγηση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο. χωρίς να είναι σαφές
µε ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια λαµβάνονται οι σχετικές
αποφάσεις χρηµατοδότησης, µε ποιο µηχανισµό ελέγχεται το
είδος της χρηµατοδότησης και ο τρόπος διαχείρισης των διατιθέµενων σε αυτές κονδυλίων.
Κατά συνέπεια, πολλές φορές και εξαιτίας της αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού της έννοιας και της υπόστασης µιας
Μ.Κ.Ο., τα Υπουργεία έχουν διαθέσει µεγάλα χρηµατικά ποσά
εκτός από τους αυτοπροσδιοριζόµενους ως Μ.Κ.Ο. φορείς και
σε ποικίλους άλλους (π.χ. σωµατεία, συλλόγους, ιδρύµατα).
Ενδεικτικό του ύψους των χρηµατοδοτήσεων που έχουν κατά
καιρούς διατεθεί αποτελεί το γεγονός ότι µε βάση τα καταγεγραµµένα και έως σήµερα απεσταλµένα στοιχεία των Υπουργείων για τις επιχορηγούµενες Μ.Κ.Ο., το ποσό που έχει διατεθεί
ξεπερνά τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το ποσό στην πραγµατικότητα είναι κατά
πολύ µεγαλύτερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός το υλικό που
απεστάλη είναι εξαιρετικά ανοµοιογενές και αποσπασµατικό
(διαφορετικές χρονικές περίοδοι, διαφορετικές δράσεις κ.λπ.),
αφετέρου δε ορισµένα Υπουργεία θεωρώντας ότι οι φορείς που
έχουν χρηµατοδοτήσει δεν συνιστούν Μ.Κ.Ο., δεν τις συµπεριέλαβαν στα απεσταλµένα έγγραφά τους.
ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
κατέστη σαφές ότι πράγµατι υπάρχουν Μ.Κ.Ο. που παράγουν
ουσιαστικό έργο, στηρίζουν έµπρακτα διάφορες πρωτοβουλίες
πολιτών, σε πολλές δε περιπτώσεις καλύπτουν επαρκώς τοµείς
στους οποίους το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
Κύρια επιδίωξή µας θα πρέπει να είναι ο διαχωρισµός της
«ήρας από το στάρι» στον τοµέα των Μ.Κ.Ο., και συνακόλουθα η
διασφάλιση και προστασία του δηµόσιου χρήµατος.
Στόχος της Επιτροπής είναι η καταγραφή προτάσεων για τη
διαµόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Μ.Κ.Ο.,
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία για τις ενέργειες και τη χρηµατοδότησή τους και να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους ιδίως στις περιπτώσεις που αντλούν κρατικούς
πόρους.
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προτείνονται τα εξής:
Α) Διαµόρφωση σαφούς και ενιαίου νοµοθετικού καθεστώτος
Το φαινόµενο της ανυπαρξίας ενός ενιαίου νοµικού πλαισίου
που να καλύπτει τόσο όλα τα Υπουργεία όσο και όλες τις Μ.Κ.Ο.
που συνεργάζονται µε αυτά, οδηγεί σε πρακτικές πελατειακών
σχέσεων ή έστω ανεξέλεγκτων υποκειµενικών αποφάσεων. Και
αυτό όσον αφορά την επιλογή των Μ.Κ.Ο. Γιατί όσον αφορά τις
διαδικασίες χρηµατοδότησης – ελέγχου προφανώς µπορεί να
οδηγήσει – έστω µόνο σε µειοψηφικό ποσοστό – σε φαινόµενα
πλήρους αδιαφάνειας, κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος και
διαφθοράς.
Οι ξεχωριστές νοµοθετικές πρωτοβουλίες ανά Υπουργείο αντί
να επιλύουν το πρόβληµα, το εντείνουν.
Προτείνεται ο συντονισµός των Υπουργείων ώστε να κατατεθεί ένα σχέδιο νόµου που να αφορά όλες τις Μ.Κ.Ο. Παρά τις
όποιες διαφορές τους στη διάθρωση ή τη δράση τους, τα κριτήρια διαφάνειας ελέγχου και χρηµατοδότησης θα πρέπει να είναι
ενιαία.
Β) Διαµόρφωση Μητρώου Μ.Κ.Ο.
Προτείνεται η διαµόρφωση ενός τοπικού, περιφερειακού και
εθνικού µητρώου για τις Μ.Κ.Ο. µε ταυτόχρονο προσδιορισµό
των κριτηρίων πιστοποίησης και επάρκειάς τους.
Προτείνεται επίσης, η καθιέρωση κριτηρίων / χαρακτηριστικών
Μ.Κ.Ο. για την εγγραφή στο Μητρώο, όπως για παράδειγµα:
• η θεσµική οντότητα, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή
• η αυτονοµία
• ο εθελοντικός χαρακτήρας
• ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας
• η ίδια συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των δράσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

• η δραστηριοποίηση σε χώρο που δεν καλύπτει επαρκώς ή
εντελώς το κράτος
Προτείνεται επιπλέον η κατηγοριοποίηση των εγγεγραµµένων
στο εθνικό µητρώο Μ.Κ.Ο. σε επιµέρους υποσύνολα (εξειδικευµένες ενότητες) ανάλογα µε π.χ. :
• το σκοπό και τη δραστηριότητά τους
• την κλίµακα δραστηριοποίησής τους (τοπική, περιφερειακή,
εθνική ή διεθνής)
• την επάρκειά τους µέσω αποδεδειγµένης εµπειρίας και τεχνογνωσίας
• την επάρκεια των δοµών και του εξοπλισµού τους
• τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• την κοινωνική τους προσφορά µε εκτίµηση της ανταπόκρισης των δράσεων που υλοποιούν, από τους ωφελούµενους και
την κοινωνία
Σηµειώνεται δε, ότι η όποια απόπειρα διαµόρφωσης ενός ενιαίου εθνικού µητρώου Μ.Κ.Ο. θα παραµείνει επί της ουσίας ανεφάρµοστη εάν δεν προβλεφθεί ένα σαφές και δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. Ενώ κινδυνεύει να καταστεί
κενό γράµµα, εφόσον δεν συστηµατοποιηθεί ένας ορθός µηχανισµός εµπλουτισµού και επικαιροποίησής του.
Γ) Διαδικασίες χρηµατοδότησης και τρόπος ελέγχου Μ.Κ.Ο.
Με βάση τις προαναφερόµενες διαπιστώσεις και τον µέχρι σήµερα τρόπο λειτουργίας των Μ.Κ.Ο. τόσο στην Ελλάδα, όσο και
σε διεθνές επίπεδο, καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη εξασφάλισης
της διαφάνειας στη λειτουργία των Μ.Κ.Ο., ιδιαίτερα δε σε ό,τι
αφορά στις πηγές χρηµατοδότησης και στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων τους.
Προτείνεται η θέσπιση µετρήσιµων αντικειµενικών κριτηρίων
χρηµατοδότησης ανάλογα και µε τη σχεδιαζόµενη δράση, η καθιέρωση υποχρεωτικής δηµοσίευσης οικονοµικών στοιχείων των
Μ.Κ.Ο. καθώς και απολογισµού του έργου τους αλλά και η καθιέρωση ποιοτικής εποπτείας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των υλοποιούµενων προγραµµάτων.
Δ) Φορέας ελέγχου – εποπτείας Μ.Κ.Ο.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων καταγράφηκε πλήθος
προτάσεων – τόσο από τα µέλη της Επιτροπής, όσο και από τους
κληθέντες εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών – ως προς
τη µορφή του φορέα που θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία
και τον έλεγχο των Μ.Κ.Ο.
Μεταξύ άλλων προτάθηκε η σύσταση Ανεξάρτητου φορέα,
υπαγόµενου σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, Ανεξάρτητης Αρχής,
υπαγόµενης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, Εθνικής Επιτροπής
παρά τω Πρωθυπουργώ, υπαγόµενης σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο, ή ακόµη και Γενικής Γραµµατείας.
Προτείνεται η δηµιουργία µιας Εθνικής Επιτροπής, ενός συλλογικού δηλαδή, οργάνου, παρά τω Πρωθυπουργώ, δια της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, ως η πλέον
ενδεδειγµένη λύση, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια
και η λογοδοσία στις σχέσεις µεταξύ κράτους και Μ.Κ.Ο. αλλά
και να καλλιεργηθούν εύφορες συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης.
Προτείνεται, πιο συγκεκριµένα, η σύσταση µιας Εθνικής Επιτροπής «οριζοντίου» αντικειµένου για τις Μ.Κ.Ο., µε οριοθέτηση
αρµοδιοτήτων σε σχέση µε τα επιµέρους Υπουργεία.
Η Εθνική Επιτροπή προτείνεται να στελεχωθεί κατ’ αρχήν από
φυσικά πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους της Κοινωνίας των
Πολιτών. Μετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος, στη διάρκεια του οποίου θα έχει επέλθει η αναγκαία ωριµότητα του θεσµού, τα µέλη της Επιτροπής προτείνεται να
προέρχονται από τις δραστηριοποιούµενες Μ.Κ.Ο., καθώς και
από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες του χώρου.
Ως κύριες αρµοδιότητες και πρώτες προτεραιότητες της Εθνικής Επιτροπής προκρίνονται:
α) η διαµόρφωση και επικαιροποίηση ενός ενιαίου εθνικού και
δεσµευτικού µητρώου Μ.Κ.Ο. και
β) η δηµιουργία ενός ευέλικτου τακτικού µηχανισµού ελέγχου
των οικονοµικών στοιχείων των Μ.Κ.Ο. όταν αυτές επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους.
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4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Την Επιτροπή απασχόλησε σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις το
θέµα της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης, µε σκοπό την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
απονοµή της.
Για πρώτη φορά και µε τη δικαιοδοσία που παρέχει στην Επιτροπή ο πρόσφατα τροποποιηθείς Κανονισµός της Βουλής, τα
µέλη της Επιτροπής ενηµερώθηκαν από την ηγεσία του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Γενικό Επίτροπο των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Είναι κοινή παραδοχή ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν µπορεί
να επιτελέσει µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο τις λειτουργίες της.
Τα προβλήµατα της απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα µας, δεν
έχουν κατά κανόνα θεσµικό αλλά οργανωτικό και λειτουργικό
υπόβαθρο. Η βραδύτητα στην απονοµή της, συνιστά σήµερα τον
πιο ύπουλο υπονοµευτή του κύρους και της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και ενισχύει και καλλιεργεί ανασφάλεια δικαίου στους
πολίτες.
Η υπέρµετρη καθυστέρηση στον προσδιορισµό και την εκδίκαση των υποθέσεων όλων των κατηγοριών οφείλεται σε χρόνιες
δυσλειτουργίες και συγκυριακά προβλήµατα που συνοψίζονται
στα εξής:
(1) Πληθωρισµός υποθέσεων.
Ο αριθµός των εισαγόµενων υποθέσεων είναι τεράστιος. Είναι
χαρακτηριστικό ότι µόνο στο Συµβούλιο της Επικρατείας εισάγονται κάθε χρόνο πάνω από 8.000 νέες υποθέσεις, ενώ εκκρεµούν ήδη από προηγούµενα χρόνια 32.000 υποθέσεις.
Το πρόβληµα καθίσταται ακόµη σοβαρότερο αν αναλογιστεί
κανείς ότι διεκπεραιώνονται κατ’ έτος περίπου 6.000 υποθέσεις.
Με τα σηµερινά δεδοµένα προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι παλαιές εκκρεµούσες υποθέσεις και χωρίς να εισαχθούν νέες απαιτούνται περίπου 5,5 χρόνια.
(2) Ένδικα µέσα
Η αλόγιστη άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων
από τους ιδιώτες διαδίκους, αλλά και από το ίδιο το δηµόσιο ως
διάδικο, έχουν οδηγήσει όχι µόνο στον πολλαπλασιασµό τους τα
τελευταία χρόνια αλλά και στη συνεχή αύξησή τους από έτος σε
έτος. Τα µεγάλα δε χρονικά διαστήµατα µεταξύ της κατάθεσης
του ένδικου βοηθήµατος και της οριζόµενης δικασίµου επιτείνουν το πρόβληµα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων.
(3) Κόστος πρόσβασης
Το κόστος πρόσβασης στην ελληνική δικαιοσύνη είναι χαµηλό
σε σχέση µε τα δεδοµένα άλλων δυτικών χωρών. Αυτό όµως το
συγκριτικό πλεονέκτηµα σε µεγάλο βαθµό εξουδετερώνεται από
τη µεγάλη καθυστέρηση και τη συχνή χρήση ενδίκων µέσων.
(4) Υπερβολική καταφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη
Η έλλειψη ρυθµίσεων (π.χ. οικονοµικών κυρώσεων) που θα
αποθάρρυναν την αθρόα καταφυγή στη δικαιοσύνη, ή την
άσκηση κάθε ένδικου βοηθήµατος ή µέσου µε ασήµαντο αντικείµενο και χωρίς ουσιαστικό λόγο.
(5) Νοµοθεσία
Το δυσλειτουργικό δικαιϊκό µας σύστηµα, η δαιδαλώδης πολυνοµία, η πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας, η υπερβολική τυπικότητα και η υπερβάλλουσα ποινικοποίηση – µε τους λεγόµενους ειδικούς ποινικούς νόµους – κυρίως διοικητικής φύσης συµπεριφορών είναι στοιχεία που παράγουν νέες υποθέσεις και ουσιαστικά διαµορφώνουν εν τοις πράγµασι µία πραγµατική
«µηχανή παραγωγής» διαφορών.
(6) Δυσλειτουργίες της διοίκησης
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• Δυσχέρειες στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών
• Διοικητικές παρατυπίες
• Παράλειψη ή καθυστέρηση ανταπόκρισης στα αιτήµατα των
πολιτών
• Αδικαιολόγητη ή µη έγκαιρη αποστολή του σχετικού δικαστικού φακέλου από τη Διοίκηση
(7) Οργάνωση Δικαστικής Εξουσίας
Η οργάνωση της δικαστικής εξουσίας, µε κύρια χαρακτηριστικά τις µεγάλες ελλείψεις σε υποδοµές, σε ανθρώπινο δυναµικό (δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και δικαστικοί
υπάλληλοι), σε τεχνολογικό εξοπλισµό αλλά και στη γεωγραφική
κατανοµή των δικαστηρίων της χώρας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει προχωρήσει σε µία σειρά νοµοθετικών παρεµβάσεων σχετικά µε την αναθεώρηση της πολιτικής, ποινικής και
διοικητικής δικονοµίας.
Με τις παρεµβάσεις αυτές ο νοµοθέτης «φιλοδοξεί» να εξαλείψει τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται και να διασφαλίσει την ταχύτερη, ορθότερη, απλούστερη και
ουσιαστικότερη απονοµή της δικαιοσύνης.
Όπως διαπιστώθηκε και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής
µας, οι νόµοι που έχουν θεσπιστεί συνιστούν µια ευρεία εκτεταµένη παρέµβαση στο δικονοµικό πλαίσιο, εισάγουν ορισµένες δικονοµικά ρηξικέλευθες ρυθµίσεις, που καταρχήν αξιολογούνται
θετικά. Είναι απαραίτητη ωστόσο, η παρέλευση ενός εύλογου
χρονικού διαστήµατος προκειµένου να διαπιστωθεί αν επαληθεύουν τις προθέσεις και τις στοχεύσεις του νοµοθέτη.
Επισηµάνθηκε δε ότι προς την κατεύθυνση είναι σκόπιµο να
ληφθούν επιπλέον µέτρα:
(1) Ως προς την ταχύτητα και διαφάνεια στην απονοµή της
δικαιοσύνης.
• Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας ώστε να αρθεί η πολυνοµία
στην ελληνική έννοµη τάξη
• Η περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών
• Η απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών
(2) Ως προς την οργάνωση της Δικαστικής εξουσίας, προτεραιότητα έχουν:
• Η διαµόρφωση µιας νέας χωροταξικής κατανοµής όλων των
δικαστηρίων της χώρας, µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες.
• Η εκπαίδευση και επιµόρφωση δικαστών και δικαστικών
υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες.
• Η προώθηση της πλήρους ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών απονοµής δικαιοσύνης και δηµιουργίας δικτύου διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών, που αφορούν στη δικαιοσύνη σε όλη
τη χώρα.
• Η βελτίωση των υποδοµών και η συµπλήρωση των οργανικών θέσεων δικαστών και υπαλλήλων.
5. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ
(1) Στις 7/7/2011 ο Πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, όπου επεσήµανε πως είναι απαραίτητη
η συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάµεων, όχι µόνο όσον
αφορά την αυτονόητη καταδίκη των φαινοµένων βίας αλλά και
για την υποβολή προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέµησή τους.
(2) Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ανέθεσε το ζήτηµα
αυτό στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
(3) Η Επιτροπή πραγµατοποίησε τέσσερεις (4) Συνεδριάσεις
µε θέµα το διάλογο των πολιτικών δυνάµεων του Κοινοβουλίου,
σχετικά µε τα φαινόµενα βίας που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους µήνες.
(4) Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, συνολικής διάρκειας
µεγαλύτερης των δεκαέξι (16) ωρών, τοποθετήθηκαν αναλυτικά
όλα τα µέλη της Επιτροπής και εκλήθησαν για να συµβάλουν µε
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ιδέες, απόψεις και προτάσεις οι αρµόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, καθώς και Πρόεδροι πολιτικών και κοινωνικών φορέων,
εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Αστυνοµίας.
(5) Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων έγινε προσπάθεια να
προσεγγιστούν τα αίτια που καλλιεργούν την συνεχώς κλιµακούµενη βία, οι διαστάσεις του κοινωνικού αυτού φαινοµένου, αλλά
και οι τρόποι µε τους οποίους θα ήταν δυνατό να αντιµετωπιστεί
στη ρίζα του.
(6) Στο επίκεντρο του διαλόγου, τόσο από τα µέλη της Επιτροπής όσο και από τους προσκεκληµένους, τέθηκε ευρύτερα το ζήτηµα της βίας και οι προεκτάσεις του σε κάθε κοινωνική
δραστηριότητα. Ειδικότερα δε υπήρξαν τοποθετήσεις για το νεοεµφανισθέν φαινόµενο της άσκησης βίας κατά των εκπροσώπων της πολιτικής ζωής της χώρας.
(7) Κοινό τόπο των τοποθετήσεων αποτέλεσε η άποψη ότι η
βία πρέπει να αντιµετωπιστεί ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά,
µε καθαρό και ειλικρινή διάλογο και πράξεις ευθύνης από τα όργανα της Πολιτείας, µε σκοπό να διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη
λειτουργία της δηµοκρατίας, η ελευθερία του δηµόσιου λόγου
και κυρίως η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών.
(8) Η Επιτροπή, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2/8/2011, την
αποστολή των πρακτικών των Συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα
για τη βία στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κοµµάτων, στοχεύοντας στην αλληλοενηµέρωσή τους αλλά και στην αποκρυστάλλωση προτάσεων σχετικά µε τα φαινόµενα βίας.
(9) Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι τα Πρακτικά αυτά µπορούν
να αποτελέσουν ολοκληρωµένο υλικό καταγραφής θέσεων και
να αξιοποιηθούν σε τυχόν συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής.
6. ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
(1) Οι τηλεφωνικές υποκλοπές που διαπιστώθηκαν στη χώρα
µας από τον Αύγουστο του 2004 µέχρι τον Μάρτιο του 2005 συνιστούν έγκληµα σε βάρος της εθνικής ασφάλειας, καταπάτησης
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προστασίας του απορρήτου των
επικοινωνιών.
Η υπόθεση είχε απασχολήσει, στο πρόσφατο παρελθόν, την
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, η οποία διενήργησε δεκατρείς
(13) συνεδριάσεις, χωρίς όµως, να οδηγηθεί σε ασφαλή συµπεράσµατα για το ποιος ήταν ο σκοπός των υποκλοπών και από
ποιους διεπράχθη το έγκληµα.
Μάλιστα στη συνεδρίαση του Ιουλίου του 2006, η Επιτροπή
διέκοψε τις εργασίες της, µε απόφαση της τότε πλειοψηφίας, µε
την αιτιολογία ότι «αντικειµενικά δεν υφίστανται περιθώρια περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας» και για τον λόγο αυτό το «πόρισµά της πρέπει
να το διαβιβάσει προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές, προκειµένου (µε βάση τα συµπεράσµατά της) να εντοπίσει τους υπαίτιους
και δράστες των εν λόγω εγκληµατικών ενεργειών και τις ποινικές ευθύνες όσων έχουν εµπλοκή στην όλη υπόθεση των υποκλοπών.
Η εµπλοκή, ενδεχοµένως, και άλλων τρίτων προσώπων, είτε
από τη χώρα µας είτε και άλλων χωρών, αποτελεί γεγονός που
δεν µπορεί να αποκλεισθεί».
(2) Στα πλαίσια όµως της Δικαιοσύνης, η ποινική υπόθεση,
µετά από µια προανακριτική και ανακριτική διαδικασία δύο και
πλέον ετών, µε διάταξη του τότε Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,
τέθηκε «στο αρχείο αγνώστων δραστών», µε την αιτιολογία ότι
«δεν προέκυψαν ενδείξεις κατά συγκεκριµένων προσώπων».
(3) Η Επιτροπή στη συνεδρίαση της 9/2/2010, οµόφωνα αποφάσισε, για λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµοσίου συµφέροντος, να ερευνήσει σε βάθος την όλη υπόθεση, µε στόχο την
περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου των υποκλοπών. Για το λόγο
αυτό, ζητήθηκε από τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών να χορηγήσει στην Επιτροπή αντίγραφα όλων των εγγράφων της ποινικής δικογραφίας και από την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο
φάκελο «Υποκλοπές 2004 – 2005».
(4) Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, ζητήθηκε από τον
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νιών (Α.Δ.Α.Ε.), αρχή αρµόδια κατά το Σύνταγµα και τον νόµο για
υποθέσεις υποκλοπών, να ορίσει εµπειρογνώµονες, προκειµένου
να µελετήσουν και να αξιολογήσουν τα στοιχεία και τα έγγραφα
που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσµών από την Ελληνική Δικαιοσύνη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
(5) Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), ανταποκρινόµενος στο αίτηµα της Επιτροπής, όρισε τριµελή Οµάδα Εµπειρογνωµόνων, η οποία και
υπέβαλε προς την Επιτροπή την Έκθεσή της στις 29/3/2010.
(6) Στη συνέχεια, η Επιτροπή, µετά τη συλλογή όλων των σχετικών στοιχείων, και µε την παρουσία των εκπροσώπων της
Α.Δ.Α.Ε., κατά τις συνεδριάσεις της στις 1/6/2010 και 8/6/2010,
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α) να παραπέµψει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών
στην Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς δεν είναι αρµόδια κατά νόµο
να προχωρήσει στην έρευνα αναζήτησης των ποινικών ευθυνών,
Β) να υποβάλλει αίτηµα προς την Ελληνική Δικαιοσύνη, συνοδευόµενο από όλα τα νέα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της,
και εφόσον το έκρινε σκόπιµο και αναγκαίο για ανάσυρση του
σχετικού φακέλου που είχε τεθεί στο αρχείο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 245 παρ. 5 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, καθώς και συνέχιση της κύριας ανάκρισης, µε σκοπό
την ενδελεχή έρευνα της συγκεκριµένης υπόθεσης, λόγω του γεγονότος ότι και στα δύο ανακριτικά στάδια – της προκαταρκτικής
και της τακτικής ανάκρισης – παρατηρήθηκαν παραλείψεις, που
δεν επέτρεψαν την αποτελεσµατική προσέγγιση του στόχου.
(7) Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατόπιν αυτού διέταξε εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, η οποία ανετέθη στον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών µε σκοπό τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες που θα προέκυπταν από
την εκ νέου εξέταση του φακέλου.
(8) Η Επιτροπή, µε βάση τα νέα στοιχεία και δεδοµένα της εισαγγελικής έρευνας, αποφάσισε οµόφωνα στη συνεδρίαση της
30/8/2011 και στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών της αρµοδιοτήτων, για λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµοσίου συµφέροντος,
να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έρευνας του θέµατος των
τηλεφωνικών υποκλοπών της περιόδου 2004 – 2005.
Για το λόγο αυτό, αιτήθηκε, µε την από 6/9/2011 επιστολή του
Προέδρου της προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τη χορήγηση αντιγράφου του Πορίσµατος που εξήχθη από τον Εισαγγελέα Εφετών, άλλως την πλήρη ενηµέρωσή της µε κάθε
πρόσφορο µέσο. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως µας
ενηµέρωσε µε την από 14/9/2011 επιστολή του, διαβίβασε την
επιστολή µας στην 3η Ειδική Ανακρίτρια Αθηνών και αναµένουµε
τις ενέργειές της.
IV. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2011, η εισήγηση
του Προέδρου της Επιτροπής έγινε δεκτή, κατά πλειοψηφία, και
αποτελεί την Έκθεση της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται προς
την Ολοµέλεια της Βουλής.
Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική µορφή σε όλους τους Βουλευτές του
Ελληνικού Κοινοβουλίου ενόψει της συζητήσεως της Εκθέσεως
της Επιτροπής στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ

Η Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. Εισαγωγή
Στο σύγχρονο, διεθνές, πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον
δηµιουργούνται σύνθετα προβλήµατα, των οποίων η επίλυση και
η αντιµετώπιση απαιτεί και προϋποθέτει την ολόπλευρη και ενεργητική συµµετοχή του πολίτη. Προϋποθέτει µία ενεργή Κοινωνία
των Πολιτών.
Όπου όλες οι δηµιουργικές δυνάµεις αναπτύσσονται, συνεργάζονται, στηρίζουν και στηρίζονται. Όπου το συλλογικό όραµα
υπηρετείται µε αυτοσυνειδησία, µε κοινωνικούς δεσµούς και µηχανισµούς αυτορρύθµισης. Όπου η ελευθερία και η δηµοκρατία
τελικά, διαχέονται µέσα στην κοινωνία και µέσω της κοινωνίας.
Σε δηµιουργική σχέση µε το Κράτος που ενισχύει και στηρίζει µε
πρωτοβουλίες, µε δράσεις, µε πράξεις.
Σε αυτή την Κοινωνία των Πολιτών, µε Συλλογικότητα, µε Αυτονοµία, µε Κοινωνική Ευθύνη, µε Αποκέντρωση, µε Εθελοντισµό, µε Συµµετοχή, λειτουργούν ή πρέπει να λειτουργούν οι
οριζόµενες ως «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».
2. Ιστορική Αναδροµή
Θεωρείται ότι οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα και αποσκοπούσαν, στην κατάργηση του
δουλεµπορίου και της δουλείας (1788, οι «Quakers» στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, 1787, η «Sierra Leone Company» στο Λονδίνο, 1788 η «Société des Amis des Noirs» στο Παρίσι). Το 1881,
ιδρύθηκε το Διεθνές Συµβούλιο Γυναικών και η Διεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση.
Ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα παρατηρείται µία προσπάθεια προσδιορισµού του χαρακτήρα των δοµών αυτών. Σύµφωνα
µε το Γαλλικό Συµβούλιο της Επικρατείας, πρόκειται για «οντότητες του ιδιωτικού δικαίου, που δεν υπόκεινται στη βούληση των
κυβερνήσεων».
Όταν το 1919, 132 διεθνείς Μ.Κ.Ο. αποφάσισαν να συνεργασθούν µεταξύ τους, το έπραξαν υπό την αιγίδα της Ένωσης Διεθνών Συνεταιρισµών. Η Κοινωνία των Εθνών αναφερόταν
επισήµως στους δεσµούς της µε «ιδιωτικές οργανώσεις», ενώ
πολλές από αυτές τις Μ.Κ.Ο. αυτοαποκαλούνταν διεθνή ινστιτούτα, διεθνείς ενώσεις ή απλά διεθνείς οργανισµοί.
Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέµου, οι Μ.Κ.Ο., ανέπτυξαν
δραστηριότητες, στην Κοινωνία των Εθνών και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το 1922, ιδρύεται η Διεθνής Οµοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ο
αριθµός των Μ.Κ.Ο. αυξάνεται, µε γεωµετρική πρόοδο.
Ως σηµαντικός σταθµός καταγράφεται και η συστηµατική συνεργασία του ΟΗΕ µε τις Μ.Κ.Ο., από τα πρώτα κιόλας χρόνια
της ίδρυσής του (το 1945). Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1947
λειτουργεί το Τµήµα Δηµόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ, µε αντικείµενο τη συνεργασία µε τις Μ.Κ.Ο. και στόχο τη διάχυση της
πληροφόρησης σχετικά µε τον Οργανισµό και το έργο του.
Μετά το 1970, παρατηρείται η δηµιουργία πλήθους νέων
Μ.Κ.Ο., ιδίως στην Λατινική Αµερική και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στην Ευρώπη ειδικότερα, η ίδρυση της Διάσκεψης
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία (ΔΑΣΕ) υπήρξε καταλυτική,
για την αναγνώριση της νοµιµότητας της δράσης των Μ.Κ.Ο..
Η Χάρτα 69 της Πράγας, που συντάχθηκε, µε πρωτοβουλία πολιτών και συνδέθηκε, µε την ίδρυση Μ.Κ.Ο., αποτέλεσε σηµαντικό βήµα, για την εµπέδωση των ατοµικών ελευθεριών.
Σε αντίθεση, στην Αφρική οι Μ.Κ.Ο. είναι, κατά κανόνα, οργανώσεις µε έδρα άλλες ηπείρους που δραστηριοποιούνται όµως,
στην Αφρική. Στην Ασία, µόλις πρόσφατα, άρχισαν να αναπτύσ-
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σονται και µάλιστα κάτω από πολύ δυσµενείς συνθήκες.
Σήµερα, εκτιµάται ότι ο αριθµός των διεθνών Μ.Κ.Ο. ανέρχεται
σε περίπου 40.000. Οι εθνικές Μ.Κ.Ο. είναι πολύ περισσότερες.
Εκτιµάται π.χ. ότι στη Ρωσία δραστηριοποιούνται περίπου
277.000 Μ.Κ.Ο. και στην Ινδία περισσότερες από 1,2 εκατοµµύρια Μ.Κ.Ο.
Τέλος, θα ήταν σκόπιµο να καταγραφεί µία προσπάθεια κατηγοριοποίησης των Μ.Κ.Ο. ανάλογα µε το χρόνο εµφάνισής τους.
Συνοπτικά, πρόκειται για: α) τις Μ.Κ.Ο. Α’ γενιάς, οι οποίες έδρασαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, β) τις Μ.Κ.Ο. Β’
γενιάς της δεκαετίας του 1990 και τέλος, γ) τις Μ.Κ.Ο. Γ’ γενιάς.
Πιο συγκεκριµένα, η Α’ γενιά, είχε έντονο το στοιχείο του
«αντί». Οι Μ.Κ.Ο. λειτουργούσαν πέρα από τα κόµµατα και τα
κράτη και προέβαλαν έντονα ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών,
από τις κρατούσες, απόψεων.
Η Β’ γενιά, εµφανίστηκε τη δεκαετία του ’90. Στα χρόνια αυτά
οι Μ.Κ.Ο. ωρίµασαν, πολλαπλασιάστηκαν, δικτυώθηκαν διεθνώς,
απέκτησαν πολιτική ισχύ. Άρχισαν να προβάλλουν τις απόψεις
τους, να ασκούν κριτική στο «δηµόσιο χώρο» και να προωθούν
νέα αιτήµατα (ποιότητα ζωής, καθηµερινότητα, προστασία του
περιβάλλοντος, ανθρωπισµός, συµµετοχή στα κοινά). Το χαρακτηριστικό των οργανώσεων Β’ γενιάς, ήταν το προσπέρασµα
του «αντί». Τη θέση του πήρε η «παράλληλη µε το κράτος και τα
κόµµατα ανάληψη δηµόσιας ευθύνης».
Η Γ’ γενιά των Μ.Κ.Ο., κάνει την εµφάνισή της τα τελευταία
χρόνια. Οι Μ.Κ.Ο. πλέον εντάσσουν νέα θέµατα που απασχολούν
την εποχή µας (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, ανθρώπινα δικαιώµατα κ.λπ..). Ταυτόχρονα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για
την επικοινωνία και την ενηµέρωση των µελών και των σκοπών
τους.
3. Ορισµός Μ.Κ.Ο.
Παρά τις όποιες προσπάθειες της κοινωνιολογικής θεωρίας,
της πολιτικής και νοµικής επιστήµης, η επιστηµονική κοινότητα
δεν έχει καταλήξει µέχρι σήµερα, σε ένα κοινά αποδεκτό σαφή
ορισµό των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», λόγω της πολυπλοκότητας των δράσεών τους και της πολυµορφίας των δοµών
τους.
Ο όρος στα ελληνικά, αποτελεί µετάφραση του αντίστοιχου
όρου στα αγγλικά «Νon Governmental Organization» (NGO).
Στην αγγλική γλώσσα όµως, ο όρος «government» είναι πιο
κοντά στην έννοια του «κράτους», παρά στην έννοια της «Κυβέρνησης». Για το λόγο αυτό, πολλοί µελετητές υποστηρίζουν σήµερα ότι θα ήταν ενδεχοµένως προτιµότερος ο όρος «Μη
Κρατικές Οργανώσεις». O όρος «Νon Governmental Organization» (NGO) έχει καταβολές στο διεθνές δίκαιο.
Πρωτοεµφανίζεται στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του
Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (1945), το οποίο προβλέπει
τη δυνατότητα αναγνώρισης «συµβουλευτικού καθεστώτος» σε
διεθνείς αλλά και εθνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις που ενεργοποιούνται στο πεδίο των δραστηριοτήτων του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου των Ηνωµένων Εθνών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και στον ορισµό της έννοιας της µη
κυβερνητικής οργάνωσης που επιχείρησε να δώσει το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών το κυρίαρχο
στοιχείο είναι η ιδιωτική νοµική φύση, δηλαδή ο µη-κρατικός χαρακτήρας των οργανώσεων αυτών.
Το άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών
θεωρείται σήµερα ξεπερασµένο, αφού υπάρχουν χιλιάδες διεθνείς και εθνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών,
χωρίς να διαθέτουν το συµβουλευτικό status του άρθρου 71.
Η Παγκόσµια Τράπεζα επιχείρησε επίσης, να προσδιορίσει την
έννοια των Μ.Κ.Ο. ως: «ιδιωτικές οργανώσεις που αναλαµβάνουν
δράση σχετικά µε την ανακούφιση όσων υποφέρουν, την προαγωγή των συµφερόντων των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή την
προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης».
Παρά τις όποιες απόπειρες, ο όρος «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» εξακολουθεί να µην αποτελεί µέχρι σήµερα νοµικό όρο,
καθώς δεν περιλαµβάνεται σε βασικά νοµικά κείµενα, ούτε απο-
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τελεί δυνατή νοµική µορφή. Πρόκειται για ένα περισσότερο γενικό και εν πολλοίς αδιευκρίνιστο όρο της θεωρίας. Η χρήση του
δε, επιλέγεται σε γενικές γραµµές ελεύθερα από τις ίδιες τις οργανώσεις προς αυτοχαρακτηρισµό τους ή από τρίτους.
Συνεπαγωγικά ωστόσο, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τις
Μ.Κ.Ο., ως ενώσεις (οµάδες ή κινήµατα), οι οποίες δεν έχουν
κερδοσκοπικό σκοπό και ιδρύονται, από ιδιώτες, που επιθυµούν
να δραστηριοποιηθούν, σε τοπικό, εθνικό, διεθνές ή διακρατικό
επίπεδο. Πρόκειται για νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που
ξεχωρίζουν από τη συµµετοχή, σε αυτές, µελών, που συµµερίζονται ίδιους προβληµατισµούς, σε µία βάση καθαρά εθελοντική,
χωρίς να έχουν σκοπό τον προσπορισµό κέρδους.
4. Κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο.
Οι Μ.Κ.Ο. συνιστούν ένα εξαιρετικά ανοµοιογενές πεδίο. Παρατηρούνται διαβαθµίσεις ανάλογα µε το µέγεθος και την ισχύ
τους, ενώ το εύρος των δράσεών τους καλύπτει σχεδόν όλους
τους τοµείς της καθηµερινότητάς µας. Κάθε Μ.Κ.Ο. δεν εξειδικεύεται απαραίτητα σε ένα τοµέα δραστηριοποίησης. Αντιθέτως,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η δράση κάθε Μ.Κ.Ο. είναι
πολυτοµεακή.
Ωστόσο, η ανάγκη να υπάρξει κατηγοριοποίηση και αξιοπιστία
στον τρόπο λειτουργίας των Μ.Κ.Ο. είναι σήµερα περισσότερο
αναγκαία από ποτέ. Ο όρος Μ.Κ.Ο. καλύπτει όλες τις µη κρατικές
και µη κερδοσκοπικές Οργανώσεις, όπως τις εθνικο-τοπικές,
αθλητικές, εκκλησιαστικές, επιστηµονικές, επαγγελµατικές, τις
πολυποίκιλες µορφές εθελοντικής προσφοράς, κ.λπ..
Έχει ιδιαίτερη σηµασία ότι από τη δεκαετία του 1990 αναδείχθηκαν παλαιότερα αλλά και νέα κινήµατα, όπως το οικολογικό,
το ειρηνιστικό, τα θέµατα ποιότητας ζωής, κοινωνικής αλληλεγγύης, αξιοποίησης τεχνολογιών επικοινωνίας, νέων µορφών συµµετοχής στα κοινά, κ.λπ. Ανάλογα µε το γεωγραφικό πεδίο
δράσης, τη νοµική τους µορφή, το είδος και τον αριθµό των
µελών τους καθώς και τον τοµέα δραστηριοποίησής τους (σκοπός ίδρυσης), οι Μ.Κ.Ο. µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
εξής:
5. Χαρακτηριστικά – Ρόλος Μ.Κ.Ο.
Ο τοµέας των Μ.Κ.Ο. έχει συχνά περιγραφεί ως άκρως ποικιλόµορφος και ετερογενής, καθώς απαρτίζεται από οργανισµούς
µε υπερβολικά διαφορετικούς στόχους, διάρθρωση και κίνητρα.
Όπως εύλογα επισήµαναν το 2000, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano Prondi και ο αντιπρόεδρος Neil Kinnock,
«δεν είναι εύκολο να βρεθεί κοινός καθορισµός του όρου Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Δεν µπορεί να βασιστεί σε νοµικό ορισµό
λόγω των µεγάλων αποκλίσεων που παρατηρούνται στους νόµους
που διέπουν τις δραστηριότητες των Μ.Κ.Ο., σύµφωνα µε τους
οποίους µία Μ.Κ.Ο. µπορεί να έχει, για παράδειγµα, το νοµικό καθεστώς φιλανθρωπικής οργάνωσης, µη κερδοσκοπικής ένωσης ή
ιδρύµατος».
Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του αλτρουισµού και του εθελοντισµού αποτελούν τη βάση και το πλαίσιο της δράσης των Μ.Κ.Ο.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πολλές Μ.Κ.Ο. συγκροτούνται και
λειτουργούν µε µάλλον επαγγελµατικά χαρακτηριστικά.
Συµπυκνώνοντας τα χαρακτηριστικά των Μ.Κ.Ο., όπως έχουν
κατά καιρούς διατυπωθεί καταλήγουµε σε ένα πρώτο πλαίσιο χαρακτηριστικών:
• Οι Μ.Κ.Ο. έχουν θεσµική οντότητα. Είναι οργανώσεις που
προσανατολίζονται στην παροχή υπηρεσιών ή αναπτυξιακής
βοήθειας, προς όφελος των µελών τους ή άλλων οµάδων του
πληθυσµού.
• Οι Μ.Κ.Ο. είναι οργανώσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θεσµικά ανεξάρτητες από το κράτος. Αναπτύσσονται δηλαδή, συµπληρωµατικά και ανεξάρτητα προς τις λειτουργίες του κράτους
και του ιδιωτικού τοµέα.
• Οι Μ.Κ.Ο. είναι αυτόνοµες και έχουν τον αποκλειστικό
έλεγχο των δράσεών τους.
• Οι Μ.Κ.Ο. έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Τα µέλη τους πιστεύουν σε συγκεκριµένες βασικές κοινωνικές αρχές και δοµούν
τις δραστηριότητές τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που υπηρετούν.
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• Οι Μ.Κ.Ο. είναι µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που δεν αποφέρουν οικονοµικά οφέλη στα στελέχη τους.
• Οι Μ.Κ.Ο. καλύπτουν ή διεκδικούν ένα χώρο τον οποίο το
κράτος δεν καλύπτει επαρκώς ή αποτελεί ένα εντελώς ανοικτό
πεδίο.
6. Οι Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα
Ενώ ο αριθµός και η δηµοσιότητα που απολαµβάνουν οι
Μ.Κ.Ο. σήµερα απέχει παρασάγγας σε σχέση µε τις περασµένες
δεκαετίες, το τοπίο στην Ελλάδα παραµένει αρκετά θολό. Καθώς
λίγες είναι αυτές που λειτουργούν µε πάγιες αρχές, προκαθορισµένες και συµβατές µε την έννοια της ανεξάρτητης οργάνωσης.
Ταυτόχρονα, είναι αισθητή: α) η απουσία ενός ξεκάθαρου θεσµικού πλαισίου, β) η αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης των
Μ.Κ.Ο., και γ) η ανεπάρκεια ενός συντονισµένου ελέγχου των
χρηµατοδοτήσεων των σχετικών δράσεών τους.
6.1 Απουσία σαφούς θεσµικού πλαισίου
Η λειτουργία των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα στηρίζεται στο συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12
του Συντάγµατος). Εξάλλου, ο συνταγµατικός νοµοθέτης θεωρεί
την προώθηση της συµµετοχής των πολιτών στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή ως συνταγµατική αξία αυτή καθ’
εαυτή. Ιδιαίτερη σηµασία δε, αποκτά εφόσον συµβάλλει στην
προστασία και πραγµατοποίηση θεµελιωδών δικαιωµάτων, µε
την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των
άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη (άρθρο
5 παρ. 1 του Συντάγµατος). Πραγµάτωση αυτής της συνταγµατικής επιταγής είναι η οικειοθελής αλλά και ακώλυτη από το κράτος δηµιουργία και λειτουργία ανεξάρτητων κοινωφελών µη
κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίοι επιπρόσθετα πρέπει να επιβοηθούνται από την πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό, στον Αστικό Κώδικα προβλέπεται η σύσταση
και λειτουργία Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που διαθέτουν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό τις εξής µορφές:
• Σωµατείο (ΑΚ άρθρα 78 - 107)
• Ίδρυµα και Κοινωφελές Ίδρυµα (ΑΚ άρθρα 108 - 121)
• Επιτροπή Εράνου (ΑΚ άρθρα 122 - 126)
• Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (AK άρθρα 741- 784)
• Ενώσεις προσώπων (ΑΚ άρθρο 107).
Συγκεκριµένα όµως, ο χαρακτήρας, η έννοια και ο τρόπος λειτουργίας και συµµετοχής των Μ.Κ.Ο. στο δηµόσιο βίο δεν έχουν
προσδιοριστεί µε σαφήνεια νοµικά ή διοικητικά. Διαµορφώνονται
ωστόσο στην πράξη.
Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται και ενισχύονται οι απόψεις περί
«θολού τοπίου» ως προς τη λειτουργία των Μ.Κ.Ο. στη χώρα µας
και περί απροσδιοριστίας και περιορισµένης διαφάνειας στην παρεµβατική τους συµµετοχή.
Οι προσπάθειες για την πλήρωση ωστόσο, αυτού του κενού
είναι συνεχείς. Η χώρα µας ήδη άλλωστε, από το 1999 αποτελεί
µέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) από το Υπουργείο Εξωτερικών
µε βάση το ν.2731/1999 (ΦΕΚ Α’ 138) που προωθεί, συντονίζει
και εποπτεύει τις δράσεις των Μ.Κ.Ο. στο εξωτερικό.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε βάση το ν. 2646/ 1998 (ΦΕΚ Α’ 236), συστάθηκε το Ανεξάρτητο
Τµήµα Ανάπτυξης Εθελοντισµού µε αντίστοιχες αρµοδιότητες
για τις Μ.Κ.Ο. που αφορούν τον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας.
Παρά την ύπαρξη των ελάχιστων νοµοθετηµάτων αναφορικά
µε τις Μ.Κ.Ο., είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµα και τα Υπουργεία
τα οποία έχουν προβεί σε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και
αναπτύσσουν στενές σχέσεις συνεργασίας µε Μ.Κ.Ο. (π.χ. Εξωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) τις αντιµετωπίζουν
µε διαφορετικό τρόπο και ανάλογα µε τις κατά κλάδο αρµοδιότητές τους. Η δε συνεργασία των συγκεκριµένων Υπουργείων µε
τις Μ.Κ.Ο. στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκεκριµένες προβλεπόµενες διαδικασίες.
Επισηµαίνεται δε, ότι υπάρχει αναφορά στις Μ.Κ.Ο. σε διάφορα νοµοθετήµατα σε επίπεδο συνεργασίας τους µε τις υπη-
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ρεσίες διαφόρων Υπουργείων για συγκεκριµένα θέµατα των αρµοδιοτήτων τους (ενδεικτικός κατάλογος επισυνάπτεται).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι υπάρχει κατακερµατισµός των υφιστάµενων ρυθµίσεων σχετικά µε τις Μ.Κ.Ο.
καθώς και ένα πλήθος ασυστηµατοποίητων νοµικών κανόνων
σχετικά µε αυτές.
Σηµειώνεται τέλος ότι το 2006, κατά την επικείµενη τότε συνταγµατική αναθεώρηση, 800 και πλέον Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο είχαν υποστηρίξει την εισαγωγή
στο Σύνταγµα µίας διάταξης µε την οποία θα διασφαλιζόταν ότι
το κράτος θα σέβεται τη δράση της Κοινωνίας των Πολιτών, θα
σέβεται και θα συνεργάζεται µε τις Μ.Κ.Ο. Πιο συγκεκριµένα,
επρόκειτο για τη διάταξη που θα προστίθετο στο άρθρο 16, παρ.
11: «Η ενίσχυση του εθελοντισµού και της κοινωνίας των πολιτών, που εκφράζονται ατοµικά ή οργανωµένα, αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του Κράτους». Η συγκεκριµένη διάταξη
δεν συγκέντρωσε ωστόσο τελικά τον απαιτούµενο αριθµό
ψήφων.
6.2 Αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης
Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα αποτελέσµατα σχετικά µε τον ακριβή αριθµό των ελληνικών Μ.Κ.Ο.
Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο αριθµός των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα κυµαίνεται µεταξύ 20.000
και 30.000.
Η αδυναµία πλήρους χαρτογράφησης του τοπίου και εξαγωγής στατιστικών πληροφοριών οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα
δεν τηρεί εθνικό κατάλογο για τις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια.
Ωστόσο, ορισµένα Υπουργεία και φορείς διαθέτουν µητρώα
εγγεγραµµένων Μ.Κ.Ο., τα οποία όµως παρουσιάζουν έντονα
προβλήµατα είτε γιατί είναι ελλιπή, είτε γιατί συχνά περιλαµβάνουν διαφορετικές και τελείως ανοµοιογενείς µεταξύ τους οργανώσεις. Τα µητρώα αυτά συνιστούν κατ’ ουσία περισσότερο
κατάλογο παρά µητρώο.
Για παράδειγµα, ειδικοί κατάλογοι ή µητρώα υπάρχουν στους
τοµείς υγείας, διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας κ.λπ. Συγκεκριµένα:
• Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει 528 οργανώσεις εγγεγραµµένες στο σχετικό Μητρώο της Υ.Δ.Α.Σ.
• Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρεί
Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Από το 2002
µέχρι σήµερα έχουν εγγραφεί 1.062 φορείς, από τους οποίους
έχουν πιστοποιηθεί µόνο 189. Εκκρεµεί δε από το 2006 η πιστοποίηση 336 φορέων.
• Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δε συνεργάζεται µε
Μ.Κ.Ο., παρά µόνο στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Στη Γραµµατεία αυτή τηρείται από το 2001 µητρώο εθελοντικών οργανώσεων, στο οποίο είναι ενταγµένες
οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό να αναλάβουν δράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχηµάτων. Στο µητρώο
αυτό, έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα 344 εθελοντικές οργανώσεις (µε την µορφή Σωµατείων, αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, νοµικών προσώπων Δήµων και οµάδων εθελοντών που
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Ο.Τ.Α.).
• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής διατηρεί κατάλογο (και όχι µητρώο) των οργανώσεων
που σχετίζονται µε τις δράσεις του.
• Το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων διατηρεί κατάλογο µε τις συνεργαζόµενες Μ.Κ.Ο. στα θέµατα αρµοδιοτήτων της. Αντίστοιχο
κατάλογο – υλοποιήθηκε από το Χαροκόπειο ΠανεπιστήµιοΤµήµα Γεωγραφίας το 2010 – διατηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης. Ο συγκεκριµένος
κατάλογος περιλαµβάνει Μ.Κ.Ο. που έχουν σχέση µε το µεταναστευτικό φαινόµενο και οι οποίες ανέρχονται σε 375. Από αυτές
οι 78 είναι άτυπες ενώσεις χωρίς καταστατικό.
• Τα Υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
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πρώην Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταγράφουν σε σχετικά τους έγγραφα προς την Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας ότι δεν διαθέτουν µητρώα ή σχετικούς καταλόγους Μ.Κ.Ο., ωστόσο, κατά καιρούς έχουν συνδεθεί µε Μ.Κ.Ο.
κυρίως στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
• Τα Υπουργεία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εθνικής Άµυνας και
πρώην Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σε σχετικά
έγγραφά τους προς την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, ενηµερώνουν ότι δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε Μ.Κ.Ο.
• Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
διαθέτει ειδικό µητρώο για Μ.Κ.Ο., παρά µόνο σχετικούς καταλόγους των οργανώσεων που σχετίζονται µε τις δράσεις του. Ιδιαίτερα η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή διατηρεί ένα είδος
µητρώου Ενώσεων Καταναλωτών που κατά καιρούς χρηµατοδοτεί.
• Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού διατηρεί, από τον
Μάιο του 2010, ένα είδος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, στο
οποίο έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται όλοι οι µη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα.
Επίσης, ορισµένες Ανεξάρτητες Αρχές (π.χ. Συνήγορος του
Πολίτη) διατηρούν καταλόγους µε τις συνεργαζόµενες Μ.Κ.Ο.
6.3 Ανεπάρκεια συντονισµένου ελέγχου των χρηµατοδοτήσεων
Η χρηµατοδότηση των Μ.Κ.Ο. από την αίτηση και την κατανοµή, έως τον έλεγχο διαφάνειας και απολογισµού έργου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα, αλλά ταυτόχρονα αµφιλεγόµενο ως προς τα υπάρχοντα θεσµικά πλαίσια και την εφαρµογή
τους.
Να σηµειώσουµε δε, πως το ζήτηµα των πηγών χρηµατοδότησης συνδέεται ευθέως µε το επίπεδο οργάνωσης των M.K.O., εφ’
όσον οι οργανώσεις µε ευρύτερη εµβέλεια και αποτελεσµατικότερη δοµή εξασφαλίζουν πόρους για τη λειτουργία τους και αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες υιοθετώντας σταδιακά µια
µορφή επαγγελµατισµού. Αντιθέτως οι οργανώσεις µε χαλαρή
σύνδεση και ασυνεχή λειτουργία αντιµετωπίζουν δυσεπίλυτα
προβλήµατα χρηµατοδότησης, που επιδρούν ανασχετικά στην
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα την αναπαραγωγή
ενός φαύλου κύκλου.
Πηγές Χρηµατοδότησης
Ως οι πιο συνηθισµένες πηγές εσόδων των Μ.Κ.Ο. είναι:
• Εισφορές µελών: Αποτελεί συνήθη πηγή χρηµατοδότησης.
• Χορηγίες: Από αρκετές M.Κ.O. γίνεται συστηµατική προσπάθεια εύρεσης χορηγών, είτε στο χώρο των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε στο χώρο των διεθνών και ελληνικών
ιδρυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται µια σταθερά αυξητική τάση στον αριθµό των οργανώσεων, που ένα τµήµα των εσόδων τους προέρχεται από χορηγίες. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι
πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν τη συνεργασία τους µε τις
Μ.Κ.Ο., στο πλαίσιο των προγραµµάτων τους για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη.
• Εισπράξεις από εκδηλώσεις: Μια άλλη πιθανή πηγή χρηµατοοικονοµικών εισροών για τις MKO είναι η οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων µε περιεχόµενο σχετικό µε τον τοµέα που
καθεµία δραστηριοποιείται. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι συνήθως
συναυλίες, εκθέσεις έντυπου και οπτικού υλικού, εκδροµές και
ξεναγήσεις κ.λπ.
• Εισφορές από την Ε.Ε.: Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες
η εταιρική σχέση µεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Μ.Κ.Ο. έχει επεκταθεί σε όλους τους τοµείς. Στο θέµα
της χρηµατοδότησης τα όργανα της Ε.Ε. παρέχουν ήδη σηµαντικά ποσά βασικής χρηµατοδότησης για τα τρέχοντα έξοδα πολλών Μ.Κ.Ο., κυρίως στους τοµείς των εξωτερικών σχέσεων για
την ανάπτυξη και τη συνεργασία, των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
των προγραµµάτων εκδηµοκρατισµού, και ιδιαίτερα της ανθρωπιστικής βοηθείας.
• Εισφορές από την Κεντρική Διοίκηση: Αυτές οι Μ.Κ.Ο.
χρηµατοδοτούνται κυρίως στο πλαίσιο συγκεκριµένων προγραµ-
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µάτων και καταγράφονται αρκετές Μ.Κ.Ο. που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού τους από κρατικούς πόρους.
Κατανοµή και αξιοποίηση πόρων
Ένα σηµαντικό θέµα που ανακύπτει στα πλαίσια της χρηµατοδότησης των Μ.Κ.Ο., κυρίως από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, είναι αυτό της διαφάνειας. Μάλιστα, το πρόβληµα της
διαφάνειας αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος
για τη δυσκολία διαχείρισης των κονδυλίων και την αναγκαιότητα
ύπαρξης αυστηρότερα καθορισµένων προϋποθέσεων χρηµατοδότησης.
Λόγω της απουσίας σαφούς και στενού νοµοθετικού πλαισίου
που να καθορίζει τόσο τη χρηµατοδότηση των Μ.Κ.Ο., όσο και
τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων που τους χορηγούνται,
ανακύπτουν δύο βασικές προβληµατικές:
Α) από την πλευρά των χρηµατοδοτών:
Πώς αποφασίζουν τα όργανα της πολιτείας ποιες Μ.Κ.Ο. θα
χρηµατοδοτηθούν; Με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια; Πώς
ελέγχεται το ύψος της χρηµατοδότησης και η διαχείριση των
σχετικών πόρων από τις Μ.Κ.Ο.;
Β) από την πλευρά των Μ.Κ.Ο.:
Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι Μ.Κ.Ο. τους κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους που τους χορηγούνται; Υπάρχει διαφάνεια
ως προς τη διαχείριση; Αποδίδουν απολογισµό;
Στην Ελλάδα, µοναδικό γνώµονα για τη διαδικασία επιλογής
και χρηµατοδότησης µιας Μ.Κ.Ο., αλλά και εποπτείας και παρακολούθησης του έργου της αποτελούν οι δύο προαναφερθέντες
νόµοι των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε αυτούς προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο αντίστοιχο Μητρώο του Υπουργείου
Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο:
• Κατάθεση καταστατικού
• Πρόβλεψη στο καταστατικό της Μ.Κ.Ο. περί του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της
• Μη εξάρτηση της δράσης της Μ.Κ.Ο. από δηµόσιο ή ιδιωτικό οργανισµό κερδοσκοπικού χαρακτήρα
β) Υποβολή αναλυτικής πρότασης για τους στόχους του προγράµµατος
γ) Ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής και εµπειρίας (τουλάχιστον
διετούς) της Μ.Κ.Ο. στις σχετικές δραστηριότητες
δ) Δυνατότητα πραγµατοποίησης του προγράµµατος
ε) Υποβολή (µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος):
• λεπτοµερούς έκθεσης περί της εκτελέσεως του προγράµµατος
• δικαιολογητικών για τις γενόµενες δαπάνες
• απολογιστικής έκθεσης για το σύνολο των δαπανών
Πέραν τούτων, παρατηρείται ένα έλλειµµα θεσµοθετηµένων
αυστηρών και δεσµευτικών κριτηρίων και προϋποθέσεων όπως
και συγκεκριµένων ηθµών διαφάνειας για τις χρηµατοδοτήσεις
και τις χορηγίες από κρατικούς φορείς στις Μ.Κ.Ο.
Απόρροια του φαινοµένου αυτού – όπως αναδεικνύεται από
τα στοιχεία που απεστάλησαν στην Επιτροπή από τα Υπουργεία
– είναι η επιχορήγηση εκατοντάδων Μ.Κ.Ο. χωρίς να είναι σαφές
µε ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια λαµβάνονται οι σχετικές
αποφάσεις χρηµατοδότησης, µε ποιο µηχανισµό ελέγχεται το
είδος της χρηµατοδότησης και ο τρόπος διαχείρισης των διατιθέµενων σε αυτές κονδυλίων.
Κατά συνέπεια, πολλές φορές και εξαιτίας της αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού της έννοιας και της υπόστασης µιας
Μ.Κ.Ο., τα Υπουργεία έχουν διαθέσει µεγάλα χρηµατικά ποσά
εκτός από τους αυτοπροσδιοριζόµενους ως Μ.Κ.Ο. φορείς και
σε ποικίλους άλλους (π.χ. σωµατεία, συλλόγους, ιδρύµατα).
Ενδεικτικό του ύψους των χρηµατοδοτήσεων που έχουν κατά
καιρούς διατεθεί αποτελεί το γεγονός ότι µε βάση τα καταγε-
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γραµµένα και έως σήµερα απεσταλµένα στοιχεία των Υπουργείων για τις επιχορηγούµενες Μ.Κ.Ο., το ποσό που έχει διατεθεί
ξεπερνά τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το ποσό στην πραγµατικότητα είναι κατά
πολύ µεγαλύτερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός το υλικό που
απεστάλη είναι εξαιρετικά ανοµοιογενές και αποσπασµατικό
(διαφορετικές χρονικές περίοδοι, διαφορετικές δράσεις κ.λπ.),
αφετέρου δε ορισµένα Υπουργεία θεωρώντας ότι οι φορείς που
έχουν χρηµατοδοτήσει δεν συνιστούν Μ.Κ.Ο., δεν τις συµπεριέλαβαν στα απεσταλµένα έγγραφά τους.
7. Οι Μ.Κ.Ο. στο διεθνές περιβάλλον
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
Περισσότερο από µισό αιώνα µετά την ίδρυση του Ο.Η.Ε. οι
διεθνείς Μ.Κ.Ο. (International NGOs) έχουν γίνει µια σηµαντική
τρίτη δύναµη στο διεθνές σύστηµα. Καθώς προωθούν νέες ιδέες
και ενεργοποιούν τη διεθνή κοινότητα για νέα προβλήµατα που
προκύπτουν καθηµερινά. Η συνεργατική σχέση τους µε τον ΟΗΕ
περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες, µεταξύ άλλων τη διάδοση πληροφοριών, την αύξηση συνειδητοποίησης, την αναπτυξιακή εκπαίδευση, την πολιτική υπεράσπισης, τα κοινά
λειτουργικά έργα και την παροχή τεχνικής πείρας.
Το ψήφισµα 1296/1968 της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ECOSOC) του ΟΗΕ θεωρείται ο «θεµελιώδης χάρτης»
των επίσηµων σχέσεων των Ηνωµένων Εθνών µε τις Μ.Κ.Ο. Καθόρισε τα κριτήρια και τα δικαιώµατα που συνδέθηκαν µε τη συµβουλευτική θέση των Μ.Κ.Ο. για σχεδόν σαράντα έτη. Το 1996,
λόγω της ραγδαίας αύξησης του αριθµού των Μ.Κ.Ο., η Επιτροπή µε νέο της ψήφισµα (31/1996) αναθεώρησε και ενίσχυσε
τις ρυθµίσεις για τις διαβουλεύσεις µε τις Μ.Κ.Ο.
Είναι χαρακτηριστικό τέλος ότι, από τα µέσα του 2005, καταχωρήθηκαν στην ECOSOC του ΟΗΕ 26.243 Μ.Κ.Ο. και αναγνωρίστηκαν επίσηµα από το αρµόδιο τµήµα της Γραµµατείας του
1.407 Μ.Κ.Ο.
Συµβούλιο της Ευρώπης
Το Συµβούλιο της Ευρώπης το 2003, µετά από πολυµερείς διασκέψεις που έγιναν στο Στρασβούργο από τις 19 έως τις 20 Νοεµβρίου 2001, από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2002 και στις 5
Ιουλίου 2002, κατέληξε σε ένα βασικό κείµενο θεµελιωδών
αρχών, στο οποίο οριοθετεί τη θέση και το ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη.
Το Συµβούλιο στηρίχθηκε στο άρθρο 11 της Σύµβασης για την
Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών
Ελευθεριών και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Αναγνώριση
Νοµικής Προσωπικότητας σε Διεθνείς Μ.Κ.Ο.
Με την απόφασή του αυτή το Συµβούλιο εδραίωσε την πεποίθηση ότι οι Μ.Κ.Ο. συµβάλλουν ουσιωδώς στην ανάπτυξη και τη
διαρκή επιβίωση των δηµοκρατικών κοινωνιών, ιδιαιτέρως µε την
προώθηση της συλλογικής συνείδησης και της συµµετοχικής
δράσης των πολιτών σε πλήθος δραστηριοτήτων.
Έκρινε δε ότι οι Μ.Κ.Ο. µπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς
επικοινωνίας ανάµεσα σε διαφορετικά στρώµατα της κοινωνίας
και των δηµόσιων αρχών, µέσω της υπεράσπισης µεταβολών στη
νοµοθεσία υπέρ του κοινωνικού συνόλου και µέσω της κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων µε σκοπό την ενίσχυση του δηµοκρατικού πλουραλισµού.
Αναγνωρίζει τέλος, ότι η λειτουργία των Μ.Κ.Ο. περιλαµβάνει
εκτός από δικαιώµατα και ευθύνες (αναφορικά µε: τη σύσταση,
τους σκοπούς, τη διαφάνεια διαχείρισης των πόρων αλλά και την
εποπτεία συµµόρφωσης των Μ.Κ.Ο. µε την ισχύουσα νοµοθεσία
κ.λπ.).
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, η σχέση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των Μ.Κ.Ο. επεκτάθηκε σε πολλούς τους τοµείς –
λόγω αλλαγών και εξελίξεων τόσο στο εσωτερικό των οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των Μ.Κ.Ο. ως σύνολο – καλύπτοντας ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων από τον πολιτικό διάλογο
και την πολιτική πρακτική, µέχρι τη διαχείριση σχεδίων και προ-
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γραµµάτων στην Ε.Ε., αλλά και τα κράτη- µέλη.
Ωστόσο, η σχέση µεταξύ Μ.Κ.Ο. και Ε.Ε. αποδείχτηκε στην
πράξη λιγότερο συνεργατική και περισσότερο σχέση επιβίωσης.
Στην Ευρώπη πολύ µεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι εταιρικές οµάδες λόµπι (π.χ. βιοµηχανικές- εµπορικές ενώσεις, εταιρείες πολιτικών συµβούλων, διακρατικές οµάδες άσκησης πίεσης).
Καθώς είναι σε θέση να ασκούν επιρροή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων εντός Ε.Ε., µε αποτέλεσµα συχνά να αναβάλλουν,
να αποδυναµώνουν ή να παρεµποδίζουν την αναγκαία πρόοδο
διαφόρων διεργασιών (π.χ. προστασία της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των καταναλωτών).
Το πρόβληµα γίνεται εµφανέστερο σε εµπορικοοικονοµικά ζητήµατα (π.χ. στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου), όπου η φωνή των Μ.Κ.Ο. είναι σχετικά αποδυναµωµένη.
Σε αναφορά που εκδόθηκε το 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επισηµαίνει ότι το 70% των ευρωπαϊκών φορέων άσκησης πίεσης
δουλεύουν για εταιρικά συµφέροντα και µόνο το 30% αντιπροσωπεύουν Μ.Κ.Ο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε στις 25/07/2001 τη
Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, την οποία επεξεργάστηκε κατόπιν εντολής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Λισσαβόνας. Για τη σύνταξή της διεξήχθησαν διαβουλεύσεις µε
όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς (Κυβερνήσεις, Μ.Κ.Ο.
κ.λπ.) και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2002. Τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων αποτυπώνονται στη σχετική έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξέδωσε στις 11.12.2002.
Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: «Η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στην προβολή των ανησυχιών του πολίτη και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού (...) Η κοινωνία των
πολιτών βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν το ιδανικό
βήµα για την αλλαγή των πολιτικών προσανατολισµών και της κοινωνίας (...) Πρόκειται για µια ευκαιρία να εµπλακούν πιο ενεργά
οι πολίτες στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και να τους προσφερθεί ένα διαρθρωµένο πλαίσιο για ανάδραση, κριτική και διαµαρτυρία».
Σύνταγµα της Ευρώπης – Συνθήκη της Λισσαβόνας
Ενδεικτική της αναγνώρισης του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών είναι και η εισαγωγή στο Σύνταγµα της Ευρώπης διατάξεων που προβλέπουν τις διαβουλεύσεις µε την Κοινωνία των
Πολιτών, τη διαφάνεια και το άνοιγµα της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων ή της πρόσβασης στα έγγραφα. Και παρά το γεγονός ότι το Σύνταγµα της Ευρώπης, δεν ίσχυσε κατ’ ουσία ποτέ,
λόγω της µη κύρωσής του από όλα τα κράτη- µέλη, οι βασικές
αρχές του ενσωµατώθηκαν στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, που
υπογράφηκε το 2007.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ Μ.Κ.Ο.
ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΘΕΜΑ
Ν. 3907/2011 Α-7 Υπηρεσίες Ασύλου- Πρώτης Υποδοχής, επιστροφή παρανόµως διαµενόντων, άδεια διαµονής κ.λπ.
Ν. 3897/2010 Α-208 Οδική Ασφάλεια: Εθνικό Συµβούλιο και Γενική Διεύθυνση/ Ο.Α.Σ.Θ./ Συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίµων
Ν. 3896/2010 Α-207 Αρχή ίσης µεταχείρισης ανδρών-γυναικών/
Θέµατα Ε.Σ.Υ., Κατάρτιση Α.µεΑ.
Ν. 3875/2010 Α-158 Σύµβαση Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνούς Οργανωµένου Εγκλήµατος και Πρωτόκολλα- ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
κ.λπ.
Ν. 3860/2010 Α-111 Βελτιώσεις της ποινικής νοµοθεσίας για
τους ανήλικους δράστες
Ν. 3854/2010 Α-94 Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ΕΟΕΔΣΑΠ κ.λπ./ Δηµόσιοι Υπάλληλοι, µέλη Α.Ε. Δηµοσίων
Έργων κ.λπ.
Ν. 3827/2010 Α-30 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου.
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Ν. 3775/2009 Α-122 Κανόνες Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ν. 3769/2009 Α-105 Αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
γυναικών, υπαίθριο εµπόριο, ρύθµιση οφειλών ΙΚΑ κ.λπ.
Ν. 3762/2009 Α-75 Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ.,
Ο.Ε.Κ., Ιατροί, εκπαιδευτικοί, ρύθµιση οφειλών στο Ι.Κ.Α. κ.λπ.
Ν. 3727/2008 Α-257 Προστασία των παιδιών από κακοποίηση,
Ναρκωτικά, Αποσυµφόρηση φυλακών κ.λπ.
Ν. 3692/2008 Α-173 Συµφωνία µε Αλβανία για την προστασία
– αρωγή των θυµάτων εµπορίας ανηλίκων
Ν. 3688/2008 Α-163 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνοµίας
και άλλες διατάξεις.
Ν. 3674/2008 Α-136 Διασφάλιση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λπ.
Ν. 3666/2008 Α-105 Κύρωση Σύµβασης Ο.Η.Ε. κατά διαφθοράς και τροποποίηση Ποινικού Κώδικα
Ν. 3566/2007 Α-117 Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του
Υπουργείου Εξωτερικών
Ν. 3536/2007 Α-42 Μεταναστευτική πολιτική – Ο.Τ.Α. – Πολιτική προστασία, Μερική απασχόληση, Μουφτείες κ.λπ.
Ν. 3520/2006 Α-274 Σύµβαση για την προστασία – προώθηση
της πολυµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων
Ν. 3513/2006 Α-265 Συνταξιοδοτικά Δηµοσίου, θέµατα Γ.Λ.Κ.,
Αυτοτελής φορολογία αποθεµατικών τραπεζών κ.λπ.
Ν. 3460/2006 Α-105 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων
εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις (Τροποποίηση
ν. 2190/1920, 3190/1955)
Ν. 3447/2006 Α-52 Σύµβαση Στοκχόλµης για τους Έµµονους
Οργανικούς Ρύπους
Ν. 3398/2005 Α-248 Συµφωνία ίδρυσης Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου – Καταστατικό
Ν. 3339/2005 Α-111 Πρωτόκολλο σύστασης Μεικτής ΕλληνοΤουρκικής Εφεδρικής Μονάδας αντιµετώπισης καταστροφών.
Ν. 3304/2005 Α-16 Ίση µεταχείριση (φυλή, εθνότητα, θρησκεία, ηλικία, γενετήσιος προσανατολισµός)
Π.Δ. 63/2005 Α-98 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Κωδικοποίηση) βλ. και π.δ. 189/2009
Ν. 3242/2004 Α-102 Οργάνωση της Κυβέρνησης, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, θέµατα Ο.Τ.Α., άδεια διαµονής
Ν. 3232/2004 Α-48 Θέµατα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (διαδοχική ασφάλιση, συγγραφείς, ανάπηροι, οφειλές Ι.Κ.Α., αυτοαπασχολούµενοι κ.λπ.)
Ν. 3227/2004 Α-31 Μέτρα κατά της ανεργίας, εργασιακά,
Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία, Οργανωτικά Υπουργείου Εργασίας και
άλλες διατάξεις
Ν. 3176/2003 Α-208 Σύµβαση Ρόττερνταµ – διαδικασία συναίνεσης για επικίνδυνα χηµικά – προϊόντα φυτοπροστασίας
Ν 3172/2003 Α-197 Οργάνωση - εκσυγχρονισµός Υπηρεσιών
Δηµόσιας Υγείας κ.λπ. διατάξεις
Ν. 3165/2003 Α-177 Διεθνής Συνθήκη σχετικά µε φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία.
Ν. 3124/2003 Α-62 Συµφωνία για εµπόριο – ανάπτυξη – συνεργασία µεταξύ Ε.Ε. και Νότιας Αφρικής – Τελική Πράξη
Ν. 3121/2003 Α-56 Κύρωση Συµφωνίας ίδρυσης Διεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου.
Ν. 3094/2003 Α-10 Συνήγορος του Πολίτη, επιχορήγηση Ινστιτούτου, απόσπαση υπαλλήλων κ.λπ.
Ν. 3071/2002 Α-293 Συµφωνία για εφαρµογή Σύµβασης Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982 σχ. υδρόβια ζώα
Ν. 3072/2002 Α-294 Υπουργείο Εξωτερικών: Επιθεώρηση
αρχών εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση, αξιολόγηση υπαλλήλων
Ν. 3033/2002 Α-167 Συµφωνία εταιρικής σχέσης Ε.Ο.Κ. – Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής κ.λπ.
Ν. 3003/2002 Α-75 Κύρωση Καταστατικού Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου.
Ν. 2999/2002 Α-71 Κύρωση Σύµβασης απαγόρευσης χρήσης
ναρκών κ.λπ.
Ν. 2996/2002 Α-62 Ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης Βαλκανίων
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Ν. 2956/2001 Α-258 Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις
Ν. 2909/2001 Α-90 Θέµατα Εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. κ.λπ. διατάξεις
Ν. 2742/1999 Α-207 Χωροταξικός σχεδιασµός, φορολόγηση
µετοχών κ.λπ.
Ν. 2731/1999 Α-138 Διµερής Κρατική Αναπτυξιακή Συνεργασία, θέµατα Μ.Κ.Ο. κ.λπ.
Ν. 2667/1998 Α-281 Εθνικές Επιτροπές για τα Δικαιώµατα Ανθρώπου – Βιοηθικής
Ν. 2646/1998 Α-236 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
Ν. 2595/1998 Α-63 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη
Ν. 2594/1998 Α-62 Οργανισµός Υπουργείου Εξωτερικών βλ.
ν.3566/2007
Ν. 2310/1995 Α-118 Συµφωνία εταιρικής σχέσης µε Ε.Ο.Κ. –
Ρωσική Οµοσπονδία
Ν. 2290/1995 Α-28 Πολυµερείς Εµπορικές διαπραγµατεύσεις
Γύρου Ουρουγουάης
Ν. 1612/1986 Α-111 Διεθνής Συµφωνία Γιούτας και των ειδών
από Γιούτα
Ν. 1342/1983 Α-39 Σύµβαση Ηνωµένων Εθνών για εξάλειψη
διακρίσεων κατά των γυναικών.
Ν. 982/1979 Α-239 Περί Τ.Σ.Α.Υ. – Διοίκηση, δικαιούχοι ασφάλισης, τροποποίηση ν.δ. 3348/55
Ν.Δ. 118/1973 Α-202 Φορολογία Κληρονοµιών, δωρεών κ.λπ.
βλ. ν. 2961/2001
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Μ.Κ.Ο.
1. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων:
Το Υπουργείο απαντά ότι δεν έχει σύνδεση µε Μ.Κ.Ο. και ως
εκ τούτου δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία χρηµατοδότησης.
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
Το Υπουργείο απαντά ότι δεν υπάρχουν Μ.Κ.Ο. υπαγόµενες
σε αυτό. Άρα δεν υπάρχει και σχετική χρηµατοδότηση Μ.Κ.Ο.
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
Το Υπουργείο απαντά ότι το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόµενο από το Υπουργείο) δεν συνδέεται
και δεν χρηµατοδοτεί καµία Μ.Κ.Ο.
4. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας:
Το Υπουργείο απαντά ότι δεν υφίστανται Μ.Κ.Ο. που να συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µαζί του.
5. Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:
Το Υπουργείο απαντά ότι δεν υφίστανται Μ.Κ.Ο. που να συνδέονται µε χρηµατοδοτική σχέση µαζί του.
6. Υπουργείο Εσωτερικών: Στο φάκελο που απεστάλη από
το Υπουργείο περιέχονται:
• Λίστες Μ.Κ.Ο. που συνεργάζονται µε το Υπουργείο. Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο., ορισµένα στοιχεία επικοινωνίας,
και σε κάποιες περιπτώσεις το αντικείµενό τους. Πέραν τούτου,
δεν δίδεται κανένα στοιχείο για τυχόν χρηµατοδότησή τους (π.χ.
ποσό, έτος καταβολής, προβλεπόµενο έργο κ.λπ.)
• Αντίγραφο οδηγού Μ.Κ.Ο. και Συλλόγων Μεταναστών που
συνέταξε το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. Σε αυτόν καταγράφονται
οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέµατα µετανάστευσης. Δεν δίδεται κανένα στοιχείο για τυχόν χρηµατοδότηση Μ.Κ.Ο. από το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. ποσό, έτος

καταβολής, προβλεπόµενο έργο κ.λπ.)
• Κάποιες συγκεκριµένες υπηρεσίες του Υπουργείου (Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων, Ειδική Γραµµατεία για τη Διοικητική Μεταρρύθµιση) δίνουν στοιχεία για χρηµατοδοτήσεις σε Μ.Κ.Ο.
Τα έγγραφα των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών
δεν αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο χρηµατοδότησης. Κάποιες εκ των Διευθύνσεων αναφέρονται σε χρηµατοδότηση το
διάστηµα 2007 – 2008, άλλες τα έτη 2008 – 2009 και άλλες αναφέρονται στο διάστηµα από 1/11/2009 – 31/10/2010.
7. Υπουργείο Οικονοµικών: Στο φάκελο που απεστάλη από
το Υπουργείο περιέχονται:
Κατάλογος ενταλµάτων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χρηµατοδότηση Μ.Κ.Ο. αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Αναπτυξιακής
Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, για τα έτη
2009 και 2010. Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο., ηµεροµηνία,
ποσό πληρωµής και αιτιολογία δαπάνης.
• Ευρετήριο όλων των Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραµµένες στα
µητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών.
8. Υπουργείο Εξωτερικών: Στο φάκελο που απεστάλη από
το Υπουργείο περιέχονται:
• Ο νόµος 2731/1999 για τη «Ρύθµιση Θεµάτων Διµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθµιση θεµάτων Μ.Κ.Ο. και άλλες διατάξεις».
• Το π.δ. 224/2000 «Για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.)».
• Κατάλογος των Μ.Κ.Ο. που χρηµατοδοτήθηκαν από
1.1.2009 έως 31.11.2010.
• Ευρετήριο όλων των Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραµµένες στα
µητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ.).
9. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: Στο φάκελο που απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Κατάλογος των δώδεκα (12) Μ.Κ.Ο. που χρηµατοδοτήθηκαν
από το 2004 έως το 2009. Σε αυτόν αναφέρονται η επωνυµία της
Μ.Κ.Ο., το ποσό και η ηµεροµηνία χρηµατοδότησης.
• Επισηµαίνεται δε ότι τρεις από τις αναγραφόµενες Μ.Κ.Ο.
χρηµατοδοτήθηκαν από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.), κατά τη διάρκεια της εποπτείας της από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Στο φάκελο που
απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Κατάλογος ανά Νοµαρχία των Μ.Κ.Ο. που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Περιλαµβάνονται: επωνυµία
Μ.Κ.Ο. και ποσό χρηµατοδότησης ανά έτος (από το 2001 έως το
2008).
• Πληροφοριακό υλικό ανά Υπηρεσία του Υπουργείου (π.χ. το
Πυροσβεστικό Σώµα δεν χρηµατοδοτεί καµία Μ.Κ.Ο., ενώ η Ελληνική Αστυνοµία χρηµατοδότησε στο παρελθόν κάποιες Μ.Κ.Ο.
στο πλαίσιο κοινής δράσης µε το Υπουργείο Εσωτερικών).
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: Στο φάκελο που απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Ευρετήριο Μ.Κ.Ο. οικολογικού – περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που συνέταξε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(Ε.Κ.Κ.Ε.) (τελευταία ενηµέρωση: Μάρτιος – Απρίλιος 2009). Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο. και στοιχεία επικοινωνίας.
• Αναφορά σε δύο Μ.Κ.Ο. που χρηµατοδοτήθηκαν από
4/10/2009 µέχρι 9/11/2010 από το Υπουργείο για την υλοποίηση
συγκεκριµένων δράσεων.
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12. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Στο φάκελο που απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Ενηµερωτικό Σηµείωµα για τις δράσεις του Τµήµατος Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου.
• Κατάλογος των πιστοποιηµένων από το Υπουργείο φορέων.
Περιλαµβάνονται: επωνυµία και στοιχεία επικοινωνίας.
• Κατάλογος των φορέων που είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό
Μητρώο του Υπουργείου. Περιλαµβάνονται: επωνυµία και στοιχεία επικοινωνίας.
• Τρεις αποφάσεις για το έτος 2009 και τρεις αποφάσεις για
το έτος 2010 σχετικά µε κατανοµή ανά νοµό διαφόρων ποσών,
από το Καθαρό Προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, σε φορείς
κοινωνικής αντίληψης (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δηµοσίου
Δικαίου).
13. Πρώην Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: Στο φάκελο που απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Κατάλογοι δώδεκα (12) Μ.Κ.Ο. που συµµετέχουν στα εγκεκριµένα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 2004- 2009. Περιλαµβάνονται: επωνυµία
Μ.Κ.Ο., τίτλος έργου, αριθµός σχετικής ΥΑ, ο συνολικός προϋπολογισµός και οι πιστώσεις του 2010. Από τις 12 Μ.Κ.Ο., µονάχα
µία χρηµατοδοτήθηκε το 2010 από το Υπουργείο.
• Κατάλογος είκοσι (20) Μ.Κ.Ο. και φορέων που συµµετέχουν
στα εγκεκριµένα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ελλάδα – Βουλγαρία». Περιλαµβάνονται:
επωνυµία Μ.Κ.Ο., τίτλος έργου, ο συνολικός προϋπολογισµός
και η εθνική συµµετοχή.
• Κατάλογος τεσσάρων (4) Μ.Κ.Ο. και φορέων που συµµετέχουν στα εγκεκριµένα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Μεσογειακός Χώρος». Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο., τίτλος έργου, ο συνολικός προϋπολογισµός και η εθνική συµµετοχή.
• Κατάλογος τεσσάρων (4) Μ.Κ.Ο. και φορέων που συµµετέχουν στα εγκεκριµένα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του επιχειρησιακού προγράµµατος «Χώρος Νοτιο- Ανατολικής Ευρώπης».
Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο., τίτλος έργου, ο συνολικός
προϋπολογισµός και η εθνική συµµετοχή.
• Κατάλογος Μ.Κ.Ο. και φορέων που συµµετέχουν σε εγκεκριµένα έργα (από την Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος). Περιλαµβάνονται: επωνυµία Μ.Κ.Ο., τίτλος
έργου, ηµεροµηνία ένταξης στο έργο, συνολικός προϋπολογισµός.
14. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Στο φάκελο που απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Ενηµερωτικό Σηµείωµα για τη χρηµατοδότηση των Μ.Κ.Ο.
από το Υπουργείο.
• Κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία χρηµατοδότησης Μ.Κ.Ο.
από τη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων έως το Σεπτέµβριο του 2009.
• Κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία χρηµατοδότησης Μ.Κ.Ο.
από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή την περίοδο 2001 – 2010.
• Κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία χρηµατοδότησης Μ.Κ.Ο.
από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς την περίοδο 2009 – 2010.
15. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού: Στο φάκελο που
απεστάλη από το Υπουργείο περιέχονται:
• Κατάλογος των φορέων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων.
• Αποτελέσµατα των επιχορηγήσεων στον τοµέα κινηµατογράφου/ οπτικοακουστικών µέσων για το έτος 2010.
• Αποτελέσµατα των επιχορηγήσεων στον τοµέα µουσικής για
το έτος 2010».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά µε πολύ βαθύ αίσθηµα ευθύνης έρχοµαι σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων να παρουσιάσω το πρώτο µου νοµοσχέδιο, µέσα σε αυτήν την τόσο
κρίσιµη συγκυρία για την Ελλάδα και τον Ελληνισµό.
Οι σκέψεις όλων µας είναι στις αυριανές αποφάσεις και ξέρω
πως όλοι αντιµετωπίζουµε τις αποφάσεις αυτές µε περίσκεψη,
µε προσµονή, αλλά και µε ελπίδα. Καθώς ερχόµουν εδώ, σκεφτόµουν ότι όσοι µας παρακολουθούν, αυτό που πρωτίστως περιµένουν από όλους εµάς είναι να καταφέρει ο πολιτικός κόσµος
της χώρας, οι πολιτικές δυνάµεις να συνεννοηθούν, να βρουν τα
κοινά τους σηµεία στα αυτονόητα, για να µπορέσουν να νιώσουν
ασφάλεια, να νιώσουν ότι πράγµατι µέσα από την πολιτική µπορούν να βρεθούν οι λύσεις, που τόσο µεγάλη ανάγκη έχει αυτή
τη στιγµή η Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θλίβοµαι, πραγµατικά, γιατί διαπιστώνω ότι ακόµα και αυτήν
την τόσο κρίσιµη ώρα, οι µικροκοµµατικές λογικές, τα κοµµατικά
οφέλη και οι πελατειακές σχέσεις είναι πάνω από αυτές τις ανάγκες, είναι πάνω από αυτή την κρίσιµη συγκυρία και δυστυχώς,
ακόµα και τώρα, ερχόµαστε και προσεγγίζουµε τόσο σοβαρά και
ευαίσθητα ζητήµατα, όπως είναι ο ελληνισµός της διασποράς,
όπως είναι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση µε κριτήρια του χθες
και µάλιστα, µε εκείνα τα κριτήρια του χθες, που µας οδήγησαν
στη θέση που βρισκόµαστε εδώ σήµερα.
Πραγµατικά, είναι φοβερό σε αυτήν την Αίθουσα, κυρίως όσοι
έχουν ευθύνη, γιατί φθάσαµε στο σηµείο του εκτροχιασµού των
δηµοσιονοµικών, κυρίως όσοι έχουν ευθύνη γιατί έφθασε η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό να στοιχίζει 100.000.000
ευρώ, χωρίς να έχει την αντίστοιχη αξία όλη αυτή η προσπάθεια
για τον Eλληνισµό της Διασποράς, να έρχονται σήµερα και να
κάνουν κριτική από αυτό εδώ το Βήµα.
Ποιος είναι ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου που συζητάµε;
Ο στόχος είναι η αναβάθµιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει εξωστρέφεια και εξωστρέφεια σηµαίνει ότι δεν απευθυνόµαστε µόνο στους Έλληνες
της Διασποράς. Βεβαίως, απευθυνόµαστε και σε αυτούς, αλλά
απευθυνόµαστε και σε κάθε πολίτη του κόσµου, που θέλει να
έλθει σε επαφή µε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό.
Αναβάθµιση σηµαίνει ότι πρέπει αυτό που µαθαίνει το παιδί
της οµογένειας να µπορεί να έχει ένα αντίκρισµα, να είναι ένα
πραγµατικό εφόδιο για τη ζωή του, να έχει µια αξία. Αναβάθµιση
σηµαίνει ότι θέλουµε να σταµατήσουµε τη σπατάλη, την αδιαφάνεια και τη διαφθορά και αυτές τις λιγοστές δυνάµεις που έχουµε
σήµερα να τις στρέψουµε εκεί που θα πιάσει τόπο για τον Έλληνα µετανάστη, για το παιδί του και κυρίως εκεί στη Γερµανία.
Αναβάθµιση σηµαίνει ότι θέλουµε αξιοκρατία, θέλουµε διαφάνεια, θέλουµε κανόνες, θέλουµε έλεγχο, θέλουµε πραγµατική
εποπτεία, θέλουµε λογοδοσία.
Όλη αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει µε την παρουσία της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού, πέρα από τα
σύνορά µας. Βεβαίως, έχει να κάνει και µε τις σχέσεις που αναπτύσσουµε εµείς εδώ, το κέντρο δηλαδή, όπως είπε κάποιος
πολύ χαρακτηριστικά. Αυτές ήταν πάντα οι σχέσεις. Υπήρχε ένα
κέντρο και γύρω υπήρχε η οµογένεια σε σχέση εξάρτησης, σε
σχέση πελατειακή. Αυτή η σχέση εξάρτησης, αυτές οι πελατειακές σχέσεις ήταν που οδήγησαν και στην κακοδιοίκηση και στη
σπατάλη και στη διαφθορά. Εµείς λέµε ότι θέλουµε σχέσεις αµοιβαιότητας.
Μπορούν οι Έλληνες οµογενείς, µπορούν οι ελληνικές κοινότητες να βγουν µπροστά, να πάρουν πρωτοβουλίες, να στηρίξουν και την ελληνική γλώσσα, αλλά και τα συµφέροντα της
Ελλάδας. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε αυτήν την προοπτική.
Θέλουµε τα παιδιά ελληνικής καταγωγής να µπορούν να βρεθούν αύριο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των χωρών που έχουν
εγκατασταθεί και να επηρεάζουν θετικά προς το συµφέρον της
χώρας µας. Δεν τους θέλουµε ανειδίκευτους εργάτες. Γι’ αυτό
κάνουµε σήµερα αυτήν την τοµή, για να σταµατήσουµε να υποθηκεύουµε το µέλλον αυτών των παιδιών.
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Κάποιοι µας κατηγορούν ότι έχουµε εµπάθεια απέναντι στη
Γερµανία. Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει. Έχουµε απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης µας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Είναι
κρίµα να µιλάµε για όλο αυτό το νοµοσχέδιο και όλη αυτή την
προσπάθεια και να επικεντρωνόµαστε µόνο στη Γερµανία. Νοµίζω, όµως, ότι τα στοιχεία είναι αδιάσειστα.
Θέλω να πω το τι σήµαινε µέχρι τώρα ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Μας είπαν ότι δεν έχουµε στοιχεία και ότι
δεν ξέρουµε ποια είναι η πραγµατική κατάσταση και ποιους υποστηρίζουµε και ποιες µονάδες έχουµε πέρα από τα σύνορά µας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκαµε κανένα µητρώο, κανένα αρχείο,
κανένα πλαίσιο για το πώς γινόντουσαν µέχρι σήµερα όλες αυτές
οι αποσπάσεις, καµµία χαρτογράφηση για το πού στέλνουµε εκπαιδευτικούς, σε ποιες εκπαιδευτικές µονάδες.
Εµείς κοπιάσαµε, αλλά καταφέραµε να κάνουµε αυτήν τη χαρτογράφηση. Την έχω καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής. Μου
κάνει εντύπωση που µε ρώτησε Βουλευτής από αυτό το Βήµα.
Υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Εάν δεν την έχουν πάρει όλοι οι Βουλευτές, εγώ ξανακαταθέτω την πλήρη αποτύπωση των µονάδων
που υποστηρίζει αυτήν τη στιγµή το ελληνικό κράτος.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η µέχρι σήµερα πρακτική ήταν η διάχυτη υποστήριξη όλων
των προσπαθειών που υπήρχαν στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Όταν καθιερώθηκε, ήταν σωστή και επιπλέον υπήρχε
η δυνατότητα να γίνει. Υπήρχε η άποψη ότι ο Ελληνισµός, ο
οποίος για ένα µικρό διάστηµα και µόνο είχε µεταναστεύσει,
έπρεπε να µπορεί να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να ενσωµατωθεί ξανά στην πατρίδα του, πάρα πολύ γρήγορα.
Σήµερα πια µιλάµε για παιδιά τέταρτης και πέµπτης γενιάς. Μιλάµε για οικογένειες αποφασισµένες πια, να είναι εγκατεστηµένες στις χώρες τους, που είναι γι’ αυτούς δεύτερες πατρίδες.
Άρα, είναι άλλη η αναγκαιότητα. Πρέπει να συνεχίσουµε να µαθαίνουµε τα παιδιά ελληνικής καταγωγής ελληνικά, να µαθαίνουν
για τον πολιτισµό µας, για την ιστορία µας, να αγαπούν την Ελλάδα. Θα πρέπει, όµως, να τα βοηθήσουµε να ενσωµατωθούν σε
αυτήν τη χώρα που επέλεξαν οι γονείς τους να ζήσουν, που γεννήθηκαν και µεγαλώνουν.
Αυτή είναι δική µας µεγάλη ευθύνη, είναι υποχρέωσή µας.
Τι σήµαινε οικονοµικά όλη αυτή η διάχυτη υποστήριξη όλων
των πρωτοβουλιών και τι προσπαθούµε να κάνουµε όλο αυτό το
διάστηµα, καταλήγοντας στο νοµοσχέδιο; Θέλω να κάνω αυτή
τη διάκριση. Δεν ερχόµαστε µε αυτό το νοµοσχέδιο να κάνουµε
περικοπές. Με αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθούµε να δώσουµε
ποιότητα στις στοχεύσεις µας. Η προσπάθεια για τις περικοπές
της σπατάλης και όχι υπηρεσιών που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουµε να παρέχουµε, έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγµή
που αναλάβαµε την ηγεσία της χώρας. Ξεκίνησε από την
Υπουργό κ. Διαµαντοπούλου και την κ. Χριστοφιλοπούλου, όταν
είχε την αρµοδιότητα, και συνεχίστηκε από εµένα. Δεν περιµέναµε, δεν είχαµε αυτήν την πολυτέλεια και δεν είναι ο στόχος
µας, µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο να φτάσουµε στις µεγάλες
περικοπές.
Έρχοµαι και λέω πολύ συγκεκριµένα, γιατί µου αρέσει να
µιλάω µε στοιχεία: Σχολικό έτος 2009-2010: Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα, συνολικό κόστος ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό 106.000.000 ευρώ. Απ’ αυτά, τα
48.000.000 ευρώ είναι για επιµίσθια εκπαιδευτικών.
Σχολικό έτος 2010-2011: Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί περίπου
χίλιοι οκτακόσιοι τριάντα, µείωση 22%. Συνολικό κόστος ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό το 2010 88.000.000 ευρώ, εκ των οποίων
τα 38.000.000 ευρώ για επιµίσθια εκπαιδευτικών. Ήδη υπάρχει
µια µείωση 21%.
Σχολικό έτος 2011-2012: Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί περίπου
χίλιοι τετρακόσιοι είκοσι, µείωση 40% σε σχέση µε το 2009-2010.
Συνολικό κόστος ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό 73.000.000
ευρώ, 31% µείωση σε σχέση µε το 2009, εκ των οποίων τα
30.000.000 ευρώ για επιµίσθια εκπαιδευτικών µείωση 38% σε
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σχέση µε το 2009.
Με την πλήρη εφαρµογή του νοµοσχεδίου µας οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί δεν θα ξεπερνούν τους χίλιους µε χίλιους
εκατό. Είναι, δηλαδή, µια µείωση της τάξης του 50% σε σχέση
µε το 2009. Το δε συνολικό κόστος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό δεν θα ξεπερνά τα 55.000.000 ευρώ.
Το καταθέτω αυτό, γιατί νοµίζω ότι τα όσα ακούστηκαν αδικούν µια συγκροτηµένη προσπάθεια που εξελίσσεται εδώ και
σχεδόν δύο χρόνια και έχει ήδη πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι µια άδικη µάχη που δίνουµε εµείς στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί προσπαθούµε µε µειωµένους πόρους, µε λιγότερες
προσλήψεις να αντιµετωπίσουµε όλα τα προβλήµατα, τις κακοδαιµονίες και τις δυσλειτουργίες ετών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Όµως, έχουµε και το µεράκι και τη δύναµη και τη βούληση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να προχωρήσουµε αυτό
τον αγώνα. Εγώ προσωπικά, είµαι από τους ανθρώπους που
έχουν µάθει να δίνουν τις µάχες, όσο δύσκολες και αν είναι
αυτές.
Έρχοµαι αµέσως στα θέµατα της Γερµανίας. Θα επεκταθώ
στα υπόλοιπα θέµατα προφανώς αύριο, γιατί δεν θα έχω αρκετό
χρόνο τώρα στη διάθεσή µου. Τι συµβαίνει, λοιπόν, µε τη Γερµανία; Είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε διάλογος; Είναι αλήθεια ότι αιφνιδιάσαµε τον κόσµο, ότι αναστατώσαµε τον κόσµο, ότι
δηµιουργούµε τόσο µεγάλο πρόβληµα;
Από το Φεβρουάριο, η ίδια επισκέφθηκα τη Γερµανία, όπως
και πολλές άλλες χώρες, γιατί πιστεύω βαθιά στην αξία του διαλόγου και γιατί ήθελα η ίδια να δω ποιο είναι το περιβάλλον για
το οποίο µιλάµε. Ήθελα να µιλήσω µε γονείς, να δω παιδιά, να
µιλήσω µε εκπαιδευτικούς –σε όλον τον κόσµο πήγα- πέρα από
τη διαβούλευση, πέρα από τις συναντήσεις στα γραφεία µας,
πέρα από τις επιτροπές και όσους ήλθαν να εκπροσωπήσουν
τους οµογενείς.
Το πρώτο πράγµα που είπαµε στη Γερµανία –το είπα η ίδια
όταν πήγα πέρσι το Φεβρουάριο και πρέπει να κάνω εδώ µία παρένθεση και να πω ότι ήταν ακόµη πιο διαφορετική η κατάσταση
το Φεβρουάριο- ήταν ότι είµαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση,
αλλά ένα πράγµα µόνο έχουµε ως «κόκκινη γραµµή»: ότι δεν
µπορεί το ελληνικό δηµόσιο και µάλιστα, κάτω από αυτές τις συγκεκριµένες συνθήκες, να διατηρεί σχολεία στο εξωτερικό, που
δεν αναγνωρίζονται ως ισότιµες εκπαιδευτικές βαθµίδες από τη
χώρα εγκατάστασης και δεν διασφαλίζουν την κινητικότητα των
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας που διαµένουν.
Αυτό συµβαίνει ακριβώς στη Γερµανία. Γι’ αυτό, από την
πρώτη στιγµή, ξεκινήσαµε τη συζήτηση για την αναβάθµιση των
σχολείων µας, για το ότι έπρεπε να γίνουν δίγλωσσα τα σχολεία
και γι’ αυτό ξεκινήσαµε και λέµε και στο νοµοσχέδιο ότι µονοµερώς εµείς έχουµε τη δυνατότητα να αποφασίσουµε από την επόµενη χρονιά ότι θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία, τα δηµοτικά
και τα γυµνάσια ως δίγλωσσα. Δεν µπορούµε να κάνουµε το ίδιο
για τα λύκεια, γιατί για να έχει αξία αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει αυτά τα λύκεια να έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια βαθµίδα από
το γερµανικό κράτος, από τα κρατίδια, για να είναι απολύτως
σαφής και συγκεκριµένη.
Ξεκινήσαµε ταυτόχρονα και αυτήν την προσπάθεια µε την Ελληνογερµανική, που έγινε την άνοιξη στην Ελλάδα και µε τις προσωπικές επισκέψεις µου στη Γερµανία σε οµολόγους µου, αλλά
και µε εκπροσώπους του κεντρικού Γερµανικού Υπουργείου Παιδείας.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, δέχθηκαν στη συνάντηση της Ελληνογερµανικής οι Γερµανοί να µιλήσουµε για δίγλωσσο λύκειο,
που θα δίνει διπλό απολυτήριο, το περίφηµο ABIAPO και δέχθηκαν να δηµιουργηθούν κοινές οµάδες εργασίας, για να επεξεργαστούν τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών όλων αυτών των
σχολείων, για όλες τις βαθµίδες. Πιστεύετε ότι δύο χρόνια περιθώριο µπροστά µας δεν είναι αρκετό για να προχωρήσει αυτή η
συνεργασία;
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Μας είπατε ότι κλείσαµε σχολεία και προχωρήσαµε σε συγχωνεύσεις και αφήσαµε τα παιδιά στο δρόµο. Δεν είναι αλήθεια
ούτε κι αυτό. Συγχωνεύσαµε λύκεια, σχολεία στη Γερµανία που
είχαν πέντε παιδιά, δεκαπέντε παιδιά µε ελάχιστα χιλιόµετρα
απόστασης το ένα σχολείο από το άλλο και µέσα σ’ αυτή την
τόσο σοβαρή οικονοµική κρίση και δυσπραγία για τη χώρα µας,
κρατήσαµε σχολεία, λύκεια, τρίτη Λυκείου που είχε τέσσερα παιδιά ή εννέα παιδιά -ακριβώς γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο σχολείο σε απόσταση λιγότερη από εκατό χιλιόµετρα για να
παρακολουθήσουν. Και είπαµε ότι θα κρατήσουµε, µε όποιο κόστος, αυτά τα σχολεία ανοιχτά γιατί δεν µπορούµε να πούµε στα
παιδιά ότι δεν θα πάτε πουθενά από εδώ και πέρα και θα µείνετε
στη µέση αυτού του δρόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρωτού Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, δώστε µου λίγο ακόµα χρόνο, γιατί
είναι αρκετά αυτά που θέλω να πω.
Θέλω να πω πολύ συγκεκριµένα πράγµατα για τη Γερµανία.
Πρώτον, κατέθεσα στα Πρακτικά της Βουλής το επίσηµο έγγραφο του Πρέσβη, στο οποίο απαντούν τα Υπουργεία Παιδείας
της Βάδης-Βυτεµβέργης και της Ρηνανίας και λένε το πολύ απλό,
ότι τα παιδιά µας κάνουν δώδεκα χρόνια σχολείο και αναγνωρίζεται ότι έχουν κάνει δέκα. Αυτό πρέπει να συνεχίσουµε;
Μας κατακρίνετε, λοιπόν, γιατί βάζουµε ένα τέλος µε µεταβατικό στάδιο, χωρίς αιφνιδιασµούς, µε προσπάθεια αναβάθµισης;
Πόσα ακόµα παιδιά θα πρέπει να φοιτήσουν δώδεκα χρόνια και
να ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα παιδιά της Γερµανίας, που έχουν
ολοκληρώσει δεκαετή φοίτηση, να είναι δηλαδή στην ίδια µοίρα
µε αυτά τα παιδιά που έχουν φοιτήσει µόνο δέκα χρόνια; Το ξέρετε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να µπουν άµεσα στο πανεπιστήµιο της Γερµανίας; Έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης µόνο
µέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
Υπάρχει και άλλο χειρότερο. Τα οκτώ από τα δεκαεπτά λύκεια
που έχουµε στη Γερµανία είναι σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν δηµοτικά και γυµνάσια αµιγώς ελληνικά. Ξέρετε τι θα πει αυτό σε
απλά λόγια; Ότι τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο γερµανικό δηµοτικό, στο γερµανικό γυµνάσιο σχολείο και ξαφνικά µια µέρα έρχονται στην Α’ λυκείου. Και θέλουν κάποιοι να µας πείσουν ότι
αυτά τα παιδιά µπορεί µε οποιονδήποτε τρόπο στη ζωή τους να
ανταγωνιστούν τα παιδιά που είναι είτε για πάντα στο ελληνικό
σύστηµα στην Ελλάδα είτε για πάντα στο γερµανικό σύστηµα.
Έχουν ίσες ευκαιρίες; Είναι ισότητα αυτή απέναντι στο νόµο;
Μπορούµε να κοιµόµαστε ήσυχοι ότι πράγµατι τα εξασφαλίσαµε
και ως χώρα-πατρίδα κάναµε το καθήκον µας, ως το κέντρο
αυτού του κύκλου, που µας είπατε ότι είµαστε; Εγώ ντρέποµαι
πραγµατικά, γιατί πίσω από πολύ ωραία λόγια προσπαθούµε να
κρύψουµε αυτήν την τόσο δυσάρεστη αλήθεια, που σας διαβεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, αν καθίσει κανείς να δει τα
αναλυτικά στοιχεία.
Αναφέρθηκα στην επιτροπή, αλλά έχω και πρόσθετα και θα τα
επαναλάβω, γιατί νοµίζω ότι έχει αξία να ακούγεται ποια είναι
αυτή η ποιοτική ελληνόγλωσση εκπαίδευση, για την οποία κόπτονται κάποιοι και θέλουν να εξακολουθήσουµε για αρκετά χρόνια ακόµα να την παρέχουµε σε αυτά τα παιδιά.
Εξετάσεις οµογενών το 2009. Η βάση για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας για τα τέκνα των Ελλήνων
εξωτερικού που αποφοιτούν από ελληνικά λύκεια ήταν το 10. Για
την ειδική κατηγορία αυτή οι θέσεις ήταν χίλιες διακόσιες
τριάντα µία στα ΑΕΙ, χίλιες τριακόσιες σαράντα τέσσερις στα ΤΕΙ.
Ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων ήταν µόλις πεντακόσιοι πενήντα τέσσερις, εκ των οποίων διακόσιοι πενήντα τρεις κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΙ και ένας µόλις
σε κάποιο ΤΕΙ. Τριακόσιοι ένας υποψήφιοι, δηλαδή το 54%, δεν
έπιασαν τη βάση του 10.
Εξετάσεις οµογενών το 2010. Η βάση για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ελλάδας για τα τέκνα των Ελλήνων
του εξωτερικού ήταν το 7. Οι θέσεις και πάλι ήταν περίπου χίλιες
διακόσιες στα ΑΕΙ και χίλιες τριακόσιες στα ΤΕΙ. Ο συνολικός
αριθµός των υποψηφίων ήταν µόλις πεντακόσιοι είκοσι δύο, εκ
των οποίων τριακόσιοι σαράντα πέτυχαν την εισαγωγή τους σε
κάποιο ΑΕΙ και έξι µόλις σε κάποιο ΤΕΙ. Εκατόν εβδοµήντα έξι

983

υποψήφιοι, δηλαδή το 34%, δεν έπιασαν τη βάση του 7.
Ενδεικτικά αναφέρω αποτελέσµατα εισαγωγής, µε τι βαθµούς
πέτυχαν αυτοί που πέτυχαν. Ιατρική Πατρών. Εισαγωγή οµογενών µε 7,1, ενώ η βάση για τους υποψήφιους των πανελληνίων
εξετάσεων στη συγκεκριµένη σχολή ήταν 19,22. Θεωρούµε ότι
αυτά τα παιδιά µπορούν να παρακολουθήσουν επί ίσοις όροις τη
σχολή αυτή µε τα υπόλοιπα παιδιά; Μπορούµε να είµαστε ήσυχοι
ότι έχουµε κάνει το καθήκον µας ως ελληνική πολιτεία απέναντί
τους; Ιατρική Ιωαννίνων. Εισαγωγή οµογενών µε 7,92, ενώ η
βάση για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων ήταν το
19,13.
Έρχοµαι στη φετινή χρονιά. Οι υποψήφιοι ήταν µόλις τετρακόσιοι είκοσι επτά, δηλαδή 23% λιγότεροι από την προηγούµενη
χρονιά. Αυτό ξέρετε τι δείχνει;
Δείχνει ότι όλη αυτή η ιστορία φθίνει από µόνη της διαρκώς.
Ολοένα και περισσότεροι γονείς και παιδιά αντιλαµβάνονται ότι
πρέπει να ενταχθούν στο σύστηµα της χώρας, που ζουν και µεγαλώνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα χρειαστείτε
πολύ χρόνο ακόµα, κυρία Υπουργέ;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα πούµε τα υπόλοιπα αύριο.
Από τους τετρακόσιους είκοσι επτά υποψήφιους, µόλις διακόσιοι εξήντα οκτώ, δηλαδή το 63%, πέτυχε σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Εκατόν πενήντα εννέα υποψήφιοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν
σε σχολή µε τη βάση του 7. Ο µέσος όρος βαθµολογίας των γραπτών των παιδιών από τη Γερµανία, σ’ αυτές τις ειδικές εξετάσεις
που δίνουν, ας µην το ξεχνάµε αυτό, ήταν 8,5.
Εµείς, λοιπόν, λέµε κάτι πάρα πολύ απλό. Λέµε ότι έχουµε υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά να εξασφαλίσουµε ότι θα
έχουν ίσες ευκαιρίες και ίση αντιµετώπιση µε τα υπόλοιπα παιδιά
που ζουν και µεγαλώνουν στη Γερµανία, ότι δεν µπορούµε να
τους κλείνουµε το µέλλον και να τα υποχρεώνουµε να γίνουν
ανειδίκευτοι εργάτες, γιατί αυτό κάνουµε σήµερα, αν θέλουµε
να είµαστε ειλικρινείς.
Γι’ αυτό λέµε ότι τα σχολεία µας θα είναι δίγλωσσα από του
χρόνου. Κατανοήσαµε την αγωνία των Βουλευτών, κατανοήσαµε
την αγωνία των γονιών και των µαθητών και δώσαµε τη δυνατότητα στα παιδιά που είναι φέτος στην τρίτη γυµνασίου των αµιγώς ελληνικών σχολείων να µπορούν να µπουν στο λύκειο και να
ολοκληρώσουν, έστω και κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. Εµείς θα
καταβάλουµε προσπάθειες να αναβαθµίσουµε κι αυτήν την κατάσταση, ακριβώς γιατί καταλαβαίνουµε ότι καθυστέρησε να
µπει στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο, λόγω του φόρτου εργασίας
της Βουλής κι έτσι χάθηκαν δύο πολύτιµοι µήνες. Τα παιδιά είναι
ήδη µέσα στη χρονιά και καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορούµε να
αναστατώσουµε τη ζωή τους. Έχουµε όµως δύο χρόνια περιθώριο για να βάλουµε τα θέµατα στη σειρά που πρέπει.
Ας µην ξεχνάµε ότι τα λύκεια, µε τη ρύθµιση που κάναµε σήµερα, θα συνεχίσουν στην πραγµατικότητα να λειτουργούν για
τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Πόσο ακόµα µπορούµε να είµαστε απαθείς παρατηρητές,
απλά και µόνο γιατί είναι µία ισχυρή οµάδα πίεσης και µας κατευθύνουν οι πελατειακές µας σχέσεις; Δεν έχουµε φθάσει σε
ένα σηµείο στην Ελλάδα που θα πρέπει πια να µιλάµε για την
ουσία των πραγµάτων, για την αλήθεια; Πρέπει να πούµε στον
κόσµο την αλήθεια, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό για κάποιους.
Η προσπάθειά µας είναι να υπάρχει τέτοιο µεταβατικό στάδιο,
ώστε να µη δηµιουργήσουµε προβλήµατα ούτε στα παιδιά ούτε
στις οικογένειες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κυρία Φώφη Γεννηµατά.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλας Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό
προς το Προεδρείο και τη συµπάθειά µου προς την παριστάµενη
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Αναπληρωτρή Υπουργό, θα αρχίσω σχολιάζοντας κάτι που
αφορά τον Κανονισµό της Βουλής.
Ο χρόνος οµιλίας στην Εθνική Αντιπροσωπεία δεν είναι ενδεικτικός στον Κανονισµό της Βουλής. Και νοµίζω είναι υποχρέωση,
ιδίως των ασκούντων την εκτελεστική εξουσία, να οργανώσουν
τη σκέψη τους µε ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να µπορεί να εκφραστεί µέσα στα όρια του χρόνου του Κανονισµού. Η παράδοση των ατελείωτων µονολόγων ουδένα νοµίζω εξυπηρετεί:
ούτε την Εθνική Αντιπροσωπεία ούτε την υπεράσπιση της αλήθειας ούτε τελικά και τη διευκρίνιση του θέµατος. Διότι νοµίζω
ότι στον καθένα από εµάς είναι προφανές, πως ό,τι χρειάζεται
να πούµε, είναι επαρκής ο χρόνος για να το πούµε και τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού.
Το λέω αυτό γιατί νοµίζω ότι σιγά σιγά ρέπουµε προς µια κατεύθυνση «καστρικών» µονολόγων, οι οποίοι οδηγούν στην
πλήρη αποξένωση του οποιουδήποτε µικρού ακροατηρίου, από
τις διαδικασίες της Βουλής των Ελλήνων.
Και έρχοµαι τώρα στο νοµοθέτηµα. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά
σ’ αυτό το νοµοθέτηµα, είπε αρκετά ο επιµελέστατος εισηγητής
µας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος. Εγώ έχω πολύ λίγα να προσθέσω,
ξεκινώντας από κάτι το οποίο, όµως, νοµίζω ότι πρέπει να λεχθεί.
Υπήρξε µια προσπάθεια έντονης, ίσως µερικές φορές, χρήσεως λέξεων που αφορούσε το προηγούµενο, υπάρχον καθεστώς. Εµείς κατ’ αρχάς, ως Νέα Δηµοκρατία συµφωνούµε ότι
χρειάζεται και αναβάθµιση και µετεξέλιξη στο υπάρχον καθεστώς. Δεν υπάρχει καµµία διαφωνία πάνω σ’ αυτό. Όµως, ποιο
ήταν το υπάρχον καθεστώς; Ποιο ήταν το νοµοθετικό θεµέλιο
του υπάρχοντος καθεστώτος; Ο ν. 2413/1996, για τον οποίο µιλάµε, ήταν νόµος επί Υπουργού Παιδείας του νυν Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Στην ουσία, αυτό το πλαίσιο
υπήρχε µέχρι τώρα. Αυτό το πλαίσιο εξεµέτρησε το ζην, χρειάζεται αναβάθµιση και µετεξέλιξη. Έχουµε κάνει συγκεκριµένες
προτάσεις και λέω ξανά ότι τοποθετήθηκε ο επιµελέστατος εισηγητής µας πάνω σ’ αυτό. Όµως, εν πάση περιπτώσει, το να κατηγορούµε ένα παρελθόν το οποίο στην πραγµατικότητα
αποτελεί νοµοθέτηµα της κυβερνώσας παράταξης, µου δηµιουργεί κάποιας µορφής απορία.
Και έρχοµαι τώρα και σε δύο, τρία πολύ συγκεκριµένα πράγµατα.
Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι έκανε µια πολύ σωστή παρατήρηση ο
συνάδελφος Βουλευτής κ. Κώστας Μουσουρούλης, που αναφέρεται στην παράγραφο 4 της Εισηγητικής Έκθεσης του νόµου.
Η παράγραφος 4 λέει επί λέξει τα εξής: «Επιπλέον, επιδιώκεται
να αντιµετωπιστούν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα που χρονίζουν και είναι απότοκα, προεχόντως της µακροχρόνιας και εκτεταµένης κακής χρήσης του θεσµικού πλαισίου, που παρήγαγε
φαινόµενα αδιαφάνειας, σπατάλης και κακοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό για τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι σήµερα δεν υπάρχει δυνατότητα να εξακριβωθεί ο αριθµός των µαθητών που
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό ανά τον
κόσµο, ο ακριβής αριθµός των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών µονάδων που λειτουργούν, η ποιότητα της εκπαίδευσης
που παρέχεται και το ύψος των χρηµατικών ποσών που δαπανώνται». Αυτά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση, κυρία
Υπουργέ, που υπογράφετε.
Είδα µια πάρα πολύ ωραία σελίδα, την οποία καταθέσατε και
η οποία αναφέρει τον αριθµό των εκπαιδευτηρίων. Όµως, αυτή
είναι η Εισηγητική σας Έκθεση. Και αν µου επιτρέπετε, ερωτηθήκατε γιατί αυτά τα οποία ως ερωτηµατικά διατυπώνονται στην
εισηγητική σας έκθεση δεν θα µπορούσαν να έχουν µια σοβαρότερη αντιµετώπιση από το Υπουργείο και να έρθουν εδώ συγκεκριµένοι αριθµοί, οι οποίοι να αναδεικνύουν αυτά που λέτε.
Νοµίζω ότι αυτό κάλλιστα θα µπορούσε να γίνει.
Και τώρα, έρχοµαι σε κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ακόµα πιο
σηµαντικό και το οποίο δικαιολογεί απόλυτα την αρνητική µας
στάση και επί της αρχής σ’ αυτό το νόµο.
Αυτό έχει να κάνει µε κάτι το οποίο νοµίζω προφανώς κανείς
µπορεί να δει, αν γυρίσει λίγο πίσω σ’ αυτόν τον ογκώδη τόµο,
στα διατάγµατα και τις κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται.
Μία νοµοθετική πρωτοβουλία για να έχει µια έννοια και µια σοβαρότητα, θα πρέπει να είναι αυτοτελής. Δηλαδή, θα πρέπει, σε
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ένα βαθµό, ο ίδιος ο νόµος να παράγει και τα αποτελέσµατα, τα
οποία επικαλείται η εισηγητική του έκθεση.
Όταν ένας νόµος χρειάζεται µια σωρεία πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, φαλκιδεύεται στην πραγµατικότητα, µέσα από
τον τρόπο, αυτό η ίδια η νοµοθετική εξουσία και, µέσα από αυτή,
η ίδια η λαϊκή κυριαρχία. Τι γίνεται εδώ, σε αυτό το νοµοθέτηµα,
που, σας ξαναλέµε εµείς, πως θεωρητικά, αν χρειαζόταν να
υπάρξει συµφωνούµε; Επί της αρχής αυτού του κατατεθέντος
νοµοθετήµατος δεν συµφωνούµε.
Σελίδα 246, διατάγµατα και κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για να λειτουργήσει αυτός ο νόµος. Και ξεκινάµε. Μέρος
Α’, άρθρο 3, παράγραφος 2: Απαιτείται απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που εγκρίνεται
ύστερα από εισήγηση κ.λπ., την οποία οι εκτελεστικές µονάδες
κ.λπ..
Μέρος Β’, άρθρο 5 παράγραφος 2: Απαιτείται απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.λπ..
Στο άρθρο 5, παράγραφος 3 απαιτείται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο β’ απαιτείται άλλη απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 6, παράγραφος 6 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 8, παράγραφος 3 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 11, παράγραφος 2 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 12, παράγραφος 4 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 13, παράγραφος 2 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος!
Στο άρθρο 14, παράγραφος 9 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 14, παράγραφος 12 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 14, παράγραφος 16 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 16, παράγραφος 1 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 17, παράγραφος 2 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 18, παράγραφος 1 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 18, παράγραφος 9 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 19, παράγραφος 2 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 21, παράγραφος 3 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 21, παράγραφος 5 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 2 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Συνεχίζουµε. Στο άρθρο 25, παράγραφος 1 απαιτείται άλλη
απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
Στο άρθρο 28, παράγραφος 3 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας κ.ο.κ..
Στο άρθρο 33, παράγραφος 13 απαιτείται άλλη απόφαση του
Υπουργού Παιδείας.
Είναι δυνατόν αυτό το νοµοθέτηµα να έχει οποιαδήποτε νοµοθετική αρτιότητα; Χρειάστηκα σχεδόν δύο λεπτά σχεδόν για να
διαβάσω τις προβλέψεις για έκδοση πράξεων του Υπουργού Παιδείας για την εφαρµογή του νοµοθετήµατος.
Μα, είναι αυτά τα πράγµατα σωστά, είναι σοβαρά; Είναι νοµοθετήµατα ευρωπαϊκής χώρας αυτά;
Να σας στηρίξουµε. Να σας στηρίξουµε χίλιες φορές να βοηθήσουµε. Δεν µπορείτε να µας φέρετε κάτι το οποίο να µπορούµε κι εµείς να ψηφίσουµε; Πώς να δεχθούµε τη διατύπωσή
σας για τα «Κέντρα-Λόγος»; Πώς να τη δεχθούµε; Με όλη την
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καλή διάθεση, κυρία Υπουργέ, πώς να τη δεχθούµε; Είναι στην
απόλυτη «µοναρχική» εξουσία του Υπουργού Παιδείας να ορίζει
τα «Κέντρα-Λόγος», µε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία
εκφράζονται διά επιθέτων, όπως «σηµαντικό έργο» κ.λπ.. Είναι
δυνατόν αυτά τα πράγµατα να τα ψηφίσει ένας Βουλευτής, οποιουδήποτε κόµµατος, οποιασδήποτε παράταξης, που σέβεται τον
εαυτό του;
Και ξαναλέω ότι θέλει να σας στηρίξει στην προσπάθεια εξοικονόµησης δαπανών, σε µια νέα προσπάθεια αναβάθµισης
αυτών των σχολείων. Γιατί δεν µας φέρνετε κάτι το οποίο να µπορούµε να το στηρίξουµε, να µπορούµε να βοηθήσουµε, να µπορούµε, αν θέλετε, να «βάλουµε πλάτη» σε µια δύσκολη συγκυρία;
Αν θέλετε, η «πλάτη» έχει και µια ευρύτερη σηµειολογία και σε
αυτό παρά πολύ σωστά αναφερθήκατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς επειδή τοποθετήθηκα
υπέρ του σεβασµού του χρόνου, υποχρεούµαι πρώτα να τον τηρήσω εγώ. Δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσω τα δώδεκα λεπτά.
Θα χρησιµοποιήσω ένα τελευταίο λεπτό για να αναφέρω λίγο
κάτι γενικότερο.
Μου έκανε απόψε πολύ µεγάλη εντύπωση η πλήρης αλλαγή
στάσης του ΠΑΣΟΚ σ’ αυτό για το οποίο είχε επ’ αρχής τοποθετηθεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος. Δηλαδή,
στην ανάγκη να ψηφιστεί µε εκατόν ογδόντα ψήφους η µελλοντική συµφωνία που θα προέλθει από την αυριανή και µεθαυριανή
συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.
Θέλω να ξεκαθαρίσω, κατ’ αρχάς, ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι έκανε
αυτό το οποίο κάνει συνήθως. Κατ’ αρχάς, µίλησε πάλι για εκατόν ογδόντα, µετά είπε ότι αυτό είναι πολιτικό, δεν είναι θεσµικό
και µετά έκανε –θα µου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση- «κωλοτούµπα» και τώρα, περίπου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκτός της Αιθούσης, καταγγέλλουν τους δήθεν «συνωµότες» που αναφέρονται στο «εκατόν ογδόντα», ως κι αν αυτό δεν προέρχεται από
τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.
Για µας τα πράγµατα είναι απλά και σαφή και θα µου επιτρέψετε να τα υπογραµµίσω, για να έχουµε καθαρούς λογαριασµούς:
Πρώτον, αυτό το οποίο συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στις Βρυξέλλες δεν είναι µια εθνική µάχη, αλλά είναι το αποτέλεσµα των
αποτυχιών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια.
Επανειληµµένως το ΠΑΣΟΚ µας υποσχέθηκε ότι έχει κλείσει συµφωνίες µε τις οποίες το πρόβληµα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, επιλύεται και πάµε για καλύτερες µέρες, επανειληµµένως αστόχησε, επανειληµµένως η πατρίδα χρειάστηκε να
διαπραγµατευτεί υπό χειρότερες συνθήκες. Και φτάσαµε στο
έσχατο σηµείο ανυποληψίας, όπου η Ελλάδα –το ξέρουµε όλοιδεν διαπραγµατεύεται. Διαπραγµατεύονται η Γερµανίδα Καγκελάριος και ο Πρόεδρος της Γαλλίας µε τους άλλους Ευρωπαίους
εταίρους κι απλώς εµείς είµαστε στη γωνία και αναµένουµε να
µας ανακοινωθεί η απόφαση. Τα περί διαπραγµατεύσεως µόνο
σηµειολογικά µπορούν να λέγονται.
Από εκεί και πέρα, στο θέµα των εκατόν ογδόντα, εµείς έχουµε
µια ξεκάθαρη θέση. Την επαναλαµβάνουµε για πολλοστή φορά
µέσα στην Αίθουσα και έξω απ’ αυτή. Την έχει πει ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αντώνης Σαµαράς, ο οποίος µάλιστα
–δεν µπόρεσα να καταλάβω γιατί- κατηγορήθηκε απόψε σ’ αυτήν
την Αίθουσα ως δήθεν µη υποστηρίξας τα ελληνικά συµφέροντα.
Ο Αντώνης Σαµαράς έχει πάει επανειληµµένως στο εξωτερικό,
έχει γίνει δυσάρεστος, αν θέλετε, για να µεταφέρει τις απόψεις
αυτές που, κατά την άποψή του, κατά την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια. Ο Αντώνης Σαµαράς σε όλα τα φόρα, ελληνικά, διεθνή, τα τελευταία δύο
χρόνια επαναλαµβάνει πράγµατα, στα οποία αν είχε εισακουστεί
η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη σήµερα. Δυστυχώς, οι δυσοίωνες προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν απολύτως. Δικαιώθηκε
απολύτως. Κατά συνέπεια, το να κατηγορείται σήµερα ως αυτός
ο οποίος δεν υποστηρίζει µε επάρκεια τα ελληνικά συµφέροντα,
θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι το λιγότερο απαράδεκτο.
Έρχοµαι, όµως και λέω, για να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας
µια και καλή, το «εκατόν ογδόντα», εάν το θέλει το ΠΑΣΟΚ ή εάν
δεν το θέλει, είναι θέµα δικό του. Μπορεί να το αποφασίσει.
Εµείς λέµε δύο πράγµατα: Πρώτον, συνταγµατικά εάν πάει
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στο «εκατόν ογδόντα» σηµαίνει ότι συνοµολογεί ότι εκχωρείται
η εθνική κυριαρχία και θα πρέπει πάρα πολύ καθαρά να µας πει,
πριν από τη διαπραγµάτευση, τι διαπραγµατεύεται που συνιστά
εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
Από εκεί και πέρα, πολιτικό «εκατόν ογδόντα» για εµάς δεν
υπάρχει. Είναι δικαίωµά τους, όµως, να λένε και να κάνουν ό,τι
νοµίζουν. Εµείς λέµε ότι αν η συµφωνία αυτή είναι προς το συµφέρον του ελληνικού λαού και µόνο τότε, θα υποστηρίξουµε
αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συµφωνία κρίνουµε ότι είναι προς το
συµφέρον του ελληνικού λαού. Και αν κρίνουµε ότι οποιαδήποτε
συµφωνία δεν είναι προς το συµφέρον του ελληνικού λαού, θα
την καταψηφίσουµε είτε µε εκατόν ογδόντα, είτε µε οποιαδήποτε
άλλη πλειοψηφία.
Θα σταθούµε σ’ αυτό που λέµε τα τελευταία χρόνια µε συνέπεια και συνέχεια. Θα βάλουµε «πλάτη» και θα βοηθήσουµε όσο
µπορούµε. Αλλά συµµετοχή στο λάθος, συµµετοχή στην καταστροφή της πατρίδας εµείς δεν πρόκειται να έχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο
Δένδια.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Άννα Διαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο
όσον αφορά τις τελευταίες αναφορές, αλλά και για πολλά από
αυτά που ειπώθηκαν µέσα στην Αίθουσα, για το θέµα της διαπραγµάτευσης που λαµβάνει χώρα αυτήν τη στιγµή στις Βρυξέλλες.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι σ’ αυτήν την πάρα πολύ
δύσκολη στιγµή θα µας εξέφραζε όλους, όχι να µετρήσουµε µε
τις πιθαµές το πόσο πατριώτες είµαστε ή δεν είµαστε, ούτε το
πόσο έχουµε µιλήσει ή δεν µιλήσει στα διεθνή φόρα, αλλά να
δούµε ποιο είναι το αποτέλεσµα της προσπάθειας που κάνει ο
καθένας. Γιατί ιδιαίτερα τα κόµµατα, τα οποία συµµετέχουν σε
µεγάλες οικογένειες, ισχυρές οικογένειες της Ευρώπης, µπορούν να µετρούν τις παρεµβάσεις τους µε αποτελέσµατα.
Το Λαϊκό Κόµµα αυτήν τη στιγµή είναι το µεγαλύτερο κόµµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το ισχυρότερο. Γιατί είναι το
ισχυρότερο; Γιατί το σύνολο των µελών του είναι Πρωθυπουργοί.
Είναι οι Πρωθυπουργοί µε τους οποίους διαπραγµατεύεται ο
δικός µας Πρωθυπουργός.
Μήπως ξέρετε να έχετε καταφέρει µία µικρή ανακοίνωση του
Λαϊκού Κόµµατος υπέρ των θέσεών σας υπέρ της Ελλάδος;
Μήπως ξέρετε να έχετε καταφέρει κάτι σ’ αυτό το κόµµα, στο
οποίο οφείλετε και εκεί µπορείτε να επηρεάσετε; Εµείς µπορούµε να επηρεάσουµε τους Σοσιαλιστές. Το Σοσιαλιστικό
Κόµµα έχει πάρει σαφέστατες θέσεις. Γιατί οι Πρόεδροι των εθνικών κοµµάτων που καθηµερινά βρίσκονται σε διαπραγµάτευση
µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν πείθονται από τον κ. Σαµαρά,
ο οποίος θέλει αύριο, µεθαύριο να είναι και Πρωθυπουργός;
Γι’ αυτό θα σας έλεγα να µην ανταλλάσσουµε εδώ µέσα τέτοιου είδους µετρήσεις, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος. Και η διαπραγµάτευση που επί δεκαοκτώ µήνες τώρα κάνει
ο Πρωθυπουργός, έχει πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα: τη µεγαλύτερη δανειοδότηση που έχει δοθεί ποτέ σε χώρα, τη δηµιουργία θεσµών έξω από την ευρωπαϊκή Συνθήκη, η οποία ήταν
απρόβλεπτη και κανείς δεν µπορούσε να τη φανταστεί πριν από
λίγα χρόνια. Είναι τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα διαπραγµατεύσεων, που η Ελλάδα έπαιξε σηµαντικό ρόλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις δραµατικές στιγµές
που ζει η χώρα, µε τη δαµόκλεια σπάθη πάνω από το κεφάλι µας,
είναι δυνατόν να αναγόµαστε µόνο στο ύψος του κοµµατικού µας
διαµετρήµατος; Δίνεται µία µάχη αντίστοιχη πολέµων αυτήν τη
στιγµή.
Μίλησα πριν από δύο λεπτά µε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός δίνει και θα δίνει όλη τη νύχτα µία µάχη σε όλα τα επίπεδα. Κι αυτό που ο ίδιος εγγυάται, αυτό που ο ίδιος θέτει πάνω
απ’ όλα, είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πολλοί και µε το
οποίο κλείσατε την οµιλία σας: είναι το θέµα της εθνικής κυριαρχίας.
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Θέλω να σας διαβεβαιώσω µεταφέροντας τα λόγια του Πρωθυπουργού, ότι προφανώς σε κανένα αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης δεν µπορεί να µπει θέµα, που να βάζει ζητήµατα
κυριαρχίας που έχουν να κάνουν µε το Σύνταγµα, µε τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη λειτουργία της Δηµοκρατίας.
Είναι καλό να µην λέγονται αυτά µέσα στην Αίθουσα γιατί όλοι
µας είµαστε εκλεγµένοι εκπρόσωποι αυτού του λαού. Είµαστε
από τα σπλάχνα αυτού του λαού. Όλοι έχουµε την αίσθηση υπηρεσίας απέναντι στην πατρίδα και έτυχε σε αυτό το κόµµα, σε
αυτήν την Κυβέρνηση και σ’ αυτό τον Πρωθυπουργό να δίνει
αυτήν τη µάχη.
Αν δεν µπορείτε να βοηθήσετε, τουλάχιστον µην πυρπολείτε
και µην υπονοµεύετε ώστε να µπορείτε αργότερα να έχετε και
εσείς µια θέση, όχι µόνο αρνητική, στην ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα µου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, να
σας πω ότι δεν έτυχε ο Πρωθυπουργός να δίδει αυτήν τη µάχη.
Δεν ήταν προϊόν τύχης. Ήταν προϊόν των χειρισµών της δικής
του Κυβέρνησης και των δικών του προσωπικών αστοχιών.
Επί δύο έτη η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αστοχεί συνεχώς και συνεχώς η κατάσταση για τη χώρα, για την πατρίδα, για την κοινωνία, για τον Έλληνα πολίτη επιδεινώνεται.
Όσο για τα περί πυρπολήσεως κ.λπ., θα µου επιτρέψετε να πω
ότι µακριά από µας αυτά. Σας στηρίξαµε και στηρίζουµε όσο
µπορούµε. Ποτέ µέχρι τώρα σντιπολίτευση στην Ελλάδα δεν ψήφισε τόσα νοµοθετήµατα µιας τόσο κακής Κυβέρνησης όπως η
δική σας.
Κυρία Υπουργέ, αν εσείς είστε τόσο ευχαριστηµένη από το
έργο της Κυβέρνησής σας, ειλικρινά θα ήταν ενδιαφέρον να
πείτε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, την επιστολή την οποία συνυπογράψατε µε τους συναδέλφους σας προς ποίον την απευθύνατε, διότι εάν την απευθύνατε προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, φαντάζοµαι ότι θα µας την είχατε αποστείλει. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι δεν την αποστείλατε προς εµάς. Θεωρούµε
ότι στην πραγµατικότητα συµµερίζεστε κι εσείς σε µεγάλο βαθµό
την κριτική µας και θεωρούµε ότι σ’ αυτήν την περίπτωση το
υπεύθυνο γενέσθαι είναι ένα, να οδηγηθεί η χώρα άµεσα σε
εκλογές, διότι η χώρα τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού κ.
Γεωργίου Παπανδρέου δεν τις αντέχει άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δένδια.
Ο κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ο θυµόσοφος ελληνικός λαός λέει κάτι:
«Αµαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Έχετε σκεφθεί λοιπόν
µήπως την Κυβέρνησή σας ταλαιπωρούν τα «προπατορικά αµαρτήµατα» προηγούµενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ; Μήπως δεν
είναι και τόσο τυχαίο το γεγονός ότι εσείς κληθήκατε να αντιµετωπίσετε τη σωρεία αυτών των προβληµάτων υπό την έννοια ότι
υπάρχει και ιστορική δίκη κάποτε και τώρα έχει επέλθει αυτή η
ιστορική δίκη; Οι προγενέστερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δηµιούργησαν µία σωρεία προβληµάτων –θα συµφωνήσω πιθανόν
µαζί σας, όχι µόνο εσείς αλλά και η Νέα Δηµοκρατία-, τη συσσώρευση των οποίων καλείστε τώρα να αντιµετωπίσετε. Άρα κάντε
και µία αυτοκριτική πριν αναφερθείτε στον σωτήριο εθνικά ρόλο
του ΠΑΣΟΚ.
Έρχοµαι στο επίµαχο νοµοσχέδιο. Ένα ερώτηµα είναι το
πλέον σηµαντικό που ανέδειξε η συζήτηση στη Βουλή. Το ερώτηµα ετέθη από την κ. Αράπογλου, την Πρόεδρο της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια επαναλήφθηκε και
από την κ. Γεννηµατά. Το ερώτηµα είναι το εξής: Εφόσον σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. η ελληνική οµογένεια της Γερµανίας επιθυµούσε το δίγλωσσο σχολείο –έτσι χαρακτηριστικά ειπώθηκε-,
προς τι αυτή η αντίδραση; Γιατί αυτός ο ορυµαγδός των αντιστάσεων; Ας δούµε λοιπόν τα αίτια, για να δούµε πού υπάρχει
το δίκιο και το άδικο και για να επιµερίσουµε λογικά ευθύνες.
Πρώτον, ευθύνεστε, κυρία Γεννηµατά, γιατί όταν το Φεβρουάριο πήγατε στη Γερµανία, δώσατε µία ουσιαστικότατη δέσµευση
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την οποία δεν τηρήσατε. Η ουσιαστική δέσµευσή σας ήταν µία:
«Δεν θα αιφνιδιάσουµε κανέναν». Πριν αλέκτωρα φωνήσαι τρις…
, οι οµογενείς µας στη Γερµανία δηλώνουν πλήρως αιφνιδιασµένοι.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σε εννιά µήνες…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα λοιπόν ή εσείς προσλαµβάνετε
αλλιώς την πραγµατικότητα, ή µία ολόκληρη κοινωνία ανθρώπων
δεν ξέρει τι της γίνεται. Πείτε λοιπόν, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και ότι εσείς έχετε όλα τα δίκια. Πείτε το να το ακούσουν.
Εξανίσταται η κυρία Υπουργός προφανώς θέλοντας να πει ότι οι
ελληνικές τοπικές κοινωνίες της Γερµανίας δεν ξέρουν τι τους
γίνεται. Να το ακούσουν όµως οι οµογενείς µας.
Δεύτερον. Οι άνθρωποι τι σας λένε και εξεγείρονται; Το λένε
σε µια διαµαρτυρία µαθητών που έγινε στο προξενείο της Στουτγάρδης και ήρθε και στο κόµµα µας. Μια φράση θα διαβάσω: «Το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στερεί ακόµα και την
ύπαρξη ενός µεταβατικού σταδίου». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντουλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι σας λένε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι; Σας λένε «θέλουµε οµαλότητα µετάβασης σε ένα νέο εκπαιδευτικό µοντέλο». Χρόνο ζητούν. Και αυτό το πράγµα τους το στερείτε.
Και συνεχίζουν πάνω σε αυτό το επιχείρηµα και σας λένε το
εξής. Η µετάβαση σε ένα νέο µοντέλο δε θα γίνει µε ένα µαγικό
ραβδάκι. Θέλει κάποια προαπαιτούµενα. Προαπαιτούµενα ενσωµάτωσης του νέου µοντέλου στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Τι θα γίνει µε τα µορφωτικά πρωτόκολλα; Πότε θα γίνουν;
Αµέσως; Είναι έτοιµα; Τα έχετε έτοιµα; Δε θέλουν κάποιο χρόνο;
Τι θα γίνει µε το εκπαιδευτικό δυναµικό των σχολείων αυτών; Τι
θα γίνει µε την ένταξή τους, την αποδοχή ένταξής τους στο γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα; Πρέπει να µπουν υπογραφές, να
γίνουν συµφωνίες. Είναι έτοιµα αυτά; Αυτά µπορεί να γίνουν σε
κάποιους µήνες, στο αυτό εκπαιδευτικό έτος, τώρα δηλαδή. Επιτρέψτε µου να πω ότι το ελληνικό κράτος…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Για δυο χρόνια µιλάµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα θα έρθω και εκεί.
Το ελληνικό κράτος δε φηµίζεται για την ταχύτητά του. Μάλλον βραδυπορεί.
Να σας πω όµως µιας και λέτε συνέχεια «δυο χρόνια». Θα τελειώσει αυτό το εκπαιδευτικό έτος. Υπάρχουν παιδιά που πάνε
στην γ’ γυµνασίου. Του χρόνου που θα πάνε;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Στο λύκειο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε ποιο λύκειο;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δεν έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση. Συγγνώµη. Επειδή µε ρωτάει ο κ. Ροντούλης
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κυρία
Υπουργέ. Έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Νοµίζω ότι θα έπρεπε
να έχετε παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση από την αρχή. Πάρα
πολύ απλά είπαµε στο ξεκίνηµα της συνεδρίασης ότι στο άρθρο
5 κάνουµε ειδική αναφορά για τα παιδιά που φέτος είναι στην γ’
γυµνασίου και θα µπορούν να µπουν στο λύκειο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σ’ αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας λέω λοιπόν, για την εποµένη
τάξη. Ίσως δεν έγινα αντιληπτός. Συµφωνώ µαζί σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όχι. Υπάρχουν τα Πρακτικά. Αναφερθήκατε ειδικά στα παιδιά που είναι τώρα στην γ’
γυµνασίου. Αυτό το πρόβληµα λοιπόν, έχει λυθεί.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει, τα ίδια λέµε.
Σας λέω, λοιπόν, για τα παιδιά που θα πάνε στην γ’ γυµνασίου.
Στη συνέχεια θα κληθούν να πάνε σε ένα γερµανικό λύκειο. Το
ίδιο πράγµα λέµε. Συµφωνώ. Ίσως δεν το διατύπωσα ορθά. Συµ-
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φωνώ όµως µαζί σας. Το ίδιο λέµε.
Άρα, λοιπόν, αυτά τα παιδιά θα κληθούν να πάνε σε ένα γερµανικό λύκειο. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει οµαλότητα
µετάβασης; Αυτό σας είπα. Αυτό είναι το κεντρικό επιχείρηµα.
Τρίτον. Τι άλλο λένε οι άνθρωποι αυτοί; Φοβούνται ότι αν σπάσει ένας κρίκος του εν ισχύι εκπαιδευτικού συστήµατος –και
αυτός ο κρίκος που θα σπάσει θα είναι το λύκειο το οποίο πλέον
τελειώνει µετά από δυο χρόνια και περνάµε σε ένα γερµανικό λύκειο-…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τέσσερα χρόνια…(δεν
ακούστηκε)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία. Τελειώνει όµως κάποτε. Τελειώνει. Τι συνέπειες θα έχει; Φοβούνται λοιπόν, ότι οι γονείς,
γνωρίζοντας πλέον τη νέα κατάσταση πραγµάτων, θα οδηγηθούν
στην εξής σκέψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να µη στείλουν τα παιδιά τους σε δίγλωσσο σχολείο αλλά σε
γερµανικό γυµνάσιο προκειµένου να τα καταστήσουν ικανά να
παρακολουθήσουν και το γερµανικό λύκειο. Τι φοβούνται λοιπόν;
Ότι η απάλειψη του τελικού αυτού κρίκου θα οδηγήσει και στην
απίσχναση, την αποδυνάµωση κι ενός άλλου κρίκου της εκπαιδευτικής διαδικασίας: της ελληνόφωνης αµιγώς εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Θα χτυπηθεί και το γυµνάσιο συν τω χρόνω. Αυτά
φοβούνται.
Σας άκουσα µε µεγάλο πάθος να κάνετε λόγο στην οµιλία σας
επί πέντε λεπτά –σας χρονοµέτρησα- για τους βαθµούς εισαγωγής των παιδιών που προέρχονται από την οµογένεια, όπως για
παράδειγµα στην Ιατρική σχολή, που είπατε ότι µπαίνουν µε 7,8.
Δεν κατάλαβα το επιχείρηµά σας. Τι σχέση έχει µε αυτά που
πάτε να κάνετε; Εδώ τίθεται ζήτηµα ποιότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Να το δούµε. Σωστά το θέτετε. Να δούµε πώς γίνεται η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, να αναβαθµίσουµε
τα σχολεία, να δούµε τα αναλυτικά προγράµµατα. Ναι, να το κάνουµε. Αυτό οδηγεί ντε και καλά στο κλείσιµο µακροπροθέσµως
-για να µην διαφωνούµε- του αµιγώς ελληνόφωνου –όπως αρέσκεστε να λέτε- λυκείου; Οδηγεί σε αυτό το πράγµα; Πώς κάνατε
αυτό το λογικό άλµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από την ποιότητα του παρεχοµένου εκπαιδευτικού έργου περνάτε στο κλείσιµο του λυκείου. Πώς συµβιβάζονται αυτά τα πράγµατα; Αυτό είναι ένα λογικό άλµα στο κενό.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας την εξής παρατήρηση: Το
νοµοσχέδιο έχει την εξής αχίλλειο πτέρνα, κυρία Υπουργέ: Δεν
είναι στο κατάλληλο πολιτικό timing. Ξέρετε το timing στην πολιτική παίζει ύψιστο ρόλο. Θα σας πω γιατί. Διότι απλούστατα θα
υπάρξει ένα κύµα –το βλέπετε, υπάρχει- ανέργων Ελλήνων που
παίρνουν τις οικογένειές τους και πηγαίνουν στη Γερµανία, παίρνουν τα παιδιά τους και πάνε στη Γερµανία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Ροντούλη. Δεν µπορούµε να σας δώσουµε περισσότερο χρόνο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …και υπάρχει και αντίθετη ροή. Άνθρωποι από τη Γερµανία, έρχονται στην Ελλάδα. Τι θέλουν, λοιπόν, αυτοί που θα πάνε εκεί λόγω ανεργίας ή αυτοί που θα
έρθουν εδώ; Θέλουν να έχουν γέφυρες επαφής. Η µεγαλύτερη
και η ανθεκτικότερη γέφυρα επαφής είναι το ελληνικό σχολείο.
Εσείς, λοιπόν, τι κάνετε τώρα; Καταστρέφετε αυτή τη γέφυρα
επαφής του οµογενειακού ελληνισµού της Γερµανίας µε το γηγενή ελληνισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και να δώσετε το
απαιτούµενο χρονικό διάστηµα το µεταβατικό. Μπορείτε ακόµη

987

να σκεφτείτε και την προοπτική του δίγλωσσου λυκείου. Αφού
κινείστε στη λογική αυτή, γιατί οδηγείτε τα πράγµατα στο κλείσιµο µακροπροθέσµως του λυκείου και δεν κάνετε λόγο για δίγλωσσο λύκειο, αφού είστε αυτής της λογικής, του δίγλωσσου;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Ροντούλη.
Πρέπει να πω ότι η κριτική που άσκησε προηγουµένως ο κ.
Δένδιας ήταν απολύτως εύστοχη, ακόµη και αν η κριτική αυτή
αφορούσε και το Προεδρείο. Πραγµατικά δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο, ο κύριος συνάδελφος. Πρέπει να γίνεται µία τακτοποίηση της σκέψης µας και των
επιχειρηµάτων µας στο χρόνο που προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Ελπίζουµε, κύριε Δένδια, να γίνουµε καλύτεροι καταβάλλοντας
µία µικρή προσπάθεια όλοι.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι πάει πολύ σε ένα νοµοσχέδιο που ψηφίζει µόνη της
και πάλι αυτή η Κυβέρνηση να έρχεται η αρµόδια Υπουργός και
να µας µαλώνει και µάλιστα, µε στοιχεία φάλτσα και άστοχα. Μας
είπε, δηλαδή, για τα στοιχεία εισαγωγής στο εδώ σύστηµα που
νοµίζω ότι δεν είχαν και τόσο πολλή σχέση, για να µην πω ότι δεν
είχαν καθόλου σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Θα έλεγα ότι ίσως βολεύει η απόσταση του νοµοσχεδίου των
λόγων και της πραγµατικότητας, ότι ίσως βολεύει ότι αυτά που
λέτε για τη Νέα Δηµοκρατία τα έχετε κάνει και εσείς για να κάνει
κανείς µία πανεύκολη αντιπολίτευση και κριτική. Με τέτοια, όµως,
θέµατα δεν πρέπει κανείς να παίζει. Παίζει, όµως, αυτή η Κυβέρνηση και µάλιστα στην πλάτη των νέων Ελλήνων της πρώτης γενιάς, της δεύτερης γενιάς των µεταναστών. Νοµίζω ότι αυτό δεν
είναι σωστό.
Η απονοµιµοποιηµένη -και από την προχθεσινή παλλαϊκή διαµαρτυρία του ελληνικού λαού- Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ λέει µεγάλα λόγια και ψηφίζει νοµοσχέδια που δεν ψηφίζει καµµία άλλη
πτέρυγα της Βουλής. Η Κυβέρνηση είναι και απονοµιµοποιηµένη
και µόνη σ’ αυτήν την Αίθουσα. Νοµίζω ότι αυτά τα δύο είναι ένα
εκρηκτικό µείγµα. Από την άλλη µεριά, το κερασάκι στην τούρτα
είναι ότι λέει και µεγάλα λόγια.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει απέναντι τον ελληνικό λαό και
έχει µόνους συµµάχους την τρόικα και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς και τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία. Αυτό είναι καθαρό. Κρύβεστε πίσω από την
κρίση και το χρέος και λέτε «Δίνουµε µάχες». Σας είδαµε, όµως,
και τον καιρό της ισχυρής οικονοµίας, της ισχυρής Ελλάδας. Σας
βλέπουµε και τώρα που αναλαµβάνετε –υποτίθεται- την ευθύνη,
αλλά τον λογαριασµό δεν τον πληρώνετε. Τον λογαριασµό τον
πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί λέτε ότι κάνουµε κριτική στα
προηγούµενα, ότι κάνουµε κριτική στους προηγούµενους, αλλά
ποιος πληρώνει το λογαριασµό;
Φθάνει µία κριτική; Λόγια είναι η κριτική. Τα άλλα, όµως, έχουν
ήδη συµβεί. Τώρα βλέπουµε ότι συµβαίνουν και άλλα και προγραµµατίζεται να συµβούν ακόµη περισσότερα. Τις πελατειακές
που καταγγέλλετε, τις πράξατε και εσείς και η Νέα Δηµοκρατία.
Θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας κάποιος την αιτιολογική έκθεση, προβληµατίζεται και λέει: Είναι έκθεση ιδεών ή µία ανούσια
διακήρυξη αρχών; Είτε το ένα είτε το άλλο θα µπορούσε να ειπωθεί κάλλιστα. Και τα δύο θα µπορούσαν να ειπωθούν, αν και
είναι αντίθετα µεταξύ τους. Θα µπορούσε κανείς να συµφωνήσει
–εγώ τουλάχιστον θα συµφωνούσα- µε ό,τι και αν λεγόταν. Υπάρχει, όµως, ένα πρόβληµα. Αυτά που λέτε, είτε εκείνα είτε τα άλλα,
δεν συµφωνούν µε τα άρθρα ή µε το πνεύµα και τις διατάξεις
του σχεδίου νόµου. Αυτό σας το είπαν όλοι οι εισηγητές µε τον
έναν ή µε τον άλλο τρόπο.
Χρειάζεται, λοιπόν, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση διορθώσεις;
Βεβαίως, ποιος λέει όχι; Το κάνει, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο; Σαφέστατα όχι. Είναι µνηµονιακή η αντίληψη, η λειτουργία αυτού
του νοµοσχεδίου.
Θα εφαρµοστούν ακόµη και αυτά τα ολίγιστα θετικά που έχει
αυτό το νοµοσχέδιο; Εγώ θα έλεγα ότι και αυτό παίζεται, γέρ-

988

νοντας προς το όχι. Και θα σας πω γιατί. Θα χρησιµοποιήσω το
χρόνο µου, γιατί δεν πήρα το λόγο προηγουµένως στη συζήτηση
που άνοιξε µε την οµιλία του Προέδρου του ΛΑΟΣ και θα ρωτήσω: Αλήθεια, πότε αυτή η Κυβέρνηση διατύπωσε την άποψή
της για το ύψος του «κουρέµατος» του χρέους; Εσείς ξέρετε;
Εγώ δεν το ξέρω. Το είπε αυτό στη Βουλή; Έκανε µία τέτοια συζήτηση; Είπε, δηλαδή, ότι «αυτό είναι που διαπραγµατεύοµαι,
από εδώ έως εδώ» κ.λπ.; Και αυτό τι είναι; Μυστική διπλωµατία
ή µήπως εδώ έχουµε µία υποβάθµιση του Κοινοβουλίου και της
δηµοκρατίας, ένα κουρέλιασµά της, όπως θα µπορούσε να πει
κανείς; Ποια ήταν η «κόκκινη» γραµµή µε βάση την οποία συµµετείχε στις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής; Ποιος ξέρει; Ήταν
το 30%, το 50%, το 60% του «κουρέµατος»; Κανείς δεν µπορεί
να µας πει. Γιατί δεν απαίτησε την εξαίρεση των ασφαλιστικών
ταµείων από το επερχόµενο «κούρεµα»; Εδώ πάλι είναι ένας
άλλος γρίφος. Δεν το ξέρουµε. Ποιος ξέρει;
Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα υπάρχει µία απάντηση, πως η Κυβέρνηση µε δεδοµένη την εκ των προτέρων αποδοχή εκ µέρους
της, της οποιασδήποτε απόφασης της Συνόδου Κορυφής αποδεικνύεται στην πιο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα πλήρως ανύπαρκτη και όχι αυτό που είπατε, ότι «δίνει µάχες, ότι µιλήσαµε µε τον
Πρωθυπουργό, µου είπε» κ.λπ.. Αυτά είναι λόγια. Στην πράξη
ποια είναι η µάχη; Είναι υποταγµένη και ταυτισµένη αυτή η Κυβέρνηση µε τα συµφέροντα των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κέντρων
δυστυχώς.
Είναι, επίσης, σαφές ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ όλο το
προηγούµενο διάστηµα ξόρκιζε το «κούρεµα» -και εδώ δεν είναι
ποιος ξέρει, όλοι το ξέρουµε- σήµερα και ύστερα από µία καθολική και παταγώδη αποτυχία όλης αυτής της πορείας της µνηµονιακής πολιτικής, ετοιµάζεται να παρουσιάσει ως ευλογία το
«κούρεµα» και να ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο, αποδεχόµενη ό,τι αποφάσισαν στις Βρυξέλλες. Αυτό θα αποδεχθεί.
Άλλωστε, δεν µας είπε και τι πάει να διαπραγµατευθεί. Έχω
άδικο; Κάνω λάθη λογικής; Λέω ανακρίβειες; Δεν έχω στοιχεία;
Η παρούσα Βουλή, λοιπόν, δεν αντικατοπτρίζει τους σηµερινούς, πραγµατικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισµούς.
Δεν έχει την πολιτική νοµιµοποίηση, για να αποφανθεί για τη νέα
συµφωνία. Εξάλλου, δεν θα ερωτηθεί, απλώς ίσως ενηµερωθεί,
αλλά µπορεί και όχι. Ό,τι κάνετε και για το παρόν νοµοσχέδιο
αλλά και γενικότερα, µε πρόσχηµα την κρίση και το χρέος, δεν
είναι νόµιµο, αλλά δεν είναι και σωστό. Θα µπορούσε να µην είναι
νόµιµο και να έχει περισσότερα σωστά, να βγάζει δηλαδή κάτι
το θετικό και ας µην ήταν νοµιµοποιηµένο.
Ρωτώ, λοιπόν: Πλειοψηφία µε εκατόν οδγόντα; Εγώ θα έλεγα
ναι. Γιατί όχι; Παραδέχεστε έτσι, όχι άµεσα, αλλά έµµεσα ότι το
µνηµόνιο, ο εφαρµοστικός και όλα τα υπόλοιπα δεν είχαν αυτήν
τη λογική. Αν το κάνετε, το παραδέχεστε. Εγώ λέω να το κάνετε
και να παραδεχθείτε βέβαια και το άλλο, γιατί δεν µπορείτε να
το κάνετε χωρίς να παραδεχθείτε και αυτό.
Θα έλεγα ακόµη και το εξής: Ποιες αρχές; Να θυµηθούµε την
ταινία «Σούπα από πάπια» των αδελφών Μάρξ και να δούµε τι
λέει εκεί ο δικτάτορας. Λέει: «Αυτές είναι οι αρχές µας. Αν δεν
σας αρέσουν, έχουµε και άλλες». Εγώ δεν λέω ότι είστε δικτάτορες. Έχετε εκλεγεί, δηµοκρατικότατα µάλιστα. Όµως, ποια δηµοκρατία, µε ποια πλειοψηφία;
Θα έλεγα ότι όταν η κρατική επιχορήγηση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στη
χώρα µας περικόπτεται έως και 70% σε σχέση µε το 2009, όταν
τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ δεν µπορούν να καλύψουν ούτε τις λειτουργικές
τους δαπάνες, όταν δεν προσλαµβάνεται το αναγκαίο διδακτικό
προσωπικό και περικόπτονται µαθήµατα, όταν σε δεκατέσσερις
σχολές από σήµερα δεν δίνονται δωρεάν συγγράµµατα –για τιµωρία µάλλον και αν όχι, πείτε µου γιατί- γίνεται ολοφάνερο ότι
η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κόψει, να περιστείλει ή δεν
ξέρω τι, πάντως όχι να αναπτύξει, την παιδεία στη χώρα µας.
Όταν µειώνει τον προϋπολογισµό στα σχολεία του εξωτερικού
κατά 30 εκατοµµύρια ευρώ, κάνει το ίδιο και θα έλεγα –για να
παίξω λίγο µε τις λέξεις- ότι είναι και φωτοτυπία η πολιτική σας
εντός και εκτός. Φωτοτυπία είναι βέβαια και τα βιβλία που µοιράζονται.
Το δικό µας αίτηµα είναι πραγµατικά ανοιχτές σχολές. Δεν
είναι άλλων το αίτηµα ανοιχτά πανεπιστήµια, ανοιχτές σχολές,
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πραγµατικά όµως ανοιχτές σχολές, ανοιχτά και αναβαθµισµένα
δηµόσια και δωρεάν πανεπιστήµια και τα υπόλοιπα σχολεία
χώροι δηµιουργίας έρευνας και αναζήτησης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της νεολαίας. Εγώ θα
έλεγα και ανοιχτά σχολεία, αναβαθµισµένα, δηµόσια, δωρεάν και
στο εξωτερικό και όχι µε περιστολές να λέµε ότι κάνουµε πολιτική η οποία είναι θαυµάσια. Αυτή η πολιτική λοιπόν της σκληρής
λιτότητας και του αυταρχισµού που εφαρµόζει η κυβέρνηση
εντός, εφαρµόζεται και εκτός.
Εγώ θα ήθελα να σας πω µία κραυγή από το Μπουένος Άιρες,
από την Αργεντινή. Είναι µία επιστολή –θα τη καταθέσω στα Πρακτικά- ενός ανθρώπου, που τυχαίνει να γνωρίζω, ο οποίος έτυχε
να µου στείλει την επιστολή και µου είπε αν µπορώ να πω κάτι,
γιατί έχει αγωνία. Λέει, λοιπόν ότι διάβασε το νοµοσχέδιο κ.λπ.
και βλέπει ότι η παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί
µε αίτηση του εκπαιδευτικού που υποβάλλεται εντός του πρώτου
διµήνου του έτους για δύο ακόµη έτη χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν
εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητά του. Λέει µετά
την ιστορία του ότι αποσπάστηκε ο άνθρωπος το 2009, ότι πήρε
την οικογένειά του και πήγε εκεί, µπήκε µε διαγωνισµό, µε διαφανείς διαδικασίες -όλα αυτά είναι στη διάθεση σας- και µετανάστευσε εν πάση περιπτώσει. Τώρα, λοιπόν, λέει «αν εγώ φύγω
µε αυτά που κάνετε εσείς, πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια
-που έχει ενταχθεί και ο ίδιος- για το ΕΔΙΑΜΜΕ, για το στήσιµο
δικτύου σχολείων ως το 2013;». Και λέει ακόµη «γιατί αναιρείτε
το δικαίωµα παράτασης της τριετούς απόσπασης για δύο έτη µε
επιµίσθιο, όπως όριζε η προηγούµενη εγκύκλιος; Πιστεύει κανείς
ότι µπορούµε να επιβιώσουµε εδώ µε τον πενιχρό µισθό του εκπαιδευτικού; Μήπως επιδιώκεται η άρον-άρον επιστροφή µας
στην Ελλάδα;». Εδώ θέλει και µία απάντηση.
Επίσης, έρχεται και από τη Στουτγάρδη, από τη Γερµανία, ένα
λύκειο στο οποίο και άλλοι αναφέρθηκαν, που λέει ότι λύκεια που
έχουν ιδρυθεί ή αναγνωρισθεί κατά τις διατάξεις του ν.695/1970
στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, των οποίων οι
φορείς είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2012-2013 -έχετε
φέρει και µία βελτιωτική αλλαγή- από την έναρξη της οποίας
παύουν να δέχονται µαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε µονάδα. Αυτοί οι άνθρωποι διερωτώνται τι θα γίνει, που δεν έχουν
δικαίωµα φοίτησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καµµίας χώρας
ούτε της Γερµανίας ούτε της Ελλάδας. Τα λύνετε αυτά µ’ αυτό
το νοµοσχέδιο; Αν τα λύνατε, εγώ θα έλεγα εντάξει, γιατί όχι.
Θα σας πω ακόµη από άλλο σχολείο ότι το διαρκώς µειούµενο
επιµίσθιό µας προορίζεται για ενοίκια που είναι ακριβότερα από
την Ελλάδα και καθηµερινά έξοδα που καλύπτονται µόλις και
µετά βίας και δεν αποτελούν δωράκι που µπορείτε να το δίνετε
ή να το αφαιρείτε κατά το δοκούν, όπως νοµίζουν ορισµένοι.
Η ηλεκτρονική µάθηση που γίνεται λόγος σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ή οτιδήποτε σχετικό, από µόνη της χωρίς εκπαιδευτικούς,
είναι ανυπόστατη, ενώ τα περί οµογενών εκπαιδευτικών δεν
ισχύουν παντού. Εµείς επιµένουµε βέβαια ότι θα πρέπει να µπορούν οι οµογενείς εκπαιδευτικοί να προσλαµβάνονται, γιατί όχι.
Λέει όµως ότι στο συγκεκριµένο µέρος δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι να διδάξουν. Φαίνεται ότι αυτό χρησιµοποιείται µία έτσι
µία αλλιώς για να µπορεί να είναι δικαιολογία για τις περικοπές
και τα οριζόντια και εκεί κοψίµατα.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα ζητήµατα µε τα «Κέντρα-Λόγος», υπάρχουν διάφορα ζητήµατα µε τις επιχορηγήσεις
πάλι µε κοινές υπουργικές αποφάσεις, παιδείας, οικονοµικών,
χωρίς όρους όµως και προϋποθέσεις. Δηλαδή πάλι και εδώ είναι
κρυφά τα χαρτιά. Δεν ανοίγονται όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Τι συµβαίνει και µ’ αυτό, για την εξ αποστάσεως µάθηση;
Δεν είναι µία λύση για να εξοικονοµήσουµε χρήµατα. Είναι µία
χρήση που θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο πλαίσιο που δεν
πρέπει να περικόπτεται. Και όµως το κάνετε και αυτό και θα
έλεγα ότι χρειάζεται έγκαιρος προγραµµατισµός για την επόµενη
χρονιά –δεν το βλέπουµε εδώ- χρειάζεται και το µάθηµα του
επαγγελµατικού προσανατολισµού, που δεν υπάρχει καµµία πρόνοια γι’ αυτό, χρειάζεται να έχουµε και µετρήσιµα αποτελέσµατα
για να µην τα φέρνουµε στη Βουλή και να λέµε µετά από τόσα
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χρόνια ότι αυτά συνέβησαν, αλλά να τα διορθώνουµε στην πορεία και να µην κάνουµε µόνο αρνητικούς απολογισµούς που δεν
φέρνουν αποτελέσµατα. Θα έλεγα ότι ένα τέτοιο στοιχείο θα
µπορούσε να είναι µε πόσες λέξεις για παράδειγµα, θα µπορεί
να µιλά ένα παιδί, ένα Ελληνόπουλο πρώτης, δεύτερης, τρίτης
γενιάς, όταν θα βγει από το σύστηµα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θέλω, γιατί δεν µίλησα προηγουµένως. Δεν πήρα το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
νοµίζω ότι έχω ένα µικρό δικαίωµα, αν µου το αναγνωρίζετε.
Τα 30.000.000 των περικοπών θα αντικατασταθούν από ιδιωτικές δαπάνες, από συλλόγους, σωµατεία, φορείς, κ.λπ.; Και ιδιωτικοποίηση και απόσυρση του ελληνικού δηµοσίου από την
υποχρέωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και αυτό πανηγυρίζοντας και ρίχνοντας βάρη της αντιπολίτευσης;
Εν πάση περιπτώσει, τελειώνω λέγοντας το εξής. Οι πάντες
γνωρίζουν ότι ένα από τα βασικότερα ζητήµατα που απασχολούν
τους Έλληνες της Διασποράς είναι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
Μέσα από αυτή τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού δένονται µε την
κουλτούρα της πατρίδας τους, όχι γενικά και αόριστα µε την πατρίδα. Θα έλεγα ακόµα ότι εµείς θεωρούµε ότι ο κόσµος της
αποδηµίας πρέπει να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει σε αυτό το
αρνητικό που συντελείται σε βάρος των Ελλήνων της διασποράς.
Όλες οι κοινότητες και οι οµοσπονδίες, όλες οι συλλογικότητες
της Διασποράς και το Συµβούλιο του Απόδηµου Ελληνισµού θα
πρέπει να αντιδράσουν, όπως αντιδρούµε νοµίζω και εµείς πολύ
θετικά, γιατί έτσι θα πρέπει κανείς να κάνει. Και θα πρέπει να εµποδιστεί η αναγκαστική αφοµοίωσή τους στις κοινωνίες που ζουν
και να διασφαλίζονται ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες στη µόρφωση στους νέους Έλληνες σε όποια χώρα και αν ζουν. Λέµε
«όχι» στην αναγκαστικότητα. Αν θέλει στην τρίτη γενιά να γίνει
Γερµανός ή κάτι άλλο, δεν µπορεί κανείς να τον εµποδίσει ό,τι
και αν κάνει, αλλά όχι, όµως, να του στερούµε τέτοιες δυνατότητες που να τον αναγκάζουµε έµµεσα να κάνει όλα αυτά τα
πράγµατα.
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι χρειάζεται δικαίωµα ψήφου,
γιατί αν είχαν και δικαίωµα ψήφου περισσότερο θα τους υπολόγιζαν τους Έλληνες µετανάστες του εξωτερικού και ένα τέτοιο
δικαίωµα είναι να µην κλείσει κανένα σχολείο του εξωτερικού.
Αντίθετα εγώ θα έλεγα αν κλείνει ένα σχολείο, να µπορεί να ανοίξει ένα άλλο σε καλύτερη βάση.
Και, τελειώνοντας, αλλάξτε τη φορά του φράκτη. Το φράκτη
που βάζετε στα σύνορα, αυτόν δηλαδή που λέει να εµποδίζονται
να µπαίνουν οι ξένοι, αλλάξτε τον, για να εµποδίζονται να φεύγουν οι Έλληνες. Και το λέω γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγµατα
αυτό που έχουµε να αντιµετωπίσουµε δεν είναι αυτό που υπάρχει
τώρα, αλλά είναι αυτό που θα ενισχυθεί από την πολιτική σας.
Δηλαδή θα έχουµε µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα και θα έχουµε
πολύ περισσότερους εκεί να αντιµετωπίσουµε και αυτό το νοµοσχέδιο είναι αρνητικό, αρνητικότατο αν υπολογίσουµε το τι πάει
να συµβεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Έχει ζητήσει να δευτερολογήσει ο κ. Βούρος.
Τρία λεπτά φαντάζοµαι είναι αρκετά, κύριε Βούρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ ψύχραιµος, να
κάνει ασκήσεις ζεν προκειµένου να µην εκραγεί ακούγοντας ειδικά την τελευταία τοποθέτηση του Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέσα σε δώδεκα λεπτά κατόρθωσε να ανασύρει από το σεντούκι
της αντιπολίτευσης τα πάντα, από φράκτες, φωτοτυπίες, ανθελληνισµό, καταργήσεις σχολείων. Ειλικρινά µένω κατάπληκτος και
πάλι βέβαια αναφέροµαι στο ότι αυτά όλα έχουν απαντηθεί και
από την κυρία Αναπληρωτή Υπουργό και από µένα στις επιτρο-
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πές. Όλα αυτά που έχουν παραταχθεί εδώ µπροστά µας σαν αντιπολιτευτικός λόγος και από τη Νέα Δηµοκρατία και από τα άλλα
κόµµατα της αντιπολίτευσης, έχουν απαντηθεί.
Αρχίζω και φοβάµαι και δεν θέλω να πιστέψω πως υπάρχουν
βαρήκοοι ή κωφοί στην Αίθουσα, αλλά συνάδελφοι που δεν θέλουν να ακούσουν για ένα και µόνο λόγο, προκειµένου να µείνουν πιστοί στον αντιπολιτευτικό τους λόγο, σε ένα λόγο που θα
έλεγα, µιας και αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος σε φωτοτυπίες, είναι ένας λόγος χαραγµένος και τυπωµένος σε φόρµες και
απλώς ανάλογα µε το νοµοσχέδιο που έρχεται αλλάζουν και τις
φράσεις, προκειµένου να είναι πιστοί σε αυτό το µανιακό πάθος
µε το οποίο αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες και την ίδια την Κυβέρνηση σε αυτόν τον ανηφορικό δρόµο που έχει.
Αναφέρθηκα και στην επιτροπή, θα το ξαναπώ και σήµερα για
άλλη µια φορά. Στην εισήγησή µου αναφέρθηκα ως προς το περιβόητο θέµα της κατάργησης. Η τοµή ολοκληρώνεται µε τη σταδιακή διακοπή της λειτουργίας των αµιγώς ελληνικών λυκείων
στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, που έχοντας δηµιουργηθεί βάσει των επιλογών του ν. 6695/70 λειτουργούν σήµερα είτε χωρίς να αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτική βαθµίδα της
Γερµανίας µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να θεωρούνται απόφοιτοι
µόνο γυµνασίου, είτε χωρίς να επιτρέπουν την πρόσβαση των
αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Γερµανίας, αλλά
και κάθε άλλης χώρας πλην της Ελλάδας.
Ως προς το θέµα των καταλόγων και των µητρώων –επειδή
αναφέρθηκε και ο κ. Μουσουρούλης και ο κ. Δένδιας- δόθηκε
ανάλογος κατάλογος και µητρώα και από την Υπουργό και από
εµένα. Δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος που επιµένουν οι συνάδελφοι να αναφέρονται σε κάτι που έχει απαντηθεί.
Τρίτον, ως προς το θέµα της πρόσληψης οµογενών, έχει ξανασυζητηθεί. Επανέρχεται το θέµα. Διαβάζω, λοιπόν: «Οι Έλληνες οµογενείς έχουν διπλή ιθαγένεια και στις περισσότερες των
περιπτώσεων µονή, αυτή της χώρας εξωτερικού στην οποία γεννήθηκαν και έχουν την εγκατάστασή τους. Οι οµογενείς εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στο παρελθόν µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσφεύγουν στα δικαστήρια της χώρας εγκατάστασής τους σύµφωνα µε το αλλοδαπό δίκαιο που είναι και το εφαρµοστέο ως δίκαιο της ιθαγένειας. Οι
οµογενείς αυτοί επιτυγχάνουν την µονιµοποίησή τους γιατί κατά
τα αλλοδαπά δίκαια οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που ξεπερνούν τους έξι µήνες υποκρύπτουν σύµβαση
αορίστου χρόνου καθώς οι υπάλληλοι αυτοί καλύπτουν πάγια
ανάγκη. Ο ν. 2190/94 προβλέπει κατ’ εξαίρεση ως µοναδικές περιπτώσεις» –προσλήψεις µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο κατ’ αρχάς απαγορεύονται, όπως
ξέρουµε όλοι- «µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε αντιµετωπίζονται απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες (άρθρο 20 παραπάνω νόµου) είτε
δεύτερον, καλύπτονται εποχικές, πρόσκαιρες ή παροδικές ανάγκες (άρθρο 21). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύµβασης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ µήνες».
Η εκπαιδευτική ανάγκη που καλύπτει ο εκπαιδευτικός δεν εµπίπτει σε καµµία από τις παραπάνω κατηγορίες. Πόσες φορές
πρέπει να το πούµε αυτό; Εµείς δεν θέλουµε να έχουµε ανθρώπους που δουλεύουν; Θέλουµε να συνεισφέρουµε σε αυτήν την
τραγική ανάγκη, σ’ αυτήν την οικονοµική δυσπραγία και σ’ αυτήν
την ανεργία που πλήττει τη χώρα; Ανάλγητοι είµαστε;
Ως προς τα θέµατα των οικονοµικών, του εξορθολογισµού,
εγώ επιµένω στον όρο. Εξορθολογισµός είναι. Δεν µιλάµε για
απολύσεις. Αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Δεν θέλω να ξανααναφερθώ σ’ αυτά τα νούµερα.
Και βέβαια το θέµα που έθιξε ο κ. Πολατίδης, νοµίζω πως θίγει
όλους µας. Το Μέγαρο Μουσικής δεν είναι πυρήνας όπου εµφανίζονται ψώνια. Είναι ένας πυρήνας διεθνούς κύρους όπου παρακαλούν να παρουσιαστούν Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες
υψηλού καλλιτεχνικού κύρους και αισθητικής, χορωδοί, τραγουδιστές, συµφωνικές ορχήστρες, κουαρτέτα εγχόρδων. Είναι δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα να ακούγεται ότι το Μέγαρο
Μουσικής, που είναι διεθνούς φήµης και αναγνωρισµένο κέντρο,
πυρήνας πολιτισµού, πως είναι πυρήνας όπου εµφανίζονται
ψώνια; Δεν θέλω να θίξω την αισθητική του κυρίου συναδέλφου.
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Εν πάση περιπτώσει, αποκλείεται να είναι η δική µου. Δεν θα την
ακολουθήσω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
γιατί εθίγη συνάδελφος που δεν είναι µέσα στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και τι σηµαίνει
αυτό; Δεν εθίγη κανένας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Είπε για το κάθε ψώνιο που παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, το επιχείρηµα του κ. Πολατίδη ήταν το
εξής και να το παρακολουθήσετε στην ουσία του και όχι στις
γλωσσικές εξάρσεις που πιθανώς έχει. Εάν οδηγούµεθα στην κατάργηση των λυκείων για λόγους εξοικονόµησης πόρων, θα µπορούσαµε να το καταλάβουµε. Από την άλλη, όµως, πλευρά θα
πρέπει να µας εξηγηθεί γιατί στο Μέγαρο Μουσικής υπήρξε
όπως γνωρίζετε µία εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου που πληρώθηκε της τάξεως των 95.000.000 ευρώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Με νόµο του ’91, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, µε νόµο της Νέας Δηµοκρατίας και δικό σας. Άρα, το επιχείρηµα του συναδέλφου, στην
ουσία ήταν αυτό ακριβώς. Δεν µπορείτε να λέτε από τη µια
πλευρά για εξοικονόµηση πόρων, χρηστή οικονοµική διαχείριση
και πάρε 95.000.000 Μέγαρο Μουσικής. Αυτή ήταν η ουσία.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Το λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να πω µόνο ότι δεν θίχτηκα
από αυτά που είπε ο κ. Βούρος, παρ’ ότι ήταν η προσπάθειά του
να θίξει και µάλιστα χωρίς επιχειρήµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Καµµία προσπάθεια, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να πω ότι απλά φάνηκε πως οι
απόψεις µας και ό,τι παρουσιάσαµε εδώ ήταν διεστώτα τα οποία
δεν ενώνονται, αλλά κάποια στιγµή πρέπει να ενωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ευχαριστώ
πολύ.
Τελευταίος οµιλητής ο κ. Ζιώγας για να δευτερολογήσει για
τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα βέβαια, το πώς εννοεί ο καθένας τον πολιτισµό στη χώρα
µας είναι ακριβώς η θέση που χαρακτηρίζει και τον ίδιο.
Σήµερα µε αφορµή τη συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής
για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως ενηµερωθήκαµε πριν από
λίγο, είχαµε κινητοποιήσεις και παραστάσεις σε όλα τα προξενεία µας στις πόλεις της Γερµανίας από τη Συνοµοσπονδία και
όλες τις Οµοσπονδίες Γονέων, συµπαραστεκόµενες από τους
περισσότερους φορείς των κοινοτήτων µας. Γιατί αυτή, λοιπόν,
η αντίθεση προς το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης από το σύνολο
των συµπατριωτών µας; Ποιον δικαιώνουν αυτές οι κινητοποιήσεις; Ποια πολιτική στηρίζουν και ποια αντιπαλεύουν; Θεωρείτε,
κυρία Υπουργέ, ότι αγνοούν οι γονείς των παιδιών το σηµερινό
ως µαθητών και το αυριανό συµφέρον ως εργαζοµένων της νέας
γενιάς; Εµείς µε την ευκαιρία αυτή χαιρετίζουµε ως κόµµα και
συµπαραστεκόµαστε στις κινητοποιήσεις των Ελλήνων εργαζοµένων στη Γερµανία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η µετανάστευση είναι ένα ζήτηµα βαθιά ταξικό, όπως αναφέραµε και
στην πρωτοµιλία, το οποίο εντείνεται σε περιόδους όξυνσης καπιταλιστικής κρίσης και αύξησης των ιµπεριαλιστικών πολέµων,
οι προτάσεις µας για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του
εξωτερικού είναι οι ίδιες µε τις προτάσεις που κάναµε ως κόµµα
για την εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών στη χώρα µας
και στηρίζονται στην αρχή της ένταξης των παιδιών στην κοινωνία που ζουν και όχι της αφοµοίωσής τους από αυτήν.
Άρα για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού,
εµµένοντας στην παιδαγωγική αρχή το Ελληνόπουλο να µεγαλώνει και να µεταµορφώνεται στο φυσικό του κοινωνικό περιβάλλον που θα του εξασφαλίζει ισότιµες συνθήκες κοινωνικής
ένταξης, είτε µείνει στη χώρα είτε επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφέραµε προηγουµένως στην επί της αρχής οµιλία, προτείνουµε επιγραµµατικά: Πρώτον, να εξασφαλίζεται η ενιαία δηµόσια και αποκλειστικά δωρεάν εκπαίδευση όλων των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού από την προσχολική ηλικία έως και την
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Δεύτερον, µε διακρατική συµφωνία και
αντίστοιχη νοµική κατοχύρωση να γίνει ένταξη όλων των Ελλήνων µεταναστών και όσων φοιτούν σε αµιγώς ελληνικά σχολεία
στα κανονικά σχολεία της χώρας υποδοχής. Τρίτον, η ένταξη
αυτή πρέπει να γίνει µε τους καλύτερους όρους και αναγκαία γι’
αυτό θεωρούµε τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας µε σωστούς όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, προτείνουµε να
καθιερωθεί στα σχολεία του εξωτερικού που φοιτούν οι Έλληνες
µαθητές το µάθηµα -όπως αναφέραµε και στην πρωτοµιλία- της
ελληνικής γλώσσας στο πρωινό πρόγραµµα από πέντε έως επτά
ώρες την εβδοµάδα, το οποίο θα διδάσκεται σε όλες τις βαθµίδες και βέβαια θα µπορεί αυτό να παρακολουθείται από µαθητές
όλων των εθνικοτήτων. Τέταρτον, να αναγνωρίζονται τα απολυτήρια από το ελληνικό κράτος και το ίδιο να ισχύει σε όλα τα
κράτη που ζουν Έλληνες µετανάστες µε αµοιβαίες, ισότιµες, διακρατικές συµφωνίες, µε βάση το σχολείο και την ηλικία αποφοίτησης του µαθητή. Πέµπτον, να εξασφαλίζεται η πλήρης, µόνιµη
και σταθερή δουλειά για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στα ξένα
εκπαιδευτικά συστήµατα.
Επειδή όµως, όπως προαναφέραµε, η µετανάστευση είναι ένα
ζήτηµα βαθιά ταξικό, προκύπτει ότι ο µόνος δρόµος για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µεταναστών, αλλά και των
προβληµάτων που εµφανίζονται σαν παράγωγα της µετανάστευσης, όπως η εκπαίδευσή τους, είναι ο δρόµος της ενωµένης
πάλης µε τους ντόπιους εργάτες και µε τους εργάτες της χώρας
προέλευσής τους. Η πάλη αυτή είναι το µοναδικό όπλο που µπορεί να εξαναγκάσει κυβερνήσεις πρωτίστως των χωρών προέλευσης αλλά και των χωρών υποδοχής να εξασφαλίζουν τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Πάνω όµως απ’ όλα εκείνο που
προέχει είναι η ταξική συνειδητοποίηση των κοινών συµφερόντων και του γεγονότος ότι πέρα από τις εθνικές ιδιαιτερότητες
όλοι οι µετανάστες αποτελούν αντικείµενα της πιο άγριας, της
πιο βάρβαρης εκµετάλλευσης. Για να ικανοποιηθούν, λοιπόν, οι
σύγχρονες ανάγκες θα πρέπει συλλογικά, αποφασιστικά, να
αγωνιστούν για ανατροπή της καπιταλιστικής εκµεταλλευτικής
κοινωνίας συµπορευόµενοι µε τις ριζοσπαστικές, ταξικές ανατρεπτικές δυνάµεις της χώρας που ζουν και εργάζονται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ζιώγα, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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